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Büyük soğuk dalgaları 
bize kadar gelmiyecek! 

Jet kıtaah ve tayyareleri Besa- ltalyaharbidurdur- B: Fatine .. göre Ani fe!era~. ~a-
byadan ko aylıkla geçecekler b 
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U bir bakış İ tü·esko ve Prens Pol ( Cenevre, 7 {A.A.) - Havas 
i d - - l ajansının öğrencliğine göre petrol 

P..U lıomıpnaları: ı arasın a goruşme er üzerine ambargo konulması IUl'e-

~ ı.tıtere kralı beıinci Corcun ( Paria, 7 (Kurun) - Burada tiyle ittihaz olunacak zecri tedbir 
.ı.Jllldan dönen bir çok devlet j mühim ıiyasi görü§meler devam işinde kendilerine müracaat &ı 
Ye •demlın Puiae uğrayarak { etmektedir. G i>riifülen ifler ara- dilmiş olan mütehalBUi'ar 8§8iı • 

llJUI •upıalarda bulundular.; sında Tuna misakı lHqıa gelmek- daki kombinezonlan teklif ede • 
pqtel'eri bu konupnalann ver- \ ıedir. ceklerdir: 
~ f\1 auretle hiilhl ediyor • = Yugoalavya "'naibi Preıu Pal 1 1 - İtalyanın gaz depoı.rt 

' 

Türkiye Dq Bakanı Bay r-tiJc 1 filosu, ltalyaya llzmı olan petrol 
fÜDcli,e kadar Balbıı antantı ( Rüıtü Anu ile Romen Dıı Ba/ranı stoklannm takriben üçte ikisinin 
bbint olan Butgariıtanm bu 

1 
Bay Tiıüleıko'yu kabul eımi§dr- naklini temin edecek haldedir. 

llrmaiae mani olan engeller § Konuımn rı.:un müddet devam et- 2 - Petrolun yerine kaiın oJa. 
blchnlmıttır. Bununla beraber\ miftir. bllecek karbüranlarm istihsali 

...,....,·-..ı ,.elen Duı haberler Bulcariata- ; O, devlet adamı aluli ırwıa • ç4* pahahcir ve elde edllebileeek 
":""IQll antantına pme.inde hiçbir ""'"'° Tuna miaaAı W-.. ,.. infJclV, hiç bir aman 100 il& 200 

-.dalma tekrar ett11tae 1a- rüpaiipertlir. bin tmıu ~ 
•ı,.11 • M1ıpl- itin dao- 8 - ttaJıamn·normal fatlWB, 

~ret 1*1deaaek lhıtndır. Londta, 7 ( A.A.) - Havas a- 4 - !talyanm normal illh1ltl 

Dün lstanbıılda bir zelzele olda 

-·--- ,. ...... w"-·• _a .. -. -·•ı..nı.;..; .... ~"" • senede 1.500,000 ton ~ta oa -
.... edil - Jmçlik itJllf~:~ ~!~~Jte:.+itMi~. ·----· ........... illlal .....,~ ••leatin i8tildlll. iPft tek Romen mUahed~ w d8ld ~ # r l«llııa avr 

~~- 1h11Nld K~ AD- hatJan itfbariYJe FramZ .. $bfyet mez. M:fltehaaaıllai'm rapj>rJAnlım ·IMtlMll 
~eri ba pl'Ojeye bt't ıurette ve Sovyet • Çekoslovak miaaklan- salı gönü hazır olacafı zannedil • ,_,_._ 

:'Yatiw ... KtıçUk Antant bu yllzden na benziyeceğini tahmin etmekte- mektedir. ...._ 
Clae alKafuu her fırsatta .ay- dirler. ( Sonu Sa. 2 88. 4) CS-S..8SLI) 

• thııdfye kadar Avuıturya 1 • . 

• ::ı:cı~~:;~:::~~:ıa~ Alaska sahillerinde lngili% • Alman konuf malan 
olarak ba defa dolu Af -

~i!!: Japonlar balık avlamıyor Almanya müstemlekele 
...,_dan nsgtçerek Küçl\k •• 1 ' • • •• e e 

,~•-:=.:::::·: us arıyor armış. nnı ve musavat ıstıyo 
~~rrP.ı-> ' Ptmal, ba defa Parla -

11eı1::ı::.~=.r ıe: Japon - Mançuri ordularile Sovyet • ''Evet silôhlanıyoruz. 
~~ ~~ :=:;:ı;:~ Mongol orduları çarpışmak üzere mi? Sov et Ruslar sillhlanıya l,

1 
1-dan IOma Kilçilk Antant Dairen, 7 (A.A.) - Reuter ıjanam- Londra. 7 (A.A.) - Bertt it 118 • 
tıe hnlarm mtlttefild olan dan: dirildliine ctre Bay Hitlet ile..laf ~ 

~._llıllnat ettirmtli demektir. Japon • • Mançuri orduları, barid bentrop, lnpterenin eekl ~ ~ 
lloeoliltan hududuna dofru Derlemefe bakam Lord l.oft4°'1dtrry'Din ~-

ASIM US 

karar Yel'IDİflerdir. Yan relml Mr be - rinf pyri reaml olanlı ~JUlid, ema 
)'lmftlmede deniliyor ki: amda Alman mtletemlekelal m•elelıl • 

Harici llqoliatan ile Scwyetler, ni ileri ıflrmlltlerdir. 
Monıoliltan - Meaçuri hududu bo - Lord Loddondeny, - .......,. 
JUDca harbe huırlanmakta6dar. Bu Berline cdmftti •e dUn e.radan oUmpl • 
hudut boyunca citside 11Jdqan çarplf- yat oyunlarının ldlpt meraaimiDU ba • 

maJar olmaktadır. m" bulunmak flsere QannilCh'.e ~· 
BU DA BAŞKA BiR HABER niyetinde idi 
Pekin, 7 (A.A.) - Reuter ajanmı- SaWıiyettar mahafil, Bay Ribbea. 

dan: trop'un Almanyanm metallbatma 
Bet bin Mançudll •• Monıollltanh olarak "hukuk mlilavatı,, ileri ı~ 

ukerln Souiyouan 171letini lltiltya ha- oJduğunu iltJıbar etmiflerdir. 
nrlanmakta oldukları Çin bynaldarm- Mumaileyh, Alman11ya .... mO. • 
dan buraya ıeten haberlerden aJapl - temlekelerinin iacleJi hut'l8UnUIJ onua 
mqtır. pn ve ,erefl icımtmdın oldatunu ca,. 

Pekin, 7 (A.A.) - Mançurl-~ lemiıtir. Bay Riblleatrop, Almany1nıa 
ki llqollataa hudufunda yeni 1'lr ha- tekrar ıitlh?ınmaunn Soyyeıerin tek-
dlse oJmuttıar. Yiml kadar llqol aa- rar · lilihlanmalanmn n takip etmell-
keri, bd ayın betinde Buir 1816 yala - te olduktan siyasetin bir neticeli olda • 

( laaa S.. 8 11..1) J funu ilbe etmittir. 
Huıusl bir membadan 8lreal1cliliM 

g8re eski Alman ma.temlekeleri m 
leli diplomal! yolu ile ~ere eclll • 
mit değildir. Bu mesele aneak fncilis ~ 
Alman doltluk 1Mm1ta1 ıe181 Bay .. 
bentrop De Lord Mount • Temple ua • 
llftda ı8rattl1mafttlr. 

iyi malOmat almakta olma mabafil. .. 
•tlubrelere dair~ bir teJ ....._.. 

(iMi• ..,,,.,. ı•.W Ji) 
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F ransanın yeni sulh teşebbüsü 
Birincisi gibi suya mı düşecek? 

Bay FJandin'in bir Akdeniz anlaşması için yaptığı 

karşıladı teklifi lngiltere de ltalya da soğuk 
Londra, 7 (A.A.) - R6yter ajansı -

nın aldığı malQmata göre, Bay Flandin 
son defa Londrada Bay Eden•ıe yaptı -
ğı millakatta bir nevi Akdeniz Lokar -
nosuna muadil bir Akdeniz anlaşması 

için telkinlerde bulunmuştur. B. Eden, 
bu fikri müsait bir surette karşılamış, 

lngilterenin mütearrız olarak tanınan 1 
bir memleket ile ademi tecavüz paktı 
aktedemiyeceğini bildirmiştir. 

Keza, Bay Flandin'e bu teklifin ital· 
yan - Habeş savaşından sonra da daha 
müsait bir surete karşılanmıyacağı ih
sas ediltniştir. 

~iman malQmata göre, İtalya da bu 

hususta istimzaç edilmiş, fakat teklifi 
soğuk bir surete karşılamıştır. 

TUNA MOZAKERELERINE 
BAŞLANGIÇ 

Paris, 7 (A.A.) - Dış bakanı Bay 
Flandinin bugün İngiltere büyük elçi
siyle mülakatında, Tuna meselesi hak -
kında cereyan eden diplomatik görtiş • 
meler hakkında elçiye malilmat verdiği 
bildirilmektedir. Bay Flandin bu görüş· 
melerin gayri resmi mahiyetini tekrar 
etmiş ve bunların Tuna blokunun tak
viyesi için gelecekte cereyan etr.-csi 
muhtemel olan müzakelere ba§langıç ol 
duğunu söylemiştir. 

Cephelerde yeni 
şey yok! 

bir 

Roma, 7 (AA.) -117 numa. 
ralr harp raporu: 

Mareşal Badoglio bildiriyor: 
Eritre ve Somali cephelerinde 
kayde değer mühim bir şey yok
tur. 

Londra, 7 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Şimal cephesindeki Habeş ve 
İtalyan hatlarının vaziyeti son 
~nler zarfında değişmemiş ,gibi
dir. Eğer bir taraf veyahut öbür 
taraf muvaffakiyet kazanmışsa 
bu muvaffakiyctler boş ve netice
siz muvaffakiyetler olmuştur. Şim 
diki halde bu cephedeki hadise • 
ler her zaman vaki olan ufak mü
c:;ademelere inhisar etmehie ve 
aynca ltalyan tayyareleri bom -
bardnnan1arına devam eylemek • 
tcdir. 

larmı takviye etmekte'dir. Bu mm
takanm sağında ileri hareketi bil
diren İtalyan kolu da hareketle . 
rine de.vam etmektedir. 
lSVEÇ KIZILHAÇI BOMBAR -

DIMAN MESELESİ 
lstokholm, 7 (A.A.) - Prens 

Şarl, tsveç Kızılhaç başkanı sıfa
tiyle, Habeş cenup cephesinde 
bombardnnan edilen tsvec hasta
hanesi meselesi hakkında- beya . 
natta bulunmuştur. 

Prens, bu hastahanede Cenev
re mukavelesine aykırı hareketler 
vaki olduğu hakkındaki ttalvan 
i ddiasını reddetmefe ve hastaha -
nenin şefinin iddia edildiği gibi 
vazifesinde kusur etmiş olmadığı. 
m bildirmektedir. 

Prens Şarl. istasyonun her za
man bombardımana uğrayabile . 
cek bir yerde olmadıı:ğmı kaydet
mektedir. 

Bu görUımede Cenevre eksperleri -
nin petrol ambargosu hakkındaki müza· 
kerelerinin de mevzuu bahis olduğu bil 
dirilmelrte ise de iyi malC'tmat alan mah
f eller bu ambargonun şu sırada der • 
piş edildiğini zannetmemektedirler. 
FRANSIZ BAŞBAKANI ZIY AFET 

VERDt 
Paris, 1 (A.A. ) - Bay Sarraut, Tür

kiye Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Bu ziyafette bilhassa Türki· 
ye bilyük elçisi, Bay Flandin, General 
Mourin, Ilay Pietri, ve Mondel hazır 

bulunmuşlardır. 

Çanları çalarak 

Koyu kıralcılar 
lıalkı toplamak 

istediler 
Atina, 8 (KURUN) - Matrud 

zabitler meselesinin halli icin tet
kiklere devam edilmekte ~ ve bu 
husustaki kararnameler hazırlan. 
maktadır. Bu kararnamelere göre 
matnıd ve yüksek rütbeli zabit · 
lerden orduva dönecek olanları 
kabine meclisi, küçük rütbelileri 
de askeri Şura ayll'acaktır. Son is· 
yan yüzünden mahkum olan za . 
bitler orduya facı~ edilmiyecek . 
lerdir. 
KRALCILAR H~LKJ TOPLA . 

MA.K lSTCI>lL'Cft 

Almanya Çekoslovak' 
yaya taarruz ederse •. 

(Ustyanı l incide) 

Bu muahedename, Macarisl~n 
ile Romanya veyahut Almanya 
ile Çekoslovakya arasında bir 
muharebe zuhuru takdirinde Sov. 
yet Rusyanm otomatik surette 
yardım edeceğini natık bir macl . 
deyi ihtiva edecektir. 

Almanya tarafından Çekos -
lovakyaya karşı bir taarruz yapıl. 
ması halin de Sovyet kıtaatı ile 
tayyarelerine Romanya arazisin . 
den -geçmek mezuniyetinin veril · 
mesi hakkmda yapılan müzakere. 
ler arasında bir takım müşkülat 
çıkmıştır, fakat muahedename -
nin istinad etmekte olduğu, Mil . 
!etler cemiveti ınukavelenamesi -
nin on altıncı maddesinin tatbiki. 
bu suretle hir araziden geçmek i
çin hususi bir madde vücucle geti. 
rilmcsini istilzam etmemektedir. 
Diğer taraftan. Basarabya rnese -
lesi kat'i surette halledilmiştir. 
Ve icabmda bu araziden Sovyet 
kıtaatının ırecmesinin bir takım 
hadiseler çıknıasına sebebiyet ve
receği zannolunmamaktadır. 
YENİ BiR KONFERANS YOK 

Londra, 7 (A.A.) - Resmi 
ınahatil, Fransa He lngilterenin 
yeni bir sulh konferansım toplan. 
mağa cağıracakları ve bu konf e -
ı-ansa Almanyanm da davet olu · 

yannamesinde B. Lavalle be~, 
Paris itilafını ne gibi ahval 
rait altında akdetmiş old 
anlatmaktadır. .. 

Sir Samuel Hoar, diy~r.10·~ 
Ben Milletler cemiyetı ıle .. 

giliz imparatorluğunu düşün;~ 
duın. Binaenaleyh Cenevre el' 
sesesini takviye etmek için -,; 
den geleni yaptım. Ben, bu 
esseseyi kuvvetli görmek ~ 
diyorum. Bu müessesenin şı~b 
ziıfmı bildiğimden onu tatır?11 imha edebilecek bir vaziyeti 
haddüs etmesine mani olma\\ 
iç.imde derin bir arzu vardı. 
FLANDENIN KONUŞMA ali 

Paris, 7 (A.A.) - B. Fl 
bu sabah İngiliz elçisi Sir G aJll 
Clark, Efgan Dış işleri Bak 
Feyiz .Muhammet Ham kabul 
miştir. 
EDEN RENE BiR MiKTAR 
MAN ASKERi GÖNDERİ 

SiNi MI TEKLiF ETMiŞ! · 
Londra, 7 ( A.A.) - 1\fo 

Post gazetesi. salahiyettar rııti• 
filin B. Edenin Rhinin asker 
ten tecrid edilmiş olan mıntıı 
na mahdut nıiktarda Alman ııl 
ri gönderilme.si teklifinde b. 
muş olduğuna dair olan şavı•~ 
saçma ''e gülünç diye tavsif 
mektedir. 

nacağı hakkındaki ~ayialarr "s[I<'- ------------
~~~i~~.e manasız,. diye tavsif etmek Beyrutta 
ROMANYA. KRALI BULGA . 

RISTANI DA ZiYARET 1 alebe ile asker arasifl 
EDECEK k f b 

Sofya, 7 (A.A.) _Dolaşmak- an ı ır çarpışma 
ta ohm biı· .şayiaya göre Romanya Beyrut, 7 (A.A.) - HaaıS 
kralı Karol niran nihaevtlııde ve ınii yakınında yeniden bir t 
Ilelgmda icra etmesi takar.iir ~t· hadıiseler olmuştur. Ahali, ş 
miş olan sevvahattcn sonra, ma - başlıca caddelerinde mağaı 
yıs avnun ilk günlerinde Bulga - rın camlarım kınnı~lardır. 
ri~tan kralı Borisi ziyaret edecek intizamı iade etmeğe muv 
tir .... ı.umu.nııT,nr.lan o..oLr.:...::n---vn~ 
ESKi lNGlLlZ DIS BAKANI LA sine mecburiyet hasıl ~ 
V ALLA NASIL ANLAŞTIGINJ Talebe. şiddetle askere hüeuJl1 

ANLATlYOR ıniş, asker de ateş açmıştır. 
Londrn. 7 ( A.A.) - Sir Sa mu- Yedi kişinin ölmiiş olduğU 

el Hoar, Cheı:cadaki intihab da - diriliyor. . 
iresinde bulunan muhnfazakarlar Beyrut, 7 (A.A.) - Yenı 
cemiyeti azasına bir beyanname rliseler olmuş ve dört kişi ö 
gönrlermi~ir . .Mumaile~·h. bu be- tür. 

Cenup cephesinde general Gr.a
zian ·. _ Tegelli mmtakasmda hat -

C. H. P. kurultayının 
aldığı mühim kararlar 

Atina, 8 (KURUN) - Koyu 
kralcılar dün çanla11 çalmak su • 
retiyle halkı içtimaa davet etme
ği düşünüyorlardı Bu toulantılar-, 
da yeni kabinenin teşkili vazife • 
sinin Antivenizclistlcrc tevdii ve 
matrud zabitlerin tekrar orduya 
alınması kraldan istenecekti. Bu 
~~wunıh~er~~ h~~ı~l------------------------1---polis müdürüne böyle bir teşeb - Bu·· yu·· k sog-uk dalga ar1 
bilse kat'i surette mümanaat et • 
mesi için emirler vernıif;tir. 

Italyaya 
"f iirkiyede millet ve devlet yurt ihtiyaçlarını beraber Petrol gön.d_ereceklere de 
anlayan, ve bu yolda beraber çalışan bir kitledir,, sarnıç gem•sı sahlmıyacak 

Cenevre, 7 (A.A.) - Ekc;;per
lerin muhtemel bir petrol ambar
gosu meselesi hakkındaki ı apor
lanrun hülfumsı ~dur: 

Ankara, 7 (A.A.) - C. H. P. Baı ·} 
kan.lıimdm: 

1935 mayısında .Ankarada toplanan 
Parti Büyük Kurultayı aldığı mühim 
brarlar arasmda ulusal bünyenin kuv
vetlendirilmesi için esaslar koymuştur. 
Devlet bu dileklerin en önemlilerini 
mUmlrlin olduğu kadar çabuk başarmak 
için çalıştı. HükC't~et ve Kamutayın bu 
yoldaki birlik çalı§malarmıll ilk eserle
ri?ıi geçenlerde 20. 6. 935 tarih ve 10/ 
527 numara altında Parti örgütüne yay· 
dım ve bildirdim. 

Onlar şunlardı: 
A - Tuzun ucuzlatılması, 
B - Şeker fiyatının indirilmesi, 
C - Çiftçi borçlannın taksitlendiril-

r.e'>i. 
· Kamutayın bu yılki toplantısı başın
d1 ela şu i~ler ba_§anldı: 
... ıı1111flfnıflllftam11umnu11RC11J11Unmuua"'muuımneunmoımn11S111nınmıa 

te olduklarını söylemektedirler. 
Ayni mahafil, İngiltere hükumetinin 

bu mesele hakkında Lord Londonderry 

A - Arazinin yeniden yazılmaaı, 
B - Bina vergisinin ualt:Jlması. 
C - Hayvanlar vergisinin indirilmesi, 
D - Tannı kredi kooperatifi ile ala· 

caklannm taksitlcndin1mcsi. 
Bu ~ışmalar bütün Partimizce iyi 

bilinip takdir edilmelidir. 
Türkiycde millet ve devlet yurt ilı -

tiya~lanru beraber anhyan, biri öteki -
nin ipnde beraber çalıpn bir kitledir. 
Devlet bütün çalıJmalannda ulaaun gen 
liği ve yücelip için yapılması kabil o • 
lan her iıi ulusal ilham altında gören 
bir varlıktır. 

Bu yuuun Partiye ve ba1b yayıl • 
masıru ve önilmüzde toplanacak ocak, 
kamun ve ilçe kongrelerinde okunması
nı dilerim. 

Yukanda ismi geçen bnunlann bi -
rer hülbalanru da ilipk olarak gönde· 
riyorum. 

Bütün Parti arkadqlamm aellmla • 
nın. 

C. H. P. Genel Sekreteri n 
ye hiç bir vazife vermemiş olduğunu i- Kütahya Saylavı 
lavc etmektedirler. R. P. 

ParUimento mahafili, bu görüşmele - -------------
rin Almanyanın resmi bir talepte bu • Kış Olimpiyadında 
lunmasma yol açmak, yapılan bir takım Berlin, 7 (KURUN) - Gar • 
mesaiden ibaret bulunduğunu beyan et- misch Parten. Kirchende yapılan 
mekte ve yan Tesmi noktai nazar tea - son müsabkaalardan buz üzerin .. 
tileri kendisinin bir takım ümitlerde de hokeyde Beliçkalılara karşı 
bulunabileceğini Almanyaya isbat ede- Çekler, tsvi~ye karşı da Amer:i
cek olursa Almanyanın o zaman resmi ka, Isveçe karşı İngiltere, Fransa
bir talepte bulunacağını ilbe eylemek· ya karşı da Macarlar muvaffaki -
tec!irler. yet kazanmışlardır. 

Eksperler, ltalya ile :Milletler 
cemiyeti azası olmıyan üç büyük 
devlete ait sahrenç gemilerinin 
adetlerini gösterdikten sonra, İtal
yanın istifade edebileceği sahrinç 
gemisi adedini seksen iki olaral\ 
tahmin etmektedirler. 

Gene eksperler, ltalyanm baş
ka gemilerde tedarik edebilecc -
ğini tesbit ettikten sonra, ltalya -
ya olacak petrol nakliyatı üzeri • 
ne konulacak yegane pratik anı · 
bargo usulünün muhtemel ambar· 
goya iştirak etmiyecek devletlere 
sahrin gemisi satılmasının önüne 
geçilmesi olacağı netice.sine var -
maktadırlar. ı:sL ,ıe,. , ~ 

Marsilya 
suikastinde 

Aix • en • Provence, ( l\.A.) -
Marsilya suikasti davasında bu sa· 
balı şahitler dinlenmiştir. t1k din
lenilen şahit suikast esnasında 
kralın arabasında ve karşı tarafta 
oturan general Georges olmuştur. 

General vak'ayı anlatmış ve 
demiştir ki: "Hemen katilin üze
rine atıldım, fakat göğsüme ve 
yan tarafıma bir çok kurşun yi • 
yerek kendimi kaybettim ve yere 
yuvarlandım.,. 

(Ü:;L)am J irıridt•J 
Bilakis Amerikada ve Çinde 

soğukların artması soğuk dalgası· 

nın kuvvetini orada harcaması ve 
zayıflamMı demektir. 

Bay Fatin diyor ki: 
- Çin denizinin clonma.a ıo· 

ğuk mıntahanın ficlcletli olmCJ$ın· 

dandır. Soğuk mıntak2yı Sibirya, 
Çinin yukarı kısmı ve Mançuri te§· 
kil etler. 

Bu yıl bu mıntaka çok laaliyet
tedir. Bunun içindir ki M ek•ika 
Jaki •ıcak mıntakanın Faaliyeti o 
taraflara katlar hükmünü icra etle· 
miyar. Orta AVTupa il!: bfa A•ya
nın ıimalincleki merkeze tabiiz. 
Orada •oğuklar ıültletli olunca ıo
ğuk dalgaları. gelmez. Gene bunun 
içindir ki Amerikanın garp taralı 
levkalacle ıidtletli soğuklarla kar
§ıla§maktadır. 

Avrupanın bazı yer~erinde bG§
layan soğuklar biule de beklene
bilir. Fakat bu ani bir feveran ha
linde olabilir 'IJe devamlı olmaz,,. 

B. Fatin bu feveranın martın 
ilk haftası veya ıubatın ıon hafta
larında olabileceğini söylemekte· 
dir. 

1ıtanhul, 7 (A.A) - Bugün aa
at 14 ü 27 dakika 10 1&nİye ıeçe 
lıtanbul bölgesinde bir hareketi 
arz kaydedilmi,tir. Merkez üstü-

nün lstanbuldan mesafesi 2 X O kilo 
metre kadar olan ve lstanbulda 
pek hafif hissedilen bu hadisenin 

merkez üstünde tiddetlice ol 
fakat tahribat yapacak de 
bulunmndığı tahmin edilme 

Pekin, 7 (A.A) - 12 Çiı' 
Japon vapuru Taku lim•1' 
buzlar arasında mahsur but 
tadır. Balıkçı gemileri cie buıl 
tazyikinden hasara uğTamıttJ1' 

MERiÇ NEHRi 
0

TAŞTI 
Sofya, 7 (A.A) - Meriç 

tatmıt ve filibe mmtakaanı~ 
niJ sahaları su altında bıra 
Köylerde yüz elli evi ıu basdl 
Suların yükaekliği ıimdideJI • 
metreyi bulmU§tur. Filibe t 
birçok mahalleleri de 1111 

kalmıtllr. ___/ 

Hauptman işİ·· 

Vali Hof man bu yüıdl' 
işinden mi olacak? 
Vaşington, 7 (A.A.) - Adlİf'-J 

kanı Bay Cumings, New - Je~C ' 
kiımeti erkanının federal h~e 
rafından Hauptmann meseleaİSldl 
den tahkikat yapılması taJebiOİ 
ebncmi1tir. ~ 

Bay Cumings, bu talebi redde~ 
ni muhik göstermek için ortadı ~ 
hadise mevcut olmadığını tÖ11 

tcdir. ~ 
Nevyork, 7 (A.A.) - Neft;;;/ 

valisi Bay Hoffman'm HaUP /. 
akibetine karşı ifrat derecede ~~ 
termesinden dolayı CumuriyetÇ~ .; 
nin direktuvarı mumaileyhi P' 
kanlrğmdan çıkanm§tır, 



,, işaretler 1 
Avrupa haritasına 

1 benzlyen kumaşları 
1 erzi gösteriyor: 
"- Haliı lngiliz kumCl§ı .• Ba-...z markasına! Bakıyorsunuz. 

"'arka hakikaten bizden çok uzak 
İlıliınlerin damgasını ttJ§lyor. 

Sİ%e aebebini söyliyeyim: Gös· 
terilen kuma§ yerli malıdır. 

Ben bu meseleyi bir ahlak, bir 
"-kıılr meselesi olarak honu§ma· 
dQ,. Önce bir psikoloji mevzuu ola· 
'Cilt dü,ünmek istİyorcm. 

Bir dokuma fabrikasının müdü-
rii anlatıyor: ı 

Bize yapı!an siparirlerde büyii.': 
-rna, müe&:seseleri rart ho~uyor-1 
lcrr: Filan, filan marka!ar vurula· 
Ccık. 

Yeni pavyonlar 

Üniversite yedi yüz yalaklı 
pavyonlar açıyor 

Üniversite milli bir bankadan 
alacağı iki buçuk milyon lira borç 
la lstanbulda y~di yüz yataklı iki 
pa~·on ve enstitüler yapacaktır. 
Pavyonlardan biri Cerrahpaşa 
hastahanes:nin, diğeri Gureba has 
tahanesinin yanında inşa edile . 
cektir. 

Pav~·onlarm idnmei masrafla-( 
rı E\·kafla belediye tarafından ve
rilccektfr. Bundan başka Univer • 
site yatak başına otuz kuıuş ver • 
m2~\ suretile de bu masrafa işti -
rak e<lecektir. 

Konseı vatuarda 
yatılı kısım 

[KISA HABERLER] 

• Şehir tiyatrosu ~ocuk temsillerinin 
pek fazla kalabalık olduğunu gören be
lediye tiyatroya fazla kimse alınmama• 
sını kararlaştırmıştır. Mektepler tale • 
helerini sınıf ömıf tiyatrya getirecek • 
!erdir. 

• Hastanelerdeki yatak azlığının ö • 
nüne geçilmek için Guraba, Haseki ve 
Cerrahpaşa hastanelerine birer paviyon 
ilavesi kararla~mıştrr. 

* Yakında Universitcde yeni bir fi • 
zik enstitüsünün inşasına başlanacak -
tır. 

• Devlet dr:niz yolları idaresi kabotaj 
hatlarımızda kullanılmasını yerinde bul 
madığı Sakarya, Güzel Bandırma, Fey
yaz, İzmit, Yeni Dünya, Kırlangıç ve 
Bülent vapurlarını kadro harici çıkar -
mıştır. 

* Sanayi birliği halkevlerine yardım 
e.tmek üzere fabrika sahiplerine müra • 
caata karar vermiştir. 

Bu suretle kuma'j topları bir 
Cofra/ya kitabının endeksi halini 
olıyor. 

Bu iki taraflı bir psikolojiıinin 
iladendir. 

• Darphanede gUmüş liraların basıl -
Belediye Konservatuvara bir ması işi bitmiştir. Eski gümüş paralar

yatı kısmı ilavesi .için yeni bütçe- dan da Darphaneye şimdiye kadar 35,S 
ye tahsisat koyduğu gibi bunun i- ton ge1miştir. 
çin dıe bir teşkilat projesi hazırla- -------------

I - Sürüm ardında koşan 
laltat kendi 1ahsiyetini ortaya koy 
rıtaktan çekinen bir ruh ancak bu 
rtevi rnaakeli bir faaliyete ehemmi
)et verir. 

mr~~kirolup da musikiye istida- Muallimler Birliği 
dı olan gençler konservatuvarın 

yatı k1Smma ı;ı~~baka ile ~1ma ·Eski idareye göre Halkev-
caklar ve yetışti11leceklerdır. J • ·.ı "h l"d" 

Bilirsiniz Amerikada Türk tii
fiinJeri diye bir .ürü acayip mah
IQ/ler piyasalarda dolCl§makta ve 
IÖ#aret ıantim santim satılmaktadır 

Keneli lirmaıı altında vuzuhla 
clolGfGn müesseaeler bu kuvvetle
rini 8'1Tahattan, hakiki değerden, 
ltolite üıtünlüğünden alırlar. 

lıteriz ki, müeueselcrimi.z: ken
dilerini yabancı bir firmanın sipe
ri arlrcuıncla müdafaa ihtiyacını 
.ıı...:..._._ __ ,.. L - -.l!-! L!---• o .::.--J 

'İfitt, Jayamklı ve kalitesi üstiin 
l>lcalrn •embolü olsun! 

Mezbaha için baytar 
Belediye bu sene içinde mez · 

bahacıhk etrafında tetkikat yap
mak üzere bir baytar gönderecek
tir. Bundan başka bir de talebe 
göndıerilmesi diişünülmek-tcdir 

Gümrüklerde ıs'ahat 
Bir müddet evvel İstanbul güm. 

riik1erinin ıslahı için yapılan yeni 
teşkilat projesi son hafta içerisin
dıe gümrüklerde tatbik cdilmeğe 
ı.. .. r; ı ... ,... ...... ~h•. İlk ln1:1ıın o lA.-nl't l..:'!:rh 
üç memunm vaziyetlerini tasrih 
eden bir liste gelmiştir. lstanbul 
gümrükleri bu ~1eni teşkilata bir 
nümune gilmrü6ıii haline konula -
cak ve !zmir giimrüklednden baş. 
Ianarak bütün memleket gümrük· 
leri bu örneğe göre ıslah edilecek
tir. 

Hatalarımız, eksiklerimiz, kali
te cliifiiklüklerimiz yabancı bir lir-
1'1cının sırtından geçinmek suretile 
İ)i/ife, güzelliğe, kalite üstünlüğii. 
rte doğru bir hareketin başlangıcı 
IGYılamaz. .. ........................... ... 

nin en tipik nümunesini lngil:z 
Bu hatayı, kötüyü göz kamas- te§kil eder. 

ftrıcı f,ir markanın al~ıncla saki~- Teneke mahallede oturarak, 
ltlak elemektir. prens dö Galin biçiminde giyin. 

il - Mü§terinin psikolojisi de mek istiyen adamın yegane emeli 
"'iieıeıeleri yabancı firmaların /ngiliz kum<ı§ıdır. Ona bir ka
"'a.kesi altında konuşmaya mec- ğıt par~ası veya çuval ela verse
~ ediyor. Ôyle müıteri vardır ki, niz üstünde (mad in) markasını 

' Avrupa fabrikasının markası· görmch onun beğenmesi için kafi. 
~ WÖrmeJikçe kendisini emniyetfo dir. 
... etmez. Bu malın kalitesi ba- Cesaretsiz bir müessese ile ha-

~"'llndan duyulmuş bir §Üphe de- yat ve idea!ini hudut haricinde 
~dir. Bir dükkana kumCJ§ alma.~ ütopi!ercle arayan insan ruhu bi. 
ırin aiden insanın kaçı bu kumCJ§ın zim kumaşların sırtını Avrupa ha
ltıııtlca1ta dayanıklı olma•ını dii§ü· ritasına benzetir. 
ltiir. Satın aldığımu kumCJ§ları bi
~ deferlendiren onların Jayanık
~lt defil, hayat telekkimizin mo· 

Q)'Q uygun olmalarıdır. 

"Demode,, ıözünü, "dayanık· 
~, aözünden çok fazla konufu

~ ''J?emode,, bir ıeyden uzak
~ ihtiyacını Jaima hissede
Piı. 

1 ~efri avret için ancak giyinen 
~r %Ümreyi istisna edersek geri 
"1, cıtalann alı§ veri§lerini idare 
...._ flll t~ bir arzu değildir. Birçok 
'"-ellenn, arzuların, düfüncelerin 
tii ctra ruhunda ayaklandığını gö
ıii'•iirtü:. Orta halli ve zengin 
~ f)are İçin giyinmek hiç olmazsa 
f, 'Yolette ideal edindiği aclamo 
e,.,zernektir. 
e· fi • 12 de benzemek istenen adam 

l>ı lled" ? ' ır. 

ltq CICt bir ıeyclir. ,, .. 
Ql 4'\ &ız wclır gençlere verilen ide· 
ti "rupafıya, yani Avrupalı zen. 

ile benzemektir. Avrupalı zengi-l 

* * * 
Bunun önüi-:e g~mek için tek 

çare bütün fabrikalara çı'lrardıh
ları mallara kendi damgalarını 

atmaya yani "mecburi alameti fa. 
rika,, kabulüne icbar eden kanuni 
bir teklif yapmaktır. Bu suret!e 
müesseseler kendi laaliyetlerin~n 

. iyi veya kötü neticeleri ile kar1ıla
şacaklar ve lirmalannın kalitele
rini üstünleştirmeğe çalışacaklttr· 

dır. 

SadrJ Ertem 

Yaz1s1z Hikaqe: 

erıne ıdı ak etme ı ır 

-Oğretmenler birliğinin yeni 
başkam Bay Kenan Sanerin Bir· 
lik kongresi ve birliğin f eshedil -
ınesi işi etrafındaki diycvini ev -
başkam Bay Kenan Sarı Erin Bir· 
liğin eski başkanı Bay Etem ile 
muhasebeci Bay Salahattin im -
zalarım taşıyan bir mekttip aldık. 
Aynen neşrecliyoıı.ı.z-: 

"Birliğin feshi etrafında inti· 
şar eden yazılar dolayııile birçok 
fikirler ileri sürüldü. Şahsımızı 

ilg_ile!1d}r~n beyanata ~~şı ~~~Ü~· 
celermu~ ve en son sozımıuzu sı-
ze bildiriyoruz: 

1 - Bize kalına bazı meslek -
taılar b~na yonıluyorlar. Aan • 
mız hele ulusumuzun yatadığı de
vir kuvvetleri birleıtiren amaca 
kuvvetli bir diaiplin futırile yürü
me asrıdır. Ueri hamleler disiplin 
iıter. Bu bakımdan birlik Halke
vine Jcendi varlığını ekleyip onun 
tenıel dü,üncelerile kaynaıarak 

çalış.tığında onun büyük kurulu için 
de kendi sahasında daha kuvvetli 
bir tesanütle gayesine girecektir. 
Hem kendini bu büyük kurula ve. 
r:erek," hem ondan kuvvet alarak 
yürüyecektir. Birlik bu durumu 
kendi başma avrı kalarak değil, 
Halkevine kendini vererek elde 
edeceğine kaniiz. 

2 - Şayet buna aykırı olarak 
tecrübe muvaffalciyetin birliğin 
Halkevine katılarak değil, ondan 
ayrı kalarak çahpnasında oldu · 
ğunu gösterirse Ha1kevinin yüksek 
şuuru bunu görebilmekte ekıik ve 
kifayetsiz değildir. Atağı yukarı 
biz durumu 'bu iki ana hat üzerin
de görüyoruz. Bu görü~e aykırı 
olan bazı mesleke\&4lar bundan 
daha doğruyu ve daha faydaliyi 
düfiinüyor ve görebiliyorsa ,§ÜP • 
hesiz kendilerini alkı~larrz.,, 

Tamir edilecek köprüler 
Belediye Büyük Çekmece köp . 

ri.isünün tamirile Şile • Agva yo
lundaki Gölrsu köprüsünün yeni 
baştan yapılmasını kararlaştır • 
mıştır. Yaza yapılmrya başlana . 
caktır. 
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Yunan Elçisi 
Bay Rafa~ı Ankaradan 

~ehrimize geldi 
Geçen hafta Ankarada Cumur 

başkanımıza itimat meJ...iubunu 
veren yeni Yunan elçisi Bay Ra
fael dün şehrimize gelerek To -
katlıyana inmiştir. 

Bay Rafael yarın tekrar An . 
karaya dönecektir. Evvelce de 
memleketimize gelmiş ve bilhassa 
lzmirde Yunan konsolosluğunu 
yapmış bulunan Bay Rafael, son 
zamanlara kadar Yunanistanm 
Milletler cemiyeti nezdinde do -
imi delegesi olarak bulunuyordu 

Dün tstanbuldaki Yunan kon. 
solosluğuna gideerk hususi daire
sinde meşgul olmuş ve arkadaşla
rile görüşmüştür. 

Yeni elçi bugünlerde Parislen 
şehrimize dönüp Ankaraya git -
mesi beklenen Dış Bakanımız 
Bay Tevfik Rüştü Arasla dn te • 
ma.s edecektir. 

Yeni Yunan elçisi, Yunanista. 
nm memleketimizle Glan münase
betinin ''Yeni bir şey eklenemiye
cek kadar,, n1ükemmel ve müteka
mil olduğunu gayet sem.patik bir 
surette ifade etmektedir. 

Yeni elçi, evvelce memleketi· 
mizde epey zaman hulunmuş ol . 
ması itibarile dilimizi de biliyor. 

t<llttllr i•l•ri 

ilk okullar yardım 
teşekkküHeri 

Bazı gazeteler ilk okullarda 
talebe velilerinden kurulan yar -
drm teşekküllerinin Çocuklan E • 
sirgeme ve Kızılay kunınılan ile 
birleşeceğini yazmışlardır. Bu du
rum asılsızdır. 

tık okullardaki yardm1 teşek . 
külleri doğrudan doğruya birer 
teşekiikl halind~ kalacaktırr. 

Özel okullar 
Talimatnamesi 

Ozel okullar için hazırlanan 
yeni talimatname dün kültür di • 
rektörünün başkanlığı altında top 
!anan bir komisyon tarafından 
incelenmiştir. 

Talimatname yakında I3akan· 
hğa göndf'rilecektirf. 

Yatı oku\1arı teftiş edildi 
Şehıimizde bulunan Hakimi . 

yeti Milliye Ye Dumlupınar yatı 
okulları ilk tedrisat ispekterleri 
tarafmda::ı teftiş edilerek sonuç 
raporla direktörJüğc bildirilmiş · 
tir. Okulların tedri!'at ve idari du
rumları nonnal olarak görülmü~ 
tür. 

Bir Pazar için müsaade 
veıi 'd• 

Üsküdarda Kısıklıda Cami 
arkası sokağı ile Büyük Çamlı<'a 
sokağında cumartesi günleıi pa . 
zar kurulnıasma müsaade isteni · 
yordu. • 

Bu istek tetkik edilmiş, paza
rın civar köylülerle Kısıklı halkı · 
nm kar:şrlrklr ihtiyaçl:ırmı temin 
noktasından faydalı görülerek 
mUsaade verilmiştir. 

Kartal Yakacık yo·u 
Kartalla Yakacık arasıı.datd 

yolun asfalt olarak yapılınasın::ı 
karar vedlmiştir. Bunun için 9?6 
bütçesine tahsisat konmuştur. 

Haftada bir 
ELJ 

Dünya siyasasına 
top .. u bir bakış 

( ÜBlyanı ı ınrıcıe) 

Fakat buna karar ve -
rilme ihtimali _çok azdır. Zira teknisi • 
yenler petrol ambargosu tatbik edildiği 
takdirde bunun ita1yan - Habeş har· 
bi üzerine mı.iessir olup olamıyacağını 
henüz tayin edememiştir. Teknisiyen -
lcrin böyle bir karar vermesi de yine bir 
:zaman ernsclesidir. öbür taraftan doğu 
Afrikasında yağmur mevsimi gımkçe 

yaklaşmaktadır. Yağmur mnrsimi gel • 
dileten sonra ise petrol ambargosunun 
tatbikine füzum kalmıyacaktır. 

FQfut toplanhlan : 
Son bir kaç gün içinde Romada olan 

önemli hadise faşist parti reislerinin 
toplanarak konuşmaları olmu§tur. Bu 
iconuşma!ardan sonra Mussolini ile ar· 
kad.aşları Habeş harbine devam cttnek 
karan vermişlerdir. Hem de bu karar 
yağmur mevsimi gelmij olsa bile har -
be devam etmek !eklindedir. :Mussolini 
ile arkadajlarının son toplantılarda ver· 
dikleri ikinci bir karar daha vardır. Bu 
da dış ticaret işlerini en sıkı bir hültiı
met kontrolü altına almakur. kabında 
zecri tedbir tatbik eden devletlere kar· 
şı harekete geçmektir. 

Londra deniz konlerann: 
Japonya deniz konferansındcın çel:il • 

dikten sonra tngiltcrc hükumeti ~imdi • 
ye kadar deniz müzakerelerine uzak 
kalmış olan Almanyayı ikonfer&nıa ça -
ğırmak istcmiıtir. inciltercnin bu tekli
fi Fransada büyük bir heyCGan uyan • 
dırmıştır. Bir müddet evvel Almanya 
ile lngiltere arasında üçte bir esasına 
göre bir anlaşma olduktan sonra bu de
fa bu memleketin fogiltere tavassutu 
ile lconferanu çağmlması glıli bir an -
lapmnm rikudündcn 'üpbeler u>..an • 
dırmıştır. Fakat Fransa tarafından mu· 
halefet görünce İngiltere teklifinde IS• 

rar göstermemiş, Almanyanın deniz kon 
feransma çağınlması fikri de proje ha • 
lindc kalmıştır. 

Deniz konferansında konuşulan me • 
-seleye gelince, bu harp gemilerinin yaıı· 
!lannı yirmiden y.irmi altıya sıbrmak 
olmuştur. Şimdiye kadar yirmi yıl kul· 
}anıldıktan sonra kadro dışanna çıkarı• 
lan harp gemileri bundan sonra yirmi 
"altı yıl kalacaktır. Tabii olank yerleri
ne de ancak bundan sonra yenileri ya • 

pılacaktır. 

Umami durum: 
İtalya Habeşistan ile harp ediyor. 

Bu harple uzaktan ve yakından alakalı 
olan devletlerin çoğu 1talyayı mütaca • 
viz devlet diye ilan ederek ilk zecri 
tedbirleri aldıktan sonra bu tedbirlerin 
vereceği neticeyi tetkik etmekle meş -
gul bulunuyor. Şimdiki halde balyan • 
lann Habeşistanda artık ilerleme hare-
ketleri durmuı gibidir. italyan ordu • 
larınm daha ziyade mevkilerini muha
faza cndişesile uğraştıkları görülmek • 
tedir. Son günlerde 1ta1yan1arm bcın 
toplar bıraktıklarını itiraf ~ttiklerine ba 
kıltrsa Habeşlerin taarruzlarında mu • 
vaffak o!dukla.nna hile hükmolunabilir. 
Bu takdirde İtalyan - Habq harbi ar· 
tık kronik bir safhaya girmiş dc~ktir. 
Burada Ras Nasibu'nun iki ay evveJ bir 
Avrupalı gazeteciye söylediği eözÜ ha
tırlıyoruz. Cenup cephesindeki H abet 
kuvvetlerine kumanda eden Ras Nasi • 
bu: "Eğer halyanlar biti nihayet üç ay 
içinde czemederse bu harbi on sene da· 
ha uzatabiliriz... demişti. ltalvanlar1n 
bir ayhk harp masrafları en aşağı Türle 
parası ile yüz milyon lira olduğuna gö
re do~u Afdkası macerasının uzayıp 

!!İtmesinin bu memlekrt icin ne rıiihim 
bir ekı>nomik tehlike hazrrladığı kola}"' 
!".ll hes:ıp olumıbilir. 

l!SIM l•~ 

ispanya ite ticaref m;z 

i spanya ticai'et anlaşınasınm 
tasdik edildiği dün Türkofise bil
dirilmiştir. Bt\gün de gümrüğe bit
<l irilmesi beklenme~dir. 

MISIR PATATES ALACAK 
ılısır ti.iccarları, Türkiyeden mü· 
hiın miktarda patates ile süpürge 
almak istemişlerdir. Bu isteğin sa. 
hebi ttalvaya t:ı.tbik edilen zee11 
tedbirlerdir. 'Mısırın bunlardan 
başka daha bir rok maddeleı: al • 
mak istediği SÖ);lenmektedir. 
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SP·CJR Smt' ar tJOlaada ' 
Hikiyemü
sabakamız Kış Olimpiyadından 

Hocuı f ilosı 
"Sümer,, deki: 

haberler Birinciye 20, ikinciye 15, _ _ _ _ _ 
• 

yenı 
üçüncüye 10 Lira Bazı Amerikalıların hoşu-.... 

verecegız na giden filmlerden biri! 
KURUN, aan'ıtı teıvik. güzel ya- "HUcum filosu", İngilizce sözlü bir 

alan tanıtmak emelile her yıl bir filmdir. Bu hafta "SUmer,, ainemaam • 
edebiyat müsabakası açmaya karar da geçen hafta bilhaettiğimiz Fransızca 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi • sözlü "LUkres Borjiya,, filmine katıldı. 
kiye,, üzerinde açtık. Müsabaka prt- tkisi bir arada r 
lan ve cönderilecek hikiye, Uzerin • Amerikanın cenubundaki iki dev -
de aradığımız değerler ıunlardır: let arasında harp vardır. Tayyare hü • 

1 - Mevzu ıerbeıttir. cumlannı görüyoruz. Bu harbe işti -
2 - Şimdiye kadar nqrolunmamıı rak eden Amerikalı Kent, maceracı bir 

bulunacaktır. adam, - bu rolü yapan Cak Holt -
3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek • hayatını kurtardığı kumandanın kan -

tir. sına hüviyetini bilmeden itık oluyor. tş 
4 - Makine ile ve klğıdın yalnız meydana çıkıyor. Kumandan, kansının 

bir ~ yazılacaktır. ve ona Atık olanın masum olduktan yo-
5 - Şubatın sonuncu gilnUne ka- 'lundaki sözlere inanmıyor. Kumandan, 

dar elimize vanmı bulunacaktır. - bu rolü yapan Antonyo Moreno -
6 - MUaabakaya girenler, gön· bir uçuı sırasında kazaya uğnyor. Ka· 

derdilderi hikiyelerin altına adlan- naınm Apkı, imdadına yetişiyor. Teh • 
m yumıyacaldar, herhangi bir ipret lik•li bir dönüş uçuıu sırasında, bin -
koymıyacaklar, yalım milaveddeleri- dikleri tayyare, ordulanna ait bir tay
ni kendilerinde muhafaza edecekler- yare tarafından düf1118n tayyaresi sa • 

dir. mhyor. Ve bu ıuretle koca, bu •tığın 

Ollnrpl7fllfın yapddifı yerJe enteN.tın 'bir atlaYlf 

7 - T•nmm11 muharrirlerden mU- kansına kim olduğunu bilmeden lpk 
rekkep bir jUri heyeti. g3nderilen hi- olduğuna ve kendi kamı olduğunu an
ktyelerl okuyarak birinciliği, ikinci- Iayınca iti oldufu yerde bıraktığına i • 
lili, UçOncOlilfG kazanan hikayeleri nanıyor. Vaziyet, düzeliyor. Film biti -GaraU.cb, 7 (A.A) - Dün ak

pm yapılan hir hm üzerinde ho

key 1118Çmda ineç takımı ııfıra 
kartı iki tayı ile Japon tekımmı 
:renmlftir. 

JCadmlar araamcla yapılan ya· 

"'' Norveçli Schoamb.en tarafm· 
dan kazenılmqv. Erkekler iham· 
daki yarqı da Norvf9i Bürger b-
zanmıfır. 

YENEN VE YENiLEN 
TAKIMJ.Ml 

kam aıfıra kartı 11 aayr ile Leton- teabit edecek, bu biklyelerin ilk aa- yor. 

ya talnmmı yenmiftir. tırlan cuetede neıredilecektir. MU- Filmde kumandanın kansı ralünU ya• 
Genç Letonyahlar mütemadi· aababyı kazananlar ellerindeki mil• pan Mona Barridir. Antonyo Morena 

yen müdafaa halinde hahmmut· veddeleriyle idaremize gelerek ka - ile Cak Holtden batka Cin Lokhörst, 
)ardır. Maç mütemadiyen LetoDJa zandıldanm bildireceklerdir. Grant Viters, Barri Norton ve Corc 
kaleciainininüncleyapılmqbr. Bü. 8 - Birinciliği b_nn•n•, 20• ikin- Levia de muhtelif rollerdedir. Rejisör, 

ellili kazanana 15, UçOncillilfG ka • Kriıti Kabandır. 
tün eeyiıciler, Kanada talmnmm sanana 10 lira hediye edilecek ve bio Cak Holtun hemen bütün filmlerin-
yenilmesi kabil olmadıiına kanaat kl~ 936 yı1mm en gtl.zel hlkl - de olduğu gibi, bu filmde de sıklet mer-
getirmiılerdir. yeteri olarak neşredilecektir. kezini gene o tetkil ediyor. Holt, malQm 

Birletik Amerika takımı, laviç- ------------- rolünde. Çetin bir erkek tipi. Bu rolü 
re talmnmı aıfıra kartı üç aayr ile •atbatıınuG Gelen ENf'kr. o kadar çok yapnuıtır, ki artık ayni 
mafl6p etmiftir. tarzdaki rolleri gözU kapalı denilebi • 

r,.lroeıo..ktaJmnı, IWclka Yeni Adam ıeeek derecede kolav\ıtla bna~~· A-
.,.. _,_ _.. -ı etli talı yukan hep aynı olmakla uÇra • 

Garmitch, 7 (A.A) - Buz ilze- lamını sıfıra kartı bet sayı ile yen· llO uncu. ayıaı.~ fl'U~1 bert 
bir çok yazılan arasında ıuntar göze d. 

rinde hokey m• .. mda Kanada ta· miftir. ... ...... LJt.. L!tl Filmin komik kısmı fena değil ır . ...,. çarpımaktadır. Kna ~ ve ten&& er, .
1 tmmil Hakla metotsus adamlar, ve aık Topluca da bazı iyi taraflar yok değı 

berine diltünceler Van Loon tıkan • doğrusu •... Ancak, tayyare muharebeleGalatasaray-Fener rine ait sahneler pek zayıftır. Sadece dlnavya yanmaduı, Cami alyaa acunu 
H. Clritli, Amerikan gençlili Dr. Saip akrobatik uçuşlar r Bol bol böyle uçuı-

h Şa lart 

bahçe maçı yarın RaCJP Kimya nedir Dr. zettin • Bu gibi filmler, AmerikaWardan mu-
dan Apla mücadele, V. GOlteldn, Bu ayyen bir tabakanın pek hoşuna gider. 
da bir cevabın tahlili, Zahir Srtkı Ki • 

· Zaten böyle olduğu için olsa gerektir, 
taplar ve SarhOf, Anatole France Şey- ki Cak Holt, ta sessiz film zamanından 
tan'm a3zlerL Yeni Adamı okuyunuz. Yarın gene mühim bir maç MJ· 

recleceiiz, Galataaarayla Fener· 
bahçe Kadddiy atadmda pmpiyo

na brtılatmalannm birinciaini 
yapacaklar. 

Geçen hafta Betiktata kartı mu 
ftffakiyetli bir oyun yaparak for

manda olduimm göateren Fener
bahçelllerin kadroauncla eksikler 

olan ve formunu bulmadığı da mu· 

Mlrbk balunaıı Galataaarayı da 

bPnma11 manbld bir netice ola

rak beklenebilir. Bu takdirde Fe

nerbahçe bütün maçlarını kazana

rak pmpiyonluk yolunda hemen 

hemen en kuvvetli admıını atmıı 
olacaktır. 

Eter Galatasaray maçı kazanır· 
a 'ba kaunç ilendi lehine olduiu 

kadar lwlki daha çok Betiktat le
hine olacaktır. 

Çünkü bu takdirde Betiktqı iki 

puvan farkla geride bırakan F e· 

aer1iler ıene Betiktatla puvan mü· 
aantma girmit olacaklar ve Ga. 
lataaaray da bir puvan farkla 

kendilerini takip ederek korkulu 

hir rakip olmak vaziyetini muhafa. 

D edecektir. 

Görülüyor ki bu maçı iki taraf 
d~ 'tszanmak için sahaya çıkacak· 
tır Bu maçın yafmurlu bir havaya 

nıtlayıımr, heyecanlı ve zevkli bir 

maç ıörmiit olmak n 'ktumdan. 
1hr talisizlik aayacafız. 

KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 
Yuaa ;rapılacak maçlar pnlar-

R.11 -

Fene<" ıtadmda F enerbahçe -

Galatasaray saat 15 de bu maçı B. 

Şazi Tezcan idare edecektir. 

beri böyle filmler çevirip duruyor. Biz 
Çocıık dergisi kendi hesabımıza. bu filmi seyrederken 

ŞerJ stadında: 
Çocuk Esirgeme kurumu CC?el mer- Amerikalılardan o muayyen bir tabaka· 

kezi tarafından çıkanlmakta olan "GUrı nm duyduğu heyecana kapılmadık 1 

Karagümrük - Sümer, Anado

luhisan - Beylerbeyi, Betiktat -
Anadolu. 

bOz Tiirk Çocuğu,, nun yerine yeni ad- -------------

la 6kan .. Çocuk,, dergiainln ilk sayısı "Melek,, deki: 
~ok gilzel bir tekilde çıkmıttır. 

Talısim .tadında: İWlıbul ıı.._i Bugün saat 
Kaaımpqa - Doianapor, lı- ~ıhirTı·gaİl'DSU . 1~ de 

tanbulıpor - Hilil. 111111111111111 g:~~Y,:azaıy~n~:O&U 
Atletizm için hakem 

~=~~-=~ !;!I ~i~~l 
tanık yapılacak bütün atletizm maçla • M ( R N A V 
rmda hakemlik yapacaklann atletizm y . AFlF OBAY A. BOZER 
federasyonu tarafından verilecek liaana- azan. . kşa 
lan alabilmeleri için 11-2-936 tari - 10 Şubat 93€$ Pazartesı a • 
binden itibaren devam edecek oı.n ha• mı büyük operet (MmNAV). Na
kem kuralannda bulunmalan lbıqıdır. şit tarafından bir perde komedi. 

2 - Hakem kunu iki ay devam ede- --------------
cek her hafta aa1ı cOnleri Beyollu hal- Fransı% ı;nataosu 
kevi binasındaki mmtaka merkezinde 1 
toplanacaktır. HALK OPERETi 

3 - Eınelce atletizm ile bilfül meş -

1 
1 
\ 

gu1 olanlar hakem kursuna iftirak ede
bileceklerdir. 

4 - Hakem kursu atletizm federaı -
yonu tarafmdan idare edilecektir. 

5 - Rauf, Şinui Rqit, Enis, Ve • 
dat Abut, Rebii Refik, Sami; Recep; 
Halidun. Hilnnet (SUleymaniye) Ah -
met Salt, Mazhar Nbım, Melih, Ek • 
rem, Musa Klmn, Ali Rıza, Cemil Sa
bahattin, Yuıuf, CeW (Bahriye yUs • 
bqw) Fuat (Bahriye yilsbqlll) AH 

Bugiln matine 16 r 
Bu akpm aaa 

20,30 da 

Dost Yunaniıtanı• 
Kıymetli Artiatltt 

-- \ 

< :.. \ . ! 
' , \ ,-- .. 1 

) -· ). 
L __ ___j. 

HALK OPERETi 
Z- Dalmu ve Kofinyotiain ittirakilc 

LEBLEBiCi HORHOR 
Fiyatlar 35-50-60-75-100-125. 

Loca 40G-300-500. Sah akpmı Ka
dddSy Halede. 
Gife gilndils açıktır. Te1:41819 

tatanbulspor. ı-------------
8 - Yukanda isimleri yazılı olan ha· nll saat 6 da mmtaka merkezindeki 

kem mmntlerlntn 11-Z 936 aah ıG- toplantıda bu1unma1an rica olunur. j 

Buhran Bitti! 
- - - - -

Hayli buhranlı film! 
Aslındaki ismi olan "Buhran Bitti!,, 

ismi TUtkçeye aynen tercUme edilen bu 
Fransızca sözlü film, bu hafta "Melek,, 
ıinemasmda gösteriliyor. Robert Si • 
yodmalan ortaya koyduğu bu filmde 
Alber Prejan, Danyel Dariyö ve başka 
bazı artistler •örUnüyorlar. Müzik, Jan 
Lönuvarla Vak~n tarafından hazır· 
lanmııtır. 

Bu, prkılı, danslı filmler ıeriıinden-
dir: 
Hiç bir ıehir gUzel değildir Parla kadar 
Burada dahiler aıkla yaşarlar 
Gönlünde yatar herkesin 
Suyu ve atkı Pariıin ! 

* 
Artık ne dert, ne keder 
l=litti o karanlık seneler! ... 

Diye gilftelerinin terCÜ'T'e"i vapılan 
bu filmde, şarkı klımı şöyle. böyledir. , 
Danı lamunda. orijinal figürler yok • 
tur. Mevzu, f?avet ba11ittir. Seyyar bir 
revU trupunun dai!ıldıktan sonra tek - ı 
rar toplanmas1 ve bu sefer fakirl~kt~n 

1 kurtulup .zen~;n•· ğe kavuşr.a~ı ! Fılmm ı 
eğlenceli tarafları varsa da. buna da bol j 
denilemez. Senarvonun darlığına raı? • 
men, fılm hareketlidir. Bazı tıaf.f\e1t<rln 
lilzumıuz tekrarlanışı, bu arad1 b;r k1•

ıur sadet Teımile gelince, artistler za• 
ten pek öyle yüklil deliller ki.- Rol -

"Yıldız,, aaki: 

Kı~if e Mut 
Bu fil~;-bize ':M.lskdli 

Kadın"1 hatırlattı! 
"Maskeli kadın" dan sonra " 

maske"!. Bu hafta "Yıldız,, ıineJDlllll 
da gösterilen ismini ikinci olarak ~ 
dığımı.z filmden bahse giritirken, i.11111 
ni ilk olarak yazdığımız filmin de 
geçmesi, aradaki ad benzerliğinden 
layı değildir. Ben.zerlik, filmde -
zua giriı safhasında. batlangıçta 

bariz olarak göze çarptığı için t 
Almanca sözlü "Maskeli kadın,, 

minin rejisörü, Villi Forsttur. A 
sözlü "Kadife maske,, nin rejiaöri\ 
Erib Engel .... Ayn ayn iki rejisör, 
ka batka iki film, .... fakat buna ra 
her iki filmin reji taktikinde, b' 
başlangıçta adeta etlik var. Film. ı 
tempoda ıtık ve hareket hatlan ite, 
ni gürültü, patırdı, şakırtı, f 
kırtı ile baflıyor. Sinra re• 
jiıör, bu filmde mesela bat erkek iO ' 
lünil yapan Rudolf Forıteri, tıpkı ~ 
ki filmde Adolf Volbrükün yürlldUI., 
gibi yilrütilyor. Ayni hal, tavır ve a 
atıJlarl ....• 

Batlanğıçtaki bu sıla benzerlik, tt 
ji bakımından filmin sonraki kıs 
den önce görühnüş olsaydı, o zaman• 
Esasen mevzu başkalığı bunun ön 
geçiyor ve Rudolf Forster de, A 
Volbrükü andırır oynayııtan bir d 
ceye kadar aıynbyor. Bir dereceye 
dar diyoruz, büst-ütün demek kabil O 

lamaz. Çünkü, gerçi mevzu delilik 
Rudolf Forster başlıbaşına phsiyet 
bibi kuvvetli bir artist, ama yuka 
işaret ettiğimiz öteki filmde Adolf V 
brükün karakterini taşıyan bir rol ! 
bulunuyor. Dolayısile öteki filmi gö 
seyircilerin nazarında andınşh bir ~ 
riiniilltf'n Jwi.tulamıvnr Bn fnm"'ll~ 
den önce göriımüş olsaydı, o za.maı~ 
vaziyet, tersine olmak üzere, gene 
le olacaktı şüphesiz r 

Mevzu entere!andır. Senaryosu 
yazılmıştır. 15 yıl önce düelloda ta 
ca kurıunile öldürdüğü delikanlının 1ıılf 
kardeşini seven ve o zaman daha bir 
cuk olan kız tarafından ayni derece 
sevilen adam 1. Geçmişteki kanlı vak 
sebebile evlenmeleri imkansız, ele 
mi? Evet, fak,t sona doğru bir sır ift' 
ediliyor ve anlaphyor, ki yapılan dO" 
ello, bir harp divanı karannm 
mahiyetindedir. öldürülen Avuıtuf1' 
ordusunda zabit dclik:>nlı ordu aleyltj 
ne casusluk etmi~t:r. Eabası olan ge ~ 
ral, orduda şanlı bir mevki sahibfoP' 
Onu hacalcte uğramaktan kurta 
için, bir kaç arkadaş bir olmuf1ar, 
düello sebebi olan hakaret bAdi 
ortaya çıkarıhnış ve kurşuna disillll 
lizımgelecek olan zabit, r,znc bir zı 
olan en yakın dostu tarafından vurıd "° 
muı 1 Bu sırrı, o zamana kadar' 
düello zabtını tutanlar biliy~r. BU t/11. 
ifp edilince, baba, oğ!unu düelloc1a • 
dilren adamın elini sıkıyor ve kızuta 
onunla evlenmesine izin veriyor t 

Ne de olsa bu geçmişe göre bir tfft• 
leniş, pek tabii görünmüyorsa da, 
tetik arada ya§ nisbetsizliği de ld 
fazla t - mevzuun enteresan ve 
yo hazırlanıtının ustaca olUfU, inkit 
dilemez. 

Temsil, topluca ahenklidir. F~ 
baş kadın rolünü oynıyan Angela ~ 
kerin bltansma da bilhassa işaret cC • 
mek gerektir. Çok hassasiyetle o~ 
yan bu yıldtz, evvelce Münihte 
artistiydi. lflaks Raynh:Srd tara"-. __ ..... ~...,. ..... 
film için keıl\dildi. Emil 'Yannlılr.".:' 
birlikte "Fanni" fi1minde, sonra 
"lan d'Ark .. fihninde rol aldı .._ 
filmde filme h .. 1i-ti vne., kabraJDIJI~ 
u, tarihte tioi esrarla halelenen 
temsil etti. Şimdi de boyuna fillD 

rlyor! ~ 

lerini kolaylıkla oynayıverip, ipo ~ 
den çıkıyorlar r 

Hülasa "Buhran bitti!,, filmi. 1' 
bir filmdir. Adı "Buhran bitti!,, 
la beraber, yukandanberi anlattı 
mız bu filmin "hayli buhranh,, oJ 
na ipretlerdir 1 
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1 Yabancı Posta ~ ( Kırkından Sonra 
Atinada ;11akalanan ca-· Birincisi rivayet .. (( Azanı Teneşir Pa~.~t'!:. l 

' 7 "Tarihi Cevdet,, müellili meı· ({ Yazan : Sermet Muhtar Alus ) 

llavar dell. roıu·· yapıyoı ,, hur Cevdet Ptı§a, bir Arnavut pa§a :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 39 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ • ............................................. ·-········ ····························c························ ile konuşuyordu. Her nedense Ar- ........................................................ ··•·····•··•··•·•·••·•··•••• ·••·•·•·····•···••••••• 

navutpa§akızmı,olacakki: Baksana şu hale 
- Bana bak, pa§a, dedi. Biz 

öyle zannettiğiniz adamlardan de
ğiliz. Bana ecdadımdan iki şey mi
raı kalclı: Biri, istikamet; diğeri 
cennet. 

••• 
re 

I~ 

:• .... anavar Damyanosun dört vahşi. bakı§ı 

Cevdet paşa, hiç telaş etmeden 
bu cevabı verdi: 

Birincisi rivayet, ikinciıi haki
kat! 

Büyük sözler. 

ıe Attnada çocuklara tecavüz eden ve 
r lonra öldürerek kanlarını emen bir ca
ıı ~avann yakalandığını yazmıştık. Bu 
J 0rkunç adam hakkında açılan tahki • 
J kat Atinada büyük bir heyecanla takip 
r• ~dilrnektedir. Damyanos adını taşıyan 

u adamın bir deli olup olmadığım dok
torlar tayin edecektir. 

- Sen deli misin? 
Evet.der gibi başını salladı. Ben de

vam ettim: 
- Yalnız şunu bil ki, insan deli ol

madığı halde kendisini deli gibi gös • 
termeğe çalışırsa az vakitte aklını oy -
natır ''e hakikaten deli olur. 

Vaktile üç Franıız mebusu kra
lın huzuruna çıkıyorlardı. Bunlar
a na biri btı§ papaı icli. Kralın bu
lunduğu salona girince, önde gi
clen papas ne ıöyliyeceğini ftJ§ırclı. 
Kekeledi clurdu. Arkcuınclan ge
len asilzade claha serbeıtti. He
men söze başlamak, hazırladığı 
kıymetli ıözleri ıöylemek lüzumu· 
nu hissetti: 

Canavarın cinayetlerini tesbit için o
.. turduğu mağarada esaslı araştırmalara 
a "e kazılara başlanmıştır. Bulunan ça • 
O lllaşırların sahipleri araştırılmakta, ço-

cukları kaybolanların adresleri tesbit 
olunmaktadır. Şimdiye kadar tesbit edi
len cinayet üç tanedir. 

Atina gazetecilerinden biri mahkô -
ltıun içinde bulunduğu nezarethaneye 
tirerek kendisiyle görüşmüştür. İntiba
larını şu şekilde anlatmaktadır: 

t>aınyanos korkunç suratı ile kar • 
'1rttda .. İnsanı ürperten boğuk bir ses • 
le: 

. - Bana şarap getirin 1 Sigara getirin, 
~:eğim, sarhoş olmak istiyorum diye 

gırıyor. 

Gözlerinin korkunç parıltılan beni 
g;ı.yri ihtiyari sendeletiyor. Damyanos 
~%;ııı~a yanında polisler ve gardiyan -
ta.r,b~}undugu zaman bu §ekllde kor • 
kunçtur. Onlara karşı dişlerini, masum 
Çocukların etlerini parçalayıp kanlarını 
'Trıdiği dişlerini daima meydanda tutu• 
tor. 

Fakat polis ve gardiyanlar beni yal • 
l\ıı: bırakıp uzaklaştıkları zaman yavaş 
>"a...,a~ sakinledi. Yüzü bir insan yüzü 
!eklini aldı. 

Damyanosun gözlerinde bu sözlerin 
üzerine bir endişe belirdi. Tekrar sor -
dum: 

- Şimdiye kadar bu şekilde kaç ço
cukla münasebette bulundun? 

Canavarın gözleri yeniden parladı. 

Ve yüzüme garip garip baktı. Cevap 
vermiyordu. Devam ettim: 

- Çocukları ne şekilde kandırıyor • 
sun? Seninle gelmelerine nasıl ikna e -
diyorsun? 

Şimdiye kadar hiç bir sualime cevap 
vermemiş olan canavar ayni hmltılı ve 
boğuk sesle konuştu: 

- Ben onları zorlamıyorum ki ... Ken 
dileri geliyorlar. 

İşte canavarın ağzından çıkan yega
ne cümle bu oldu. 

Bu sırada bize doğru yaklaşan polis 
ve gardiyanların ayak sesleri duyuldu. 

Damyanos bu sesleri duyunca der -
hal deği_şti. Sakin hali kayboldu. Yü • 
zünde yeniden kudurmuş bir canavar 
hattan belirdi. Bakışları gene dehşetli 
bir şekil aldı. Dişleri meydana çtktı. Ve 
üzerime doğru yürüdü. Ben donmuş 

kalmıştım. 

Bereket versin polis ve gardiyanlar 
hemen yetişerek kendisini yakaladılar. 

Damyanos gene korkunç deli rolü • 
nü oynamağa başlamıştr. 

F ransa<f.a doqum evin
den bir çocuk çalındı! 

- H tı§metpenah, büyük babam 
babam, ben, bütün ailem iz sizin 
uğrunuzda canını lecla etmi§ in· 
sanlarız! · ·· 

Decli. 

En iyi tarif 
Gazetenin birinde bir taril 

müıabakası açılmqtı. En iyi tarili 
yapabilecek olana mükafat verile
cekti. Tarif edilmesi iıtenilen ke
lime "bokıör,, dü. Bir kariden §U 
cevap geldi: 

"Boksör, yumruk elemektir.,, 

Sız alışkınsınız 
Bir bayan eczahaneye girdi. 

Eczacıya bir kağıt vereli: 
- Bunu okur musunuz? 
Dedi. Eczacı kağıda göz gez

dirdi: 
- Okurum tabii, lakat bu bir 

reçete değil! 
- Evet, reçete değil. Siz reçe

telerin kargacık burgacık yazıla· 
rını okuyorıunuz. Bu kağıt nifan
lımclan geldi. Bir türlü okuyama
dım da size getirdim! 

,,_ Bilir misiniz? --. 
Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve 

. :transanın Luven şehrinde esraren • kadının kolundaki numara tesbit edi • cevaplan: 
tiı bir çocuk kaçmlması olmuştur. Lu- len cetvelde bulunmadı. Demek ki kay• 1 - "Olimpiyad,, kelimesi nere-
~Cn.'de bir doğum evi vardır. Kadınlar bolan bu kadının on beş günlük yavru- den geliyor? 
~tada çocuklarım doğururlar. Her ye- su idi. Fakat bunu bu saatte kim ça - - Eski Yunanlıların, ıerefine dört 

:~ doğan çocuğun boynuna numaralı labilirdi? Koltuğu altında bohça gibi senede bir oyunlar tertip ettikleri 
ır madalyon asılır. Bunun bir ayni de sarılmış bir şeyle gece yarısı doğum e- Jüpiter ilahının oturduğu Olimp da. 
~nesinin koluna geçirilir. Anneler bir vinden nasıl Çıkılırdı? Bunun imkanı ğrndan. 
la 10nda, bebekler ayn bir dairede ya • yoktu. 2 - İlk olimpiyad oyunlan ne 
ti rlar. Bu numara sayesinde bilinmele- Polis işe el koydu. İstintak hakimi zaman yapıldı? 

lteJay olur. araştırmalara girişti. Hiç bir faraziye - Milattan evvel 776 senesinde. 
3 - "Ekseriya bir şeyin yansı 

tamamından fazladır.,, Sözünü kim 
söylemiştir? 

- Yunan tairi Hesyod. 
4 - Türkiyede saat gecenin 12 

si iken gündüzün 12 si nerededir? 
- Amerikada, Alaskada. 

5 - Hangi Yenk kağıtlara yazı 
yazmak göz için iyi ve fenadır? 

- San kağıda iyi, kmuzı kağıda 
fena. 

YENi SORGULARIMIZ 

~ t>oğum evini idare edenler sörler • yapmak kabil olamadı. Çocuğun babası 
~· Sörler geceleyin nöbetle, kadınla • yirmi dört yaşında genç, resim işlerin • 
d 'Ve çocukların bulundukları yerler • de kullanılan bir ameledir. Bir müd -
d c dolaıırlar. Şubatın dördüncü gecesi dettenberi işsiz, güçsüz dolaşmaktadır. 
~0iurn evinde yirmi iki çocuk vardı. Fidyei necat verecek parası yoktur ki 
~~tenin bir vakti nöbetçi sör, kadınlar bunun için kaçırmış olsunlar. Bu ame
~ 0ntından çıkarak çocukların yattığı lenin belli başlı düşmanları da yoktur. 
t~' gitti, Bütün beşikleri birer birer Daha o gün eve giren istintak h§kimi 
l~ı~en geçirdi. Bir tanesinden şüphe • çocuk için büyük bir sevinçle hazırlan• 
İı ~·· Salonda ışık pek azdı. Şüphesini mış olan beşiği, öteberi lazım olan şey
d~ c ctnıek için elini yatağa uzattı. Bu leri görmüştü. Bu ailenin, dünyaya ye-
1-~ tcl~ı etti. Hemen yorganı açtı. Ya- ni gelen ve Janin adı verilen çocukla • 

~it .. Çocuk yoktu. Baş sörü uyandıra- rınr pek sevdikleri anlaşılıyor. 1 _ Kalp bir senede kaç kere çar-
"d 111 anlattı. Bütün sörler direktörlük Doğum evinin yanından ve çocuk • 
" a par? 
... ,, 8111.da toplanıp ne yapacaklarını ko- ]ar odası penceresinin altından geçen 
«"!t 2 - Dünyanın kaçta kaçına kar 
lıı ular. İlkin çocuğun kime ait oldu- bir çay vardır. Belki oraya atılmış diye yağar? 
,._ l\1t anlamak lamndr. Küçüklerin o- araştırmalar yapılmışsa da bir şey bu-
,..ar.... 3 - Ayasofyanın iki kalın mina-
" -'<l giderek bog-azlanndaki madal - lunamamıştır. Polis bu esrarengiz ha-
"otı.l resini kim ve ne zaman yapmıştır? 
~o arrn numaralarını tcsbit ettiler. diseyi aydınlatmak için bütün kuvveti- 4 _ Hangi şehirde bütün ahalinin 
~t~ra kadın odasına girdiler. Bu kadar le çalışmaktadır. 1 işi delilere bakmaktır? 
"a... birden odaya girmesi uyuyanları u ııunıımııııırııu""""""'"'"'""""'""""''''""""'"'""'"""""u"""'-''"w""'"'"" 
" ·•d C H p B t 5 - Karaya çıkan balık nerede 
"ı: ırdr. Aynı zamanda telaşa düşür • • • • eyazı 
"" vardır? 
İdi~ A:aba lohosalardan biri ölmüş mü Kam unu ve ocaklarının ---------------
\oı; Sorler bir şey söylemeden bütün •• • 
Clı\lilrdaki bileziklerin numaralarile ÇO· mUSamereSt dan verilecek müsamerenin zengin prog 
lıt •mı numaralarının biribirine uyup Önümüzdeki perşembe akşamı Şeh • ramına Deniz kızı Eftalya ile kemani 
~~dığını tetkik ediyorlardr. zade başında Ferah sinemasında C. H. Sadi ve arkadaşlarının konseri de ilave 

ihayet Matild Müleman adında bir P. Beyazıt kamunu ve ocakları tarafın- edildiği haber alınmıştır~ 

Bu alayiş ve şatafat ne ile vücude ge
lir? çuval dolusu para yetmez! 

Son ekselansın keyfhane
si çukurda olduğundan ve ağaç 
yarpakları kapad:rğmdan ötüı'i' 
müşahede olunmoor ... 

Her şeyi dobra dobra söyleme. 
ğe alışmış olan mühendis, fısıltı. 
nm arkasını getiremenü~, araba 
cının yanında, istediği gibi lafı 
devam ettirebilmek için, yavaş~a 
cık demişti ki: ı 

San fason kelam sarf edebil . 
mekliğim için şevketlimize ve A
ra b efendimize bir pzödonim ko
yacağnn. Bizim ahbaplardan A. 
ğup Kargaburunyanm ünvanmı 

büyüğüne, Ohanes Esmeryan ismi 
ni de küçüğüne izafe edeceğim 

Ve yüksek sesle tutturdu: 
- Ohanes Esmeryan, allem e

dip kallem edip, Ağop, Kargabu
runyam kandmncası, atlar çata · 
nasına. (Berkefşan) torpidosu gi
bi, Marmara sularını yararak ge
lir; çatanayı yanaştırır, bahçenin 
omuz başına; dalar köşküne ... Ca
namnın karşısına geçer; fesini yı
kar; Yaşar,Yaşar ... Ne deorsun, öy 
le .bir karr ki, lstanbula emsali 
gelmemiş. 

Cakoni sahibinin kızile bir a
rabaya koşulacak kısraktır ne ... 
Lübnanlı Feride derlerse, dünya
nın beş krtasın"da bir tane. Lüb · 
nanlı dedi isem kirli suratlı, mun
dar kılıklı ak Arab kanlarından 
sanma. Onun teninin yanında fil
dişi, pambuk, kar kaçpara e·der? 
Cilve'den, işveden yana Peruz ha
nımı, BüJiik ve Küçük Amelya 
hanımları,· madam Sandre Paka
rr ve Sara Bermarı bilem cepten 
çıkaracak bir mahlfıkadır... (Ho
rozyan, o tavukla o kıdar sen ben
mi oldun?) Si valin de bulunur i
sen, yalana nüzum yok, o bahti
yarlığa erememişim; fakat gün
lerdıen bir gün, bir maytap gece
si, Palyambelosun koca yemiş tar 
laları üstünde ona tesadüf etmi · 
şim. Paşasile yanbeyan faytona O· 

turup gelmiş, 200 adım kıdar uza. 
ğımda durmuş idi. Karı gevrel· 
gevrek, kırıla kırıla kahkaha ko 
yuverdiki , duyar duymaz ken
dimi gaybettim. Ayılncas da 
hemen kaydı balasına on numara 
üç yıldızı dayadım. 

Azaryanın köşkünü geçmişler-
di. tleriye doğru bir göz atan Ar. 
tin, hemen birkaç öhö öhö ve bir 
iki öksürükle boğazını temizledi. 
Dilile ôudaklarmm etrafrm yafa
dı. Gözleri parlamış ve gene ~ene. 

sini açmağa hazırlanmrştr. 
Birden, biilendı avazı gene tut 

turdu: 
- Hacı beğim, gözünü aç ken. 

dini kolla; sağını solunu tut, ye
ıinde sıJsr otur ... Ağzını da iyi kul
lan da hartadak dilini ısırma ... 

Haci, acaba karşıdan eflatun
lu mu çıktr diye kalkıp arabacının 
arkasından ileri doğru bakarken} 
mühendis omuzuna abam verip 
yerine çöktürdü ve girişti: 

- Capon imparatorlarının, Çi
ni maçin padişahlarının, Acem 
şahlarrmn sarayları ile mi imrşı, 
bekarşıY.Iz? ... HaY.ır ! ... Şam melik-

!erinin, Endülüs emirlerinin, Mr .. 1 

srr prenslerinin kasırlarile mi ceP.
he bccepheyiz? ... Ona da hayır!. .. 
O halde uryamı görüorüz dese
ne ... Buna da hayır!... Urya gör• 
morooz, domuzuna uyanrğrz. Ban • 
ger Ralli tam !stanbul Roçildinin 
arabesk köşkünü seyrütemaşa il~ 

.. r· ' muşerre ız .... 
Hiç dil oynatınayan veya oy .. 

natamıyan, hep dinleyen, dah~ 

doğrusu dinler gibi görünüp mali .. 
hülya kuran ve mütemadiyen ef ıı 
latunluyu düşünen Esseyidcağm 

hile dile gelmişti. Köşkün cicibici .. 
lerine, oymalarına, yıldızlarına: 

ağzı açık kalmış, diyordu ki: 
- Şirinin babasının kisnnı bi· 

aynihi taklit etmişler yahu! ... Ka .. 
ragözde (Ferhatla Şirin) oyunun• 
daki müzehhep sarayın hakikisi. •• 
Şu firenk kısmı akıllı, işini bilir pa: 
ra da tutar ama ekseriya da höyle 
crvıyrverir ... Baksana şu hale. Bu 
alayış ve şatafat ne ile vücude ge .. 
lir? Buna çuval dolulan para yet. 
mez be birader. Bu derece dökül .. 
me saçılmanın alemi var mı ku .: 
lağmdan dürttüğüm bangeri !.. 1 

Nizam caddesi boyunca gidt. 
yorlardr. Set üstünde, önü bal
konlu ve camekanlı, beyaz boyalı 
bir köşke yaklaşıyorlardıı. Hacı 
( Amman na.sırım ! ) diye bağırtr .. 
yı basarken, dana gibi bir böğür• 
tü daha kopardı. Mühendis tela .. 
şmdan Dananın hem nasırınr çiğ. 
nemiş, bu yetmiyormuş gibi ardın 
dan da kaba etine çimdiği yerleş
tirmişti: 

- Sadrıazam paşa hazretleri
mizin mahdumu necabet mevsumu 
delikanlının ikametkahı alisi... 

Şimdi de, mahtumu necabet 
mevsum hakkında başladı izaha .. 
ta: 

- Tn 'uğunun dibindeki deri
sinden kellesinin tepesindeki kıl
lara kıdar erkektir ve aslandır. 
Uzaktan siluetiyle olsun şerefyao 
olmadın? .. Tü, yazık sana. Omm 
ne adam olduğunu teşrih edeyim 
de işit... Yaş 28, 29. Civanlığın 
tam okka dört yüz dirhemlik za
manında... Gürcü, Abaza, Kara • 
papak güzelleri malumundur? ... 
tşte tıpatıp o dilaverler gibi kara 
saç, kara kaş, kara göz ... Esme • 
rimsi ten üstüne şamarlanmı~ gi
bi al al yanaklar. !ki yanağın ara
sında hokka misali bir f em .. Fe
min üzerinde .. Bir kaç yıl mukad. 
dem tstanbula Alaman imparato. 

ru te~rif etmişse simasını zihnine 
nakşettin? .. Haşmetli deki o krv • 
rık, posbıyrklan sök; kara rastiie 
batır; işte delikanlrmm bıyıkla • 

rr ... Boy, bos, endam da yerinde 
mi ycrin~e. Ne kuyu kazan hır • 
vatlar gibi yarma; ne de Galata• 
lr Cüce Vasilaki gibi yerclen yap. 

ma. Arapcada (Hayırlı umur ev• 
sattrr ha) yolunda bir provero 
yoktur, işte ona uygun; bir vasat 
kamet ..• 

Arabaya bindiler bineli coşmı
ya yer arıyorya, fırsat bu fırsat, 
alevlendikçe alevleniyordu: 

.(Arkaı~ var); 
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ISTAJ118UL: 18 Tokatlıyandan na• 
7Mkil- shrdl ahrdl vmföy •bgü vbck 
kil. (ay saati. Telsiz caz 19 çocuk sa· 
ati. Hiklyeler. 19,30 Çocuk musikisi 
(pllk). 20.30 Muhtelif sololar. (plS.k). 
20,30 lttldyo ca.ı tango ve orkestra 
grupları. 21,30 son haberler. Saat 22 
den 90nra Anadolu ajanaırun gazetelere 
mahsus d~e servisi verilecektir. 

BORSA 
7. 2. 938 

Bl&alannda 7Jldıs ip.retli olanlar' IWı 
fll* -ele ~nllr. Raluunlar 
uat 12 de kapanış aatıt flyatlanı ur. 

Poli• haberl•i: Petrol veritmdl 
Olum e tehdit (tlstyanı ı ~ 

Şişlide oturan muallim Rıdva- Cenevre, 7 (A.A.) -: . 
nm hizmetcisi Ayşeyi kocası ha - işleri mütehassıslan komı; fı 
lıkçı Osman ölümle te~did etmiş., akşam toplanmıştır. Komı 
tir. Buna sebep, Ayşenın kocasın -, roldan çıkan maddeler .. il )O 
dan ayrılma istemesidir. tetkikat icrasına memur ti 
Kahveden zehirlendi mitesinin raporunu kabul 

tir. Komite, her hangi bir d 
Fatihte Saraç İshak mahalle · ketin petroldan çıkan mad 

sinde oturan Seza ismindeki ka • mutad ist.ihlaki yekfuıun~ . 
dm karakola baş vurmuş, Marika on beş ili yüzde yirmisi Ue 
isminde tanıdığı bir kadının içiP edebileceğini müşahede 
diği kahveden zeqirlenditini id • Mütehassıslar, nakliya~11 ia etmiştir. sini tetkik etmek üzere IJU5-

KOLU KIRllDI - Pangaltıda !anacaklardır. 
Kurtuluş sokağında 94 numaralı netrolun teslimi iiZeriJl8 
evde oturan Mardiros yük taşır - lacak ambargonun harbi d 
ken düşmüş, sağ kolu kmlmıştır. mak hU8USUllda fevkalicle .. 

COZDANJNI ÇAl.DILAR - ve bu tesirin Beri olacağı 801 
Tahtakalede Deveoğlu yokuşun • mektedıir. 

P A R A L A R da lzzet bey sokağında oturanı-=:!~===~~~~,~· 
•14idra lS19 Muhittinin sebze Halinde cüzda. A laska sahil eti • Viyana :!4 -

*Madrld 17.-• Nevyork l2'- - nı çalınmıştır. Yan kesici aram - . !JJ 
""' (Uıtyam B~iriJICllP: •Parla luı.- yor. 

<Bat taralı dünkü sayımızdan) nın kendini dikkatle din]e'difine • xsıuo lM - DEMiRLE VURMUŞ - Ha • nmda kiin Alahtdka'da bir 
Madam Lil bunları okuduktan bakarak çocukluğundan ve genç. •BrllUeı SB.- sekide Hamam sokağında terzi teri mevziine taarnız etmiflerdir· 

• Berlln 82-
* V&rfOV& :.u-
* Budapeıte :lö -

sonra papasla gezmek için çıktı liğinin hahralandan bahse baş • : =~N ~! _: lstirahai ile ortağı Davit kavga et- çuri kıtaatı, mutaarnzlan P 
Şendi. lncileri, küpeleri, mevzıı.ı ladı, dul kalan anasını hoşnut et. • ...,. " - mişlerdir. . terd;,. vı> 

• Amaterdam 88 •. lstirahi Davidin başına demır· JAPONLAR SADE BALIK A saçları güzelliğini biraz daha mek için nasıl papaıı olmağa razı ·- ,. _ le vurarak yarmıştır. • YORLARMIŞI 
gösteriyordu. Papas da keyfli idi olduğunu; kadından, aşktan bir • Slokholm lfıl - OTOMOBiL ÇARPTI _ Be- Vafington, 1 (A.A.) - S. 
ve nebatat nümunelerini sakla · şey tanımıyarak nasıl yaşa.dığını 11-------------ı şiktaşta oturan Feleknaza Kara - kurulunun deniz encümeni top 
dığı kutu gene kolunun altında ballandıra, ballandıra izah ettik- ç I! K l E " köyde 2402 numaralı otomobil da demokrat Suvicb, Japonlar 

• LODdra "21.~ 111 Viyana 4 ~1 __ ..., 
idi Madam sordu: ten sonra kendisine mülAki olun- •Nevyork u~ *Kadrld r,sı92 çarpmış, başından yaralamışt~:· sansasyonel bir ith4lmda bulWJll""r 

- Gazeteyi bana niçin gönder ca hayata nasıl kavuştuğunu, ö • *Parle ısos •Berıın 1979' KAVGA ETIILER - Eyup · demittir ki: 

diniz? Ne müthiş şey o! tümden sonra nuıl dtrildiğini ka· • lllltııo 100060 • VaJ10v• '2260 ten Köprüye gelen Haliç vapu~ · ''Bir takım Japon gemileri, ı 
- Evet, biliyorsunuz a, bütün dını severek okşıyarak, anlattı. • lh1lkaet 4 m> • Budapeıte 'oo;rı larmdan birinde yolcu Koço ıle te bahk avlama için fakat haddi 

Fransamn merak ettiği bir hadi • Güzel dul sevine sevine dinli• :~'!:re ~:ırı :::1:,:'d 1::r, lsak arasında kavga çıkmıştır. de askeri mahiyette tetkikler 
h ld 1 · lt ı d 7MO Kavgaya !sakın arkad:ışl~n üzere Alaaka sahilleri açıldanD.S. se. Bu madam Bunvey er ha e yor, göz erinın pın ı anm, u - • Sotya ıa 397~ * Yokohama 2 Marko Nesim. Hayım da gırmış, ketlerde bulunmaktadırlar. Bunlat k ı~d b' 1 •• d d l] k l ] ki •Amaterdam 11740 •Moskova t0882a , d 

bari U a e ır "" m. a' arının ıvn ış arını, sa 
8 

• .,.,.. , .. 176 •stokbolm 81212 Koçoyu fena halde dövmüşler ir dajlu yapmakta. sahillerin foto 
- Oyle olacak! Yalnız pek mak için yüzünü çeviriyordu. Dos. Ka vıro •ılar vakalanmıştır. ""' almak•• •• tal'Yu• kamıil" 

çapkın azgın bir şeyrniş! tunun hatnatına o kadar dalmış· E S H A M TRENE BiNERKEN - Afyc-- denizaltı gemileri için üa olabileeell 
· Papas kaşlarını kaldırarak : tı ki tuttukları yolu unutmuştu bj. it llank&M v:IO Tramny uw na gitmek üzere Hayd~rpaşa~da nasip yerler aramaktadırlar. Ja 

-.. Çapkın mı! dedi, galiba 5->·· le. Çünkü bu hatıratı sıcak fakat ~JI ~= *>u-::100eı. 1~~ trene binen 26 yaşında Rıfat oglu nın hedefi, bir harp vukuunda 

· · .. ·ı · b k uoo Kasım birdenbire fenalaşmış, ye- V1 ele gedrmek ve buradan askeri ıe, çünkü babasrnı, hemşiresını ve saygılı bir aşkın gosterı erı ene • '''· R&J'l11 ırıoo..ı ~ır 'Def. ••

1 
üşt" •• J • 3' ıı 

· r k liyordu. Gide gı' de tarlalan, mer- • 11er1ıa Baaır eı 7rı eaı,. uoo re düşm~, 0 m ur. viyeceğini tedarik eylemektir. iki erkek kardeşini zehır ıyere u. _.. 00 """ m . ..,,. ooo Kasımın veremden öldüğü an· ~ldufu 
0
,.,.., Japonlar, çot baldı 

eline bir servet geçirmek isi emi' ! alan, geçmişler, onnanlara dal · Ponomoab 8 oo Tctctoa o oo !aşılmıştır. mcktcfüle< •• , 

- Fakat zabıtanın bu iddia - ımşlardı. Yemyeşil ağaçlar mas·••----------- ------------ ----·-·-----'!""' 
!lmt edecek ne var? mavi semaya karşı sallanıyordu. latlknalar Tahviller Arsa ve arazi tahriri lstanbul radyosunda 

Papas anlattı: Madam burada birdenbire dur • • ·~:-:"'; :~ Geçen ayın yirmi dördünde halk türküleri 
-~~~~~~hlçdAu~~v~e~~~r~~~~=--~--~~~~-~m~~~~~~~~~~~~~~~~~*~ ~~~~ 

1llt. f.P
8 ~ • ;~: n .ıs.Qf> I edi en yeni arazi tahriri kanunu bul radyosunda halk ·tül*~ 'iıiiil, 'bu ılitii"'ıifliıicfuı babasını, !aştık. • ~"': = = m uo vilayete tebliğ edilmiştir. Yakın- lmmağa bqlaııı!llır. bkarcl~, iki erkek kardeşini - Vallalı tarlanda defillm! •&••• "6 •-A 41 da tahrir komiayonlan hazırlana. ııı=.1ıfu~ 

ltldilrmelde kalmadı, bundan bat Geri ml d6nelim? ı:---------~~ rak işe başlıyacak ve arsalarla a- Tanburacı Osaman Pehli lııı lıaıılalıaııelıre ıiderek saftl • Hayır. Ben 111fduma kaqı an • ZahiTe •atıfl rıızi)'e yeni kıymetler ko;yııeaktır. ghel halk tllrldllerlııi taıi 
kt fakir, hlltalara bakmak baha.. cak sevgi ile mUte~,~~-·-ı- _

1 
... Haber aldıimuza göre tahrir ~ • çalıp söylemiştlr. 

neelle ltıkmın ketfettlli sehirle • - Ona ne eüp11e. ıae1111:1112' ..... ,.w ... ....,... " ...... •••• -.. len· '-m' 4ı-. w .. rnk husml komfl.. Ş•keti ffa ... ıy· enin ri .,.1-- Z:.--rfnd d cll k k f""'• AL• flı•-•lıllh .... (Jdlo) -Hıf•ı ~ uyga ~ H J• 

-... - • ene gflneşten onmma ""' fil .,.... • ıca. •· ...,. "· yonlar ayrılmak ihıereclr. Bu ko- ücretleri işi 
)hj!.. Lll: hla iltlea edellııı .• • Orada pek ,...,, • .. "" ..., 

1 
misyonların Azalann&m birisi va· Liman tarife ko·wniı~ın 

- Mapllah, ded!, bıı kadmm nadir çtcekler var. 
1

......, (,_..ı.) .....ı. .._ li, ildııclai Şehir mecliai, liçiiııeü. de tonJııııank 'l'IJııılD 
1ı11ti1n 111ptıklannı Jakmdan bi • Seve seve kabul etti. lldel de ..,... sl1 ele halk tarafmdaıı ııecileııek • tarlf~e Şirketi haYl'İ1'! 
liior aunllZ! ağaı:lann ıılllgesiııde oturdular. ..,...... (Mt) e,n,s US tir. Jatanbul için ne kadar komi• dolu sahilindeki bilet il 

- :BGtGıı Fransa ~. ma • ÇfCekler, ayaldarııım dibinde idi. Aıpıt <,_> 4.18 yon teııkll edileceii henüz belli iııcJlnne -Jlli uı·· _.. • ._. • 
.-. Fatıaı herluılde bu hadise Madam, tesılınfJetklr bir ııeyti - <-> 1,11 1,17 değildir. mfl§lllr. KOllU8JOll, 
m.in ,ıı.ı nazik, ince ve içli bir ne a.ıkma dayaıınıış, fhtıras1a ne- ,...,.. (oil*) 71 81,31 il nü tekrar toplanarak ka 
kadnu tiksindirir. fes alt!ordu. Sorctu: • (maJ) 88,21 73,tl Yeni kartpoıta ar recektir. 

Pal* derlıal durııralMpek eı. - Uyefdtın muhakkak ayrıla. Y-1< <.u..lol> 43 48 Poet.a idareei tarafbulan bu • Anadolu Sigorta 
illftllll eU öptü w kadmııi kolı> eatı: mısmu:T Ben buraS llzııhı ne ...,. <'oofa> 11,lS lırılmaama karar ..nen reslıııli ı, baııkuınm ııatııı 
nu kohıııa ıılaralı: gilzlerhıi göz • ,apabı11rlm! • < ..... > • 80 kaıt poetallardan bqlıa bir ele nadolu SJaoıia §irbtlıılıı 
ı.rtııe dikti ve &idaklarlte dudak- _ Fakat Parı.e dilnıııeAe ıııeo- =::: -.. 29 cevaplı kaıt poatallar ihdas ediJ. eaiı y enipostalıaae 
~ aradı: 1ımuııı. Siz de neye Parlle damıı~ -.. ....,. clltl l3IO W mı.tir. binaıım tamiri lbıal adllP.! 

:Kadam lçlııl cekerek: yommuf Kocanızın ııudeaıiııl ıc-.ı- .ı.ı.; ı;1111 .,., ı. Bu kaıt postallar da lld kıamıh zeredir. Bir maıtıa ,eııı 
- S&plıe yok ki, dedi, bllyle kAfl derecede tuttunuz? v.,.. ....,. tlfıl 11111 1400 olacaktır. Bir tarafı göııdereıl şa. ite ~. 

~en blr_f81 anlayamıyorum. - Parfsi amniyorum. Q8nkl Tild ..w pil • llOO ıu. tarafmdan diier kısmı iae ce-------~-.~ Şljtan bıı laıitmııı ak&na ıııusaı • bir ııflril hatıralarla aıJıı 1 PaılL .ı.ı.ı tlfıl • 190 vahı veıeeek tanıfıııdan Juıla • gldif &elit aelil poita DUIJlll!'! 
1ft olıııılf olaealt Oı\1ılı lçliı de - Fakat ~ ve *6MI • Çılıııl iWıl ""- flO 2118 calne ortadan kopanlıp ııoataya den JllJllllırMalıbr. 
illa amk- siniz. Kendil1191 ilelebet «tlnıecelı T- ılllfll .... ıa 21 atııııcld.ır. Ceftp - poita pcı- blşka blı' ele mektup 

- Haktısmm Madam. ıniainiz! Benim. Pevta oacldesin • ram vermiyecek, karp gönderen kartlar lıazıiianm8ktadlr. 
tıdll birlikte ıer.e dolaŞa Li • de bir apartmwıcıpu wr. T'-'-· • PAZAR 

JeJ tehrfnl prlcle bırakarak kır • M4daın sar'aya uiramII tibl 11&Vlm 1 .. t G fulMit lqttlar. ve illve etti: 
tara -w..ı..... Pafta• fe~kalide oldu. Papaa bumi görmemezlile ---...... 4 liUrade 1 Zilb.. Madam, bu arabadan ilrkerek - Meler, papa& WID 

1i&aw.tCK· ,,_ 01D dıDIUID 7 CM 1,03 • Papas erdi menmuııcfu: geldi ve 0111 w. ,,.,,. 17.a, geriledi. Papae korkusunu pder • cevap v : 
- Kadana r dedf. BUgfln pek - Ben bu caddede otmuyo • ...... -- S,15 'fft mele Qalışarak: - Sen ne kadar -~ 

L-t..&.!yarmı. ~ıze pek mühim bir nım. lıladam Brinviy da burada o- Olll - tt.!8 1128 - GaliMıı d-u bir 1&1CU yo- dul İlen ben de o bdlılr:"PN 
....... - - 15,15 ..... .... ...... •'-'-' teY slJBJeeelfm 1 turuyordu. ÜIUl...... 11,u 11.as lunu ppmlf I Ben po1t1 Dubefs'~ ~ 

Kadm tıtreaf. Fakat Papas - Yat O halde kendiaiııi ati· r•..... 1905 1901 YUrUyorlardt. Fakat Jıladam, re bile öpmeden hud'adu 
-. ettı: riiyor m111dııımzT :__ ": •: arkiıdıışmm yllzilııde bir deiilik- le nıuvaftak o~ 

- Sile karp hfalerim, rahip - Bir defa bile prmedim. TıllD kalM ltlDlal au 8t6 Uk bhısediyordu. Bir I~hze soma miJordum ı 
~ata mnetmlş bir papasın Çtınkü memelket ~da ldbn. ı.._ .... .__ ..... __ ._~~I l'apaa Madama baktı ve Kadım, inim iniaı 
~nden ~k srcak Beni affet Fakat ona dafr nelet işitmedim. ..ı,._ ..... _........ : _ Artık Franaadayız, Madam l'al[at· ubıta m 
Ma&m.ll!lent rahatım; ediyor •e Kocası ~Hnden Jlr ı:' rn:_ 9-aedl, cennetten fark BrinTiye t dedi 10nra elindekt ta· de hı müthiş canı,.-.·aeaı~ 
tneıtıyOıum •.• l'akat ne kader gü- aldıkça m ~1t ki ,,.,..~ m 1 şıdtğı kutuyu açtı Te içinden bir Amıpanm en menfat en 
uJilıds ! Yalnu: 1tı matemden bir llftll'lldl. Pakat muhaa~ 'i"A DoJıpDap ve yüriimeğe dt • kelepçe çikararak bir lllmede kadım Pari8e 1'8td 
Cdılaydiııız... *6MI bir lıatlm4ı. Atılıtan ela -.am eltiler. lCollUfUJor ve .-W· Madamın koDarma geçltdi. Ayııi mıılıakeme ~Udi. :;::_. 

- Kıt.em mi ı Evet, matetn pek ~ktu. B&Jle bir bdmla aJI. .;..... lfthaJ9t papas darda ve ~ arabadaıi fır1ıJan ft~ er- bllt8n clnayetlerhJI ~ı 
..m de raı.tsız etmeğe bq]adıfı kadar olmamak mflmldln mlT _ ~ saparak Lfyefe kek kottu ve kadını ~bladdrlan Notrdam d6 tiride 

bl4lla •MalD kocamnt bana Jıfadam lfUe atDe: ıa. dlaellm ı deci. ıibi arabaya doinı liirilldediler ıııldu. BadJae 1811 4e 
..,,,_ ... fllellerl taklıııı. ~ ~.~ Jllı;ll4lllıır, J'Uat tok &tlllll& • lfadaııı ı>ııı- dliMekı . ve bil' Ut Jll -
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• Yokobama ıu -
•AJtm ~-
•Banbot ~-



I 

Ankara ağır ceza mahkemesinde 

Suikast sacıaıarı ba saba:: 
""' 

mldalaalaı11ını yapac11.1ılar 

7 - KUMU~ 8 ŞUBAT 1936 ~ 

1 ıstanbuı k5eledlyesı ilanıarı 1 ---------
Hususi müesseseler ile fabrika dükin ve e"Ylerde yapılan maaye

nelerde Belediyece yasak edilmi§ olmasına rağmen meYCut elektrik 
tesisatının boıon tabir edilen sigortalarına tel sıralmıt olduğu aörül
mektedir. 

Sigortalarda tel ıarılmaaından dolayı elektrik teaisatıncla huaule 

'füz sayıta tutan iddianamenin 
en mühim noktalarını 

- gelen her hangi bir kontak vukuun da bu teller yanmıyarak cereyan 
neşre d i 1 m emiş kesilmemekte ve bu yüzden yangın vukua gelmekte olduğu anlatıl· 

maktadır. Yangın vukuuna meydan verilmemek üzere sigortalara tel 
Ya Z 1Y0 r UZ takılmaması ve Belediyenin bu ya sağına muhalif harekette buluna

cak ali.kaclarların ceza görecekleri ehemiyetle ilin olunur (8.) (793) 
Suikutçıların evvelki günkü teeHÜs etmiı ve milli ordunun ku

~emelerinde müddeiumumi rulmu, olduğu zamanlardır. Etem; 
....._ Ankan iddianamesini oku- milli ordunun ve milli !ıakimiyetin 
~,suçluların ceza kanunun 168 önüne geçmeğe çalı§mıf ve niha
lQıci ınaddesine göre cezalandırıl- yet düıman •afına ge~miftir .. ,, 
~~nı istemitti. Muhakemeye Çerkeılerin bu melun teıeb
~n saat 10 da devam edilecek, büslerinin son senelerde de devam 
I duruıamada suçlular müdafaa ettiğini söyliyen müddeiumumi 
&rııu yapacaklardır. bunları şöyle anlatmıttır: 

Dünkü sayımızda, 100 sayfa tu- "- Dütmanlar 935 ıeneıi ba-
laıı iddianamenin ancak bir kısmı· şınclanberi T ürkiyeye suikmt için 
111 Verebilmiıtik. Bugün, iddiana· birçok defalar adamlar sokmak 
~edeki en ehremmiyetli kısımların imkanını bulmuılarsa c;la muvaffa. 

r hulasasını veriyoruz: kiyetsizlik karıısında tekrar Suri· 
Miiddeiumumi, memeleket dı· yeye dönmek mecburiyetinde kal

lllıda çalıtan Türk düımanı ce· mıılardır. Bu hamlelerden biri 
~İJetlerin faaliyetini anlatarak Yahya ve arkadaılarıdır, Bu mi· 
it ~lerin Hoybon teıekküllerinin kast hakkında on bqe yakın ve bi-

iirtlük muhtariyeti davası güt- ribirini teyit eden muhtelif k.ay
lülcJerini, muhtelif vesilelerle Cu- nahlardan mulıtelil haberler alın
ltlur baıkanımıza ve büyüklerimi- mıştır. 
ıe kartı ıuikaıt hazırlamağa çalış· Dost bir devletin teıküahj Ata
blclarını söyledikten sonra Erme· türke karıı hazırlanan ıuikcut ter
llİJerin T aınak cemiyetlerine geç- tibatından bizi ağuıtoı 935 içinde 
ltli9tir. haberdar etmiftir. Bu malümat ye-

MELUN T AŞNAKÇILARIN di aydanberi hükumetimizce ta-
KARARI kip edilen bu İf hakkında Cumuri-

Ermenilerin Taşnak cemiyeti yet arıivlerinde mevcut malumatı 
•ıaları, son suikast teşebbüsü mey tamamen teyit etmektedir. Cumu
dana çıkınca faaliyetlerini büsbü riyeti clııta temsil eden reımi bir 
t·· ~n arttırmıılar; bu arada, 28 teş- TT'akamımızın 935 tarihli raporu 
~· d nıevvelde Halepte Basmaciya- a göze çarpacak vaziyettedir.,, 
nın evinde bir toplantı yapmışlar- SUÇLULAR NASIL YAKA· 
dır. Burada verilen karar ıu olmut· LANDILAR? 
t\lr: Baha Arıkan Türk dütmam te-

':.Su,ün Çerkeslerin muvaffak ~kkülleri bu suretle anlattıktan 
.,..-,iiıılmları bu iıi, Ermeniler ba- sonra esas hadiıeye geçmiı, maz
forrnalulır. Atatürlıün ıahn artık nunların nasıl yakalandıklarını 
)flrlafdmaz bir kale mahiyetinden ayrı ayrı gözden geçirmittir. 
~~lfhr. Ona da mikcut imkanı Y ahyanın Türkiyeden kaçıfın· 
'11eueut olduğu bu ıon teşebbüıle dan itibaren yakalanıtına kadar 
fQ#aaltlrak etmiıtir. Bu teıebbüsün safhaları bir silsile halinde anlat
cı4i,,. kalmtı.ı bunun ademi imka. tıklan ıonra müddeiumumi aui
~"ı iabat etmez. Belki tefebbüıte- kastin nasıl kararlattırıldığını fÖY· 

tertibatın nokıanlığına veya va- le anlatmıttır: 
11talcırının ihanetine delalet eder . ., "- Haylada 6 ay kadar kalan 

Bu içtimadan sonra üç komis- Yahya bir gün kendiıinin Amana 
ton teıekkül etmi,tir. Bu komis- avdeti için Davide gelen bir mek
)onlardan biri Ermenilerin sui- tuptan haberdar olarak derhal A. 
lca.tıa katiyen alakaları olmadığı- mana hareket etmiftir. Amanda 
;.- T~kiyeyi ikna etmek, diğeri gene aynı kahvede bulaJUlmcq ve 
ilrkıye matbuatını tııkip etmek. Çerke• Etem; Yahyaya: 
~U de ıuikasti hazırlayacak . "Y ~pac~ımız itin zamanı gel-
~ketlerde bulunmak vazifeleri- dı.,, dıye ıoze ba,lamııtır. 
ili 'Üzerlerine almıılardır. Yalıyanın itiraflarına göre Çer-

t!RKESLERIN F AALIYETI kes Etemin o esnada keneli.ine mi-
te Müddeiumumi bundan sonra kaıt itini açtığını anlıyoruz. Çer
h ~eslerin faaliyete geçerek Rey- ke• Etem Yahyaya clemiıtir ki: 
~ıııyede doğan Çerkes cemiyeti- ",Şama harekekt et. ,Şamcla Yakup. 
~111 ıayeainin Türkiyede auikast- la Ateı Mehmedi bularak onları 

r hazırlamak olduğunu söylemi, Amana getir.,, Bu iıin için de 2 ;e rüyet edilmekte olan bu suikas· lngiliz liraıı vererek Yahyayı gön
L~ cemiyetin tertip etmiı oldu- dermi§tir. Y ahyanın itirafına na
•"'111 anlabnıftır. zaran Halepten ,Şama geldiği za. 
d··P.fGddeiumumi Çerkeslerin Türk man Y akup ve Atef Mehmetle ta
s:i:.11l•nı harekatının mebdelerine nıımıı bulunuyordu. Derhal hare· 
~ Pak milli savaı günlerindek; ket ederek Şama gitmiı; Çerkeı 

reketlerini fÖyle anlatmıştır: kalıve•incle Yakupla Ate§ Mehme-
ÇERKES ETEMIN HAiN eli bularak Şama gitmiıtir. Genz 
,, TEŞEBBÜSLERi Hamdanın kahveıincle toplanmlf· 

t"· - Bir lahza için Milli savaı lar, Etem bunlara: 
~ıılerine kadar geri gidelim. O· "Türkiyeden mektup aldım. 
Jlq rılerde mütareke devrinde ıu ve- Atatürke ıuikcut için Türkiyeye gi. 
'ta baıraun çocuğunu dağa kaldır- decekıiniz.,, clemiı, Türkiyecle bu t: ve liclyeinecat mukabilinde iıi idare edenl~rin Ali Saip MarCJ§· 
le,.·' vermek gibi ıekavet hareket· lı ldriı, Çokat nahiye müclüri; 
t ile ntrlıin Etem adında biriıine Şem•ettin olduğunu söylemiftir. ;:;dül et/eriz. Milli Mücadelenin Y AHY ANIN iTiRAFLARI 
'it"İinlerinde meydanı bo§ bula- Baha Arıkan bundan sonra 

lrtih.e geleni anp ke•mek ve Y ahyanın hududu nasıl geçtiğini, 
~' fete&&üalmncle bulunan nasıl yakalandığım da bütün tafıi
,, Oclanı'! artık dur. elemek zama- latife anlattıktan sonra muhtelif 
' reldifi vakit milli hakimiyetin ifadelerini tahlil etrıiş, bu ifade. 

(erdeki tenakuıları eöstermit, fÖY· 
le demiştir: 

"- Yahya dayak ve iJkence 
teıirile itiraf ta bulunmuı aJam de
ğildir. Yahya in.ani ve bqeri duy
gunun teıirile itiraf ta bulanmuf · 
tur. Muhtelif ıuallerle ifin içinJen 
çıkamayınca muhbir vaziyetinde 
olmanın ceza.ını hafifleteceğini 

düıünmüıtür. Onun içindir ki Y ah
yanın itralatı manhlri bir al.ile 
takip etmektedir. Kaldı ki; bu iti
ralat damdan düıer gibi de ıöylen
menti§tir. Yahya; Andrincle tutul
duğu gün; meıela Ali Saip İfİni 
karııtırmamııtır. Yalıya her gün 
malumatından bir zerre vermiftir. 

Müddeiumumi bundan sonra 
Yahyanın Ali Saiple olan müna· 
sebetine geçerek şunları söylemit· 
tir: 

Y AHY ANIN ALI SAIPLE 
MÜNASEBETl 

"- Nitekim Ankara emniyet 
müdürü Sadri; Y ah yanın Ali Saip 
iımini ortaya ncuıl attığını da ıa· 
ralıaten göıtermiıtir. Y ahyanın 
ifadelerinde bu isimleri ortaya 
atmcuı doğrudan doğruya hakika
tın; vakayiin bir ifadesidir. Yah
ya itiralatıncla yalan ıöylememif
tir. Hakikatı itiraf etmiftir. BCJJka 
türlü olmaaına ela imkan ve ihtİ· 
mal mevcut el eğildir. Yalaya en 
ıon •ırrımı ela ıöyliyorum elemi§. 
Ondan sonra; ortaya bir kelime 
atmamı§ fır.,, 

SUÇLULAR DOCULMEMIŞTIR 
Müddeiumumi Y ahyadan sonra 

diğer suçlulardan lsmaille Şaba
nın ifadelerinin aynı olduğunu 
itaret ederek tunu ilave etmittir: 

"Farzedelim ki zabıta memur· 
lan tazyikte bulundulaT. Zabıta 
bunları döverek ıöyletmif olıaydı 
bu küçük mübayenetleri halletme· 
ıini bilmez miydi? Şu küçük mü· 
bayenetler de gösteriyor ki zabıta· 
ela alınan ifadeler tamamen mm:· 
nunlann ağzından çıkmqhr.,, 

Maznunlardan Şemsettinin ifa. 
delerinden sonra Baha Arıkan O. 
~zeyirin Andrin müddeiumumtli
ğine verdiği İstidayı ele alarak bu 
iatidanın Ozeyirin suçla olduğunu 
isbat ettiğini ıöylemit ve ıu nok· 
tayı iıaret etmiıtir: 

"Benim için evinde kaçakçıla· 
rı, ıunu bunu saklıyor, diyorlar. 
Şimdiden haber vereyim ki; böyle 
iddia ve ihbar olursa aslı yoktur!,, 
demektedir. 

Müddeiumumi uortada suç 
yokken böyle istida verilir mi?,, 
demit ve tunları ili.ve etmiıtir: 

"Uzeyir Harunla '1-8 ıeneclir 
davalıdır. Şimdiye kaJar aklına 
gelmemif ele iftira edeceğinden 19 
ağuıtosta mı ıüplıelenmif?,. 

ÜZEYIRLE ALI SAIBIN 
MÜNASEBETLERi 

Üzeyirle Ali Saibin münaıebet 
!erine geçen müddeiumumi bunun 
her hangi bir münasebet hududu· 
nu atarak samimiyetten daha ileri 
gittiğini söylemi§ ve Azizin yalnız 
Çerkes Etemin gönderdiği suikast
çıları kabul etmekle suikasta iıti
rak etmit olmayıp bu te9ebbüsle
rin ilk hazırlandığı zaman içinde 
bulunduğunu ve 934 denberi hu 
hareketle birlikte olduğunu söyle-

Kadıköy ıult. icra dairesinden: 
Kasap Niko Mandalis ve Kostantin 

Çağatopulo ve Kiryako km Vasiliki ve 
Dimitri Kiryıko Çağatopulo kansı An
geliki ve çocuktan Eryeta ve Romilo ve 
Yorgi Kiryako Çağatopulo ve Kiryako 
kızı Kratisikliya ve bunlardan Dimitri 
veledi Kiryako zevcesi Angeliki ve ço •1 
cuklan ve Kratisikliyanm Yunanistan -
da bulunup iltametgahları meçhul olma 
sı hasebile mahkemece ilanen kendile
rine teblifat icra kılındığı ve Yorgi Ça· 
ğatopulonun dahi firari olması hasebi· 
le hissesine hazinece vazı ycddolunmuş 
bulunan Erenlcöyünde Sahrayicedit ma
hallesinin Etem efendi sokağında ve 
köprü ittisalinde ve ilci yüz lira kıy • 
meti muhammeneli 67 ve 69 No. lu muh 
terik dükkan arsası ve mahalli mezkOr
da sekiz yüz lira kıymeti muhamme -
neli 65 No. lu dükkan ve dokuz yüz li
ra krymcti muhammeneli 61 ve 63 No. 
lu dükkan ve bin lira kıymeti muham· 
meneli 41, 43 No. lu dilkkan ve altı yüz 
lira kıymeti muhammeneli 3 7 No. lu 
dükkan ile mahalli mezkQrda Fırın ~o
kağında I Sil ve 1512 No. lu ve bin Ji. 
ra kıymeti muhammeneli iki dükkan ve 
bir araanın Kadıköy Birinci sulh hukuk 
mahkemesi ilimile i:ıalei şüyu zımnın

da dairemizce tanzim ve esbabı müra • 
caate yirmi gün müddetle açık bulun
durulan satış prtnamesinde muharrer 
ıerait dairesinde ve peşin para ile Ka -
dıköy sulh mahkemesi icrasında ı 9-3 
--936 tarihine tesadüf eden perıcmbe 

günü saat ondan on ikiye kadar satıla
caktır. Yevmi mezkurda satış bedeli 
krymeti muhammenenin yiizde yetmiş 

beşini tutar talip zuhur etmediği tak • 
dirde en son arttıranın taahhüdü baki 
olmak üzere müzayedenin on beş gün 
temdidile 3-4-936 tarihine tesadüf e· 
den cuma günü saat ondan on ikiye ka
dar en çok arttıranıa ihalei katiyesi icra 
Jcılmacaktır. MezkQr emlakin bina ve 
belediye ve yirmi senelik evkaf sabıka 
ve haliyc vergi borçları satış tarihine 
kadar olanları hissedarlarına ve rüsu -
mu delliliyesi satıcılarına ve ihale pulu 
müşterisine ait olup talip olanların yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesi verme -
teri lazımdır. Mezkfir garyi menkuller 
üzerinde icra ve iflis kanununun l 26 
maddesinde yazılı olduğu üzere ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alakadarların 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu -
susile faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelcrile yirmi gün için· 
de icra dairesine bildirmeleri ve aksi 
halde haklan tapu sicillerile sabit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalacakları ve daha fazla maltı -
mat almak istiyenlerin diremizin 935/ 
13 7 5 numaralı dosyasına müracaatları 

lüzumu ilin olunur. (V. No. 13379) 

mittir. 
ALI SAlP SUÇLUDUR? 
Müddeiumumi suçlular üzerin

de yapılan tahlillerle Ali Saibin 
mücrimiyetine vannıt ve onun 26 
temmuzda Adanaya niçin gittiği 

ne temaa ve tevkifinin ertesi günü 
refikaıını Adanaya göndermesine 
işaret ebnittir. 

Müddeiumumi Baha Arıkan 
bundan sonra Ali Saibin suçlu ol
duğunu gösteren diğer delilleri de 
saydıktan sonra büyük bir heye
canla: 

Ali Saip ! Şunu bil ve ıuna iman 
et ki •eni bugün bu kürsüden yal
nız ben değü, 11 milyon Türk de 
mahkiim etmektedir. Ne hacet bu 
nu ıen ele mahkeme huzurunda 
ıöylemif ve u 1'1 milyon beni maz;. 
nun aclclecliyor. Mamm olduğuma 
yalnız bir adam kanidiı·: Atatürk .. , 
clemiıtin. Ali Saip! 11 milyonun 

Kadıköy ıulh icra dairesinden: 
Kasap Niko Mandalis ve Kostantin 

Çağatopulo ve Kiryako km Vasiliki ve 
Dimitri Kiryako Çağatopulo kansı An • 
geliki ve çocuklan Eryeta ve Romilo ve 
Yorgi Kiryako Çağatopulo ve Kiryako 
kızı Kratisikliya ve bunlardan Dimitri 
veledi Kiryako zevcesi Angeliki ve ço
cukları ve Kratisikliyarun Yunanistan • 
da bulunup ikametgahları meçhul ol • 
ması hasebile mahkemece illnen kendi
lerine tebliğat icra kılındığı ve Y orgi 
Çağatopulonun dahi firari olması haıe
bile hissesine hazineceye vaz'ı yeddo • 
lunmuı bulunan Ercnköyünde SahraJi 
cedit mahaldesinin Etem efendi soka• 
ğmda ve köprü ittisalinde ve iki yüz U. 
ra kıymeti muhammencli 67 ve 69 No. 
Ju muhterik dükkan arsa11 ve mahaJH 
mezkftrda sekiz yür lira ktymeti mu • 
hammeneli 65 No. lu dükkln •e dokus 
yüz lira kıymeti muhammeneli 61 •e 6S 
No. lu dükkan ve bin lira kıymeti mu
hammeneli 41, 43 No. lu dUkkln ve al· 
tı yüz lira kıymeti muhammeneli 37 No. 
lu dükkan ile mahalli mezkurda Fırm 
sokağında 15/l ve 1512 No. Ju ve bin 
lira kıymeti muhammeneli iki dilkkln 
ve bir arsanın Kadıköy Birinci sulh hu
kuk mahkemesi ilamile izalei ıüyu z~ 
nında dairemizce tanzim ve esbabı mO
racaatc yinni gün müddetle açık bu • 
lundurulan satış şartnamesinde muhar
rer ıerait dairesinde ve peıin para ile 
Kadıköy sulh mahkemesi ieruında 19 
-3-936 tarihine teaadilf eden Per • 
şembe günü saat ondan on ikiye kadar 
satılacaktır. Yevmi mezkQrda satıı be
deli kıymeti muhammenenin yüzde yet· 
miş beşini tutar talip zuhur etmediği 
takdirde en son arttıranm taahhüdü ba· 
ki olmak üzere müzayedenin on bet gün 
temdidile (3-4-936) tarihine tea • 
düf e~en cuma günü saat ondan on iki
ye kadar en çok arttırana ibalci katiye
si icra kılınacaktır. MezkQr emlakin bi
na ve belediye ve yirmi senelik evkaf 
sabıka ve haliye vergi borçlan ubf 
tarihine kadar onlanlan hisscdarlanna 
ve rüsumu dellaliyesi satıcılarına ve i • 
hale pulu müşterisine ait olup talip o • 
lanlarm yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çesi vermeleri lazımdır. MezkO.r gayri 
menkuller üzerinde icra ve iflia kanu
nunun 126 ncı maddesinde yazılı oldu• 
ğu üzere ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve masrafı 
dair olan iddialarını evrakı müsbitele • 
rile yirmi gün içinde icra dairesine bil• 
dirmeleri ve aksi halde haklan tapu si· 
cillerile sabit olmadıkça satış bedelinia • 
paylaşmasından hariç kalacaklan ve a .. 
ha fazla malumat almak isteyenlerin 
diremizin 935/l3i5 numaralı dosyaaına 
müracaatlan lüzumu hisııedarladan An· 
geliki ve tahtı vekaletinde bulunan ço
cukları Romilo ve Aryetta ve Yorgi ve 
Kıratisikliyanın halen ikrametglhlan 
meçhul olduğu olbaptaki mübatir tah -
kikatından anlaşılmakla H.M.U.K. 142 
inci maddesine tevfikan kendilerine 
tebliğ makamına kaim olmak üzere illll 
olunur. (V. No. 13379) 

ZAYi 
Liman dairesinden aldığım 329 No.lu ft 

926 senesine ait liman cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskilinin 
hükmü yoktur. (V. No. 13371) 

Hacı Salih oğullanndan Kimil otJ
Mabmut 1299 numaralı. 

mahküm ettiği in•anın adı larz:ı. 
muhal Atatürk dahi olsa kendini 
kurtaramaz. Buna ıen de; büta11 
cihan elkôrı umumiyen de imafl 
etmi§ olmalıdır.,, 

Müddeiumuminin bundan sonra 
Ali Saip hakkındaki iddialannı 

ve suçluların cezalandırılmumı 
istiyen Aözlerini dünkü sayımızda 
vermiştik. 




