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. Mıuüıa. 7 (A.A.) - Dün akpm Ma- Sayı 

nıaac!a hava hücumuna kar§ı ıtıklann 6463 
rna.trelenmc denemesi yapılmıt ve bu 403 
deneme tam bir muvaf fakiyetle sona 1 A 1 
enni!tir. L!_J 

lngiltere beklemiy~cek ! 
Amerikaya cevap veriyorlar : 

~.- .... tılıyor, 
ltalyanlar 

mark 
D il z si .... yorl 

o 
Çıır~amba 

8 
ikinci 
Kanun 
1936 
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Izmitte ışık şöndürme 
tecrübeleri 

Jzmit, 7 (A.A.) - Gece saat 20 i1e 
21 arasında ıehrimizde ı§ık söndürmtı 
denemeleri yapılmııtır. Deneme muvaf
fakiyetle baıanlmııtır. 

ltalya, Almanya, Japonya toprakla~ını_n kifayet-
sizliğini gidermek ızbrarmda ımışler ••• Doıt Elganın değerli Hariciye Nazırı Serdar F eyiz Muhammet 

f Han Ankara istasyonunda. 

A_merika!1ın · lt~at 98 
1 

Efgan Hariciye~ e~iri?in 
~n~~;~~~;~~;..~~fr~::;;.~:ı mlcadele. Ankaramızda ıkıncı · 

:Su kanun kabul edildikten sonra Ame- Mısır talebesi gençlik mı·safı·rıı·k gu·· nu·· 
rikanın İtalyan - Habe§ harbi karşı -
sında durumu bitaraf şeklini alacaktır. teşkilatı kuruyor 

Amerikalılar bitaraflıktan nasıl bir 
rnana anlıyorlar? Bunun birinci dere -
cede manası ne İtalyanlann, ne de Ha
bC§lerin harp hareketlerine karışma • 
nıaktır. Hatta ne İtalyanlara, ne de Ha
beşlere pamuk, Petrol, çelik gibi harp 
eşyası yapmağa yarıyacak Hk madde -
ler vermemektedir. 

Fakat ,Amerikalıların bu defa ilan 
etmek iste-iikleri bitaraflıkğın bundan 
il~-!5i de .:-ardır: Amerikalılar bitaraf -
lı~ kar. :Unu çıkardıktan sonra yalnız 
bugün!; doğu Afrika, yahut Avrupa 
harbine karşı bitaraf kalmağı taahhüt 
etmiş olmıyacaklardır. AY.!li zam3nda 
••---·- --·• - _._ -: •• ___. •••• .n ,,,...., ""w 
kanunla ba~lamış bulunacaklardır. Ar -
tık bundan sonra Amerika haricinde çı· 
kacak her hangi bir harbe Amerikalı -
lar karışmıyacaktardır. Bitaraflık kanu
nu Amerika için muvakkat değil, d:ıimi 
bir düstur olacaktır. 

Dikkat edilirse Amerikalılar b:iyk 
bir kanunla arsıulusal bir vaziyet alır
larken Cenevredeki Milletler Cemiye -
tine yaklaşmış olmuyorlar. B:.ınun tam 
tersi olarak ondan uzaklaşıyorlar. Da • 
ha doğrusu 1822 (Monroe) beyanna • 
rnesini 1936 bitaraflık kanunu ile ta • 
ınamlıyorlar. Amerikayr kendi kabuğu 
içerisine çekilen bir kaplumbağa gibi 
dünyadan ayırıyorlar. 

Halbuki Avrupadaki bitaıfaflık zih 
niyeti bugün çok deği§miştir. Oradıı 
gerçek bitaraflığın sulh taraftarhğı. 
Milletler Cemiyeti taraftarlığı olması 

Bay Ruz.velt boı zamanlarında 
fala bakarak eğlenir 

Roma, 7 (A.A.) -Bay Gayd<'.1 

Giornale d'1talia'da Bay Ruzvel .. 
L: __ ...,_, _ 1--1 ..ı.. • •• .J .. L : . .. _ı ___ -:~ 

talealar yürütmektedir. 
Ezcümle diyor ki: 
"Japonya ile A lmanya vr lt'll· 

ya, demokra•inin ateşi altındadır· 
lar· Ve kendi rejimlerinin escui 
kanunu olarak harp istemekte ol
duklarından §Üphe edilmektedir. 
Berlin ile Tokyo, diledikleri g!bi 
cevap ve1 ebilirler. Bizim cevahı
mız. açıktır : 

Biz, laıizmin otokrasisi ile sul· 
hü tehdit etmek arzusu arasında 
her hangi bir münaıebet bulun · 
Juğunu kabul etmiyoruz. ita/ya, 

· (Sonu Sa. 7 "Sii. 1) 

Loid Corc 
tavuk 

ve 

!cklindedir. Bu yeni zihniyeti İngilte - Londra, 7 (A.A.) _Bay Loyd Corc, 

Müstakbel Mısır 
ordusunun esası 

Londra, 7 (A.A.) - Moming Post 
gazetesinin Kahireden aldığı malumata 
göre, Vefd partisine taraftar olan ta • 
le be faşist cemiyetleri ~eklinde bir V efd 
gençliği teşkil etmeye karar vermiş -

Mısır talebeıinden bir grup 

lerdir. Teşkilatın üniforması mavi göm 
lek, gri pantolondur. Alametleri h'ly~ 

anahtarını tutan bir eldir. Bu alamet 
eski Mısır alametlerinden biridir. Teş -
kilatın parulası "İtaat ve mücadele" • 
dir. 

{Sonu Sa. 7 Sii. ·1) 
re hariciye nazm (Eden) in henüz bu 

elinde mevcut 3.000 tavuğu satıp sav - --------------!llakama .geçmezden evvel Avam Kama
~ tasında söylediği bir söz pek açık gös-

mış ve bundan böyle tavuk yetiştirmek
ten vaz geçmiştir. 

tenr. (Eden) İtalyan - Habe§ mesele- ,---------------
si etrafında siyasi muhalifleri ile mü - - insanlar bilmelidir ki beter haya. 
~aka§a ederken meşhur İngiliz edibi bmn teıkil ettiği bu tiyatroda seyir ci 
.C:Seykın) in bir sözünü naklederek 'öy- kaJacaklar ancak Allah ile melô.ikeleri· 
le demişti: dir. ASIM US 

ı: - Karıcığım, rıca ederim, bir merdiven alalım! Duvarların to-
""" al k . . b ma ıçın u kızı taıımaktan yoruluyorum ! 

Romen güzeli 
Dış fırçasına sürülen 

zehirle öldürülmü.c;! 

Romanya sosyalist fırkası lideri Cor51 
Cristesko'nun kızı Romen güzeli Tita 
Cristesko bir kaç giin önce diş . fırçası
na sürülen bir zehirle öldürülmüştür. 

Matmazel Tita sahne ve sinema yıldı -
zı idi. Cinayet Romanyada çok heyecan 
uyandırmıştır. Zabıta diş fırçasına Po· 
ta.yom cynide tuzu konduğunu mey -
dana çıkamıştır. Tahkikat derinlestiri
liyor. 

Ankara, 7 (A.A.) - Baıbakan l nö
nü ile ıehrimizde bulunmakta olan Ef • 
gan Dıı lıleri Bakanı Serdar Feyz Mu
hammet Han ıcrefine bugün Anadoh.ı 
klübünde bir öğle ziyafeti verilmiılir. 

Ziyafette Dı§ itleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras ile Bakanlar, Cumuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri Recep 
Peker, Kamutay Dıt lıleri Encümeni 
Üyeleri, Baıbakanlık müıteıan. Kabil 
büyük clçiıi Memduh Şevket. Dıt Ba • 
kanlığı genel sekreteri Numan Mene .-

menlioi lu, Cumu r Ba!kanhğı baıyavcri, 
özel büro direktörü, muhafaza kuman
d&N, ıchı iıleri bakanlığı ve E fgan bü
yük elçiliği ileri gelenleri hazır bulunu
yorlardı. 

Ankara, 7 (A.A.) - 'Efgan Dıl} lı· 
leri Bakanı Serdar Feyz Muhammet 
Han mihmandarlarile birlikte bugün 
öğleden önce ismet l nönü, Gazi Ens • 
t itülerini öğleden sonra da Ziraat Enı

titüıünü gezmiıtir. 

al 
Yakılan kemiklerin 
mezbahayı meydana 

kokusu 
çıkardı 

Gizli m ezbaha, yahalanan adam uc kemiklerin yakrldığt ocak. 
(}"ansı 4 ncü Sayıfada) 

Manevralar 
Bir taraftan silahlanıyor, diğer 
taraftan silahlarını deniyorlar. 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesi yazıyor: Fas sahilinde kuv • 
vetli bir Fransız filosunun • altı hafta 
sürecek olan manevrası siyasal durum
dan dolayı bir ihtiyat tedbiridir. Sal: 
günü Brestten hareket edecek olan 
Fransız filosu Cebelüttarıktan uzaklaş· 
mryacak ve üç dört gün içinde daima 
Akdenize dönebilecektir. 

Cezairdcki Oran yakınında Mers-el 
kebirde yeni bir deniz üssünün ilerle • 
mekte 9lan inşaatı d:ı başkaca mühim 
bir tedbir olarak zikredilmektedir. 

AMER i KAN DONANMASI 
Santiyago, 7 (A.A.) - 150 Gemi -

den mürekkep Pasifik büyük filosu. be
raberinde 400 tayyare ile, yeni yıl ma
nevrasını yapmak üzere açılmıştır. Us 
gün sürecek olan bu manevralar Cenu
bi Kaliforniya sahilleri açıklarında ya -
pılacaktır. eGmilerin hareketleri ile ma 
nevranın meseleleri üzerinde sıkı bi!" 
ketumiyet muhafaza olunmaktadır, 

Vaşington, 7 (A.A.) - 1937 biit • 
çesinde 884 muharebe uçağı yapıtına .. 
sı için 58 milyonluk bir kredi vardır. 
Bu uçakların 507 si orduya ve 377 si 
donanmaya aittir. Umumiyetle düşüt-ul

düğüne göre uçakların mikdarı 19 3 7 • 
senesinde pek az artacaktır. Çünkü lı ın 

ların ikide birde yenile§tirilmesine Hl • 
tiyaç hasıl olmaktadır. 

I.ondra, 7 (A.A.) - Hükumet J'e· 
niadaki Mombassada mühim müdafaa 
inşaatı yaptırmaya karar vermiştir. Bu
raya ağır toplar ve projektörler getiri • 
Jecektir. Mombassada yerle§miş olan fn 
giliz mühendislerile eski topçular bir 
grup teşkil edeceklerdir. 

INGILlZ ZIRHLILARI 
Bir Alman gazetesinin verdiği hab~ . 

re göre CebclUttanktan kalkan İt=Jil.S 
donanmasının en büyük gemilcrindeR 
birisi Yunanistanın Patrns limanma gel 
miştir. Yakında büyük bir "!rhiı dnha 
gelecektir, -



1 Yabancı Postcı 
.... . · ''-• .... -.... , ,,, .... -.~~- · ·. -.~ ' ···~·-; ·-.·~_ .. -: .. ·,·· .·.. .-

·· · soN HABERLER 1 
F ransada intihabat1 

meselesi 
Fransada yeni meclis intihabatı gü

nün meaelelerindendir. Yalnız intih~ • 
batın ne zaman yapılacağı meselesi ü • 

zerinde meb'usuar arasında ihtilaf var
dır. Geçen gün bir kısım meb·uslar ö · 
nümüzdeki mart içinde intihabatın ya · 
pılmaıını istemiglerse de diğerleri buna 
muhalif kalmıglardır. Muhalif olanlar 
memleketleri; daha doğrusu intihap da· 
irelerl dağlı bulunan meb'uslard r. Bun 
lann endişesi kıt günü dağlar ekseriya 
karla kapalı olacağı için meb'us!arm 
gezmelerine ve propaganda yapmaları· 
na müsait olmıyacağtdır. Bu meb'us · 
lar: 

- Eğer intihabat kııın karlar içinde 
olursa intihap mücadelesi bir fikir mii
eadelesi değil, bir spor mücadelesi şek

lini alacaktır. Kışın dağ sporlarına alı 
şık olanlar kazanacaktır . ., 

Demektedir. 
Hatırlarda oldu ğu üzere Romanya . 

da kışın yapılmış olan son intihabattta 
iki meb•usu dağlarda kurtlar par:.la -
mı~lardı. Galiba Fransanm dağlı meb
usları bu tehlikeyi de hatırlarından ge
çiriyorlar. 

Amerika kongresi 
Amerikada bu defa Vaşingtonda ikin 

ci kanunun üçüncü günü toplanan kon· 
gre (74) üncüdür. Ruzveltin kongre • 
de en mühim muhaHfi olan aza (Huey 
Lony) idi. içtimadan evvel bu zat öl -
rnüı olduğundan Kapitol müzakereleri . 
nin geçen seneki kadar heyecanlı olıru
~a~ğı tahmin ediliyor. Ruzvelt Beyaz 
evde oturur ve fakat Kapitoldeki mü · 
zakerclerini mikrofonlar vasıtasile da -
kikası dakikasına, saati saatine takip 
eder. Bu defa televizyon tesisatı ya . 
vaş yava~ umumi hayatta mevki alma -

• 
Lord Reading 
ingilterenin meşhur siyaset adamla

rından Lord Reading (7 5) yaşında ola
rak öldü. Bu zat ingilterenin Hindistan 
umumi valisi idi. Orada (Vice . Roi) 
olarak büyük iJler görmüştü. 

Lord Reading'in hayrete değer bir 
hayatı vardır. İngiltere gibi bir mem -
lekette en küçük mevkiden en yüksek 

- ' ' ' . ' ' 

Italyanlar Negusa karşı 
isyan çıkarmak istiyorlar! 

yağmurlar vaktinden 
evvel başladı 

derecede makamlara yükselebilmek içir 'LI b J 
misal olarak h~r vakit .. gösteril~cektir. c-ı a eşıst an u a 

Lord Readıng henuz genç ıkerı on 

parasızdı. Bir çok :tfigilizler gibi İngil -
tereden çıkıp küçilk bir gemi üur~t;dı

Hindistana gitti. Giderken şöyle diyor 
du: 

- Ben ingilteredcn ayrılıyorum. Fa
kat buraya otuz yrl sonra etrafımda bir 

lta]yanlar Ogaden'i bıraktılar. Cephelerde hazırlık devam ediyor 

çok hizmetçilerim olduğu halde biiyülr Londra, 7 (A.A.) - Röyter bur yakininde memurları Mısırb yağdlrdıkları yangın bombaları 
bir adam olarak geleceğim. H:.ıtt.5 bildiriyor: İngiliz olan Habeş krzdhaç hasta- adedine niıbetJe zayiat pek azdır 
(Vice . Roi) olarak döneceğim.,, l 

talyan uçakları ve ileri müfr.e- hanesini bombardıman ettiklerin; Habeşler, ltalyanlar tarafındaıı Filhakika bir zaman ıonra (Rufuıı 
isaacs) adı ile ayrılmış olan bu genç zeleri istikşaflarına devam etmit · teyit etmittir. Ecnebi memurlar a- kullanılan gazların ağır zayiat• 
yine Britanya adasına geldi. Orada Lon lerdir. Fakat Habeşler tarafında rasmda ölen yoktur. sebep olduğunu ve fakat bu zayi· 
dra borsasında çalıştı. Bir taraftan da tam sükunet vardır. Zira bugün Röyterin De11iyedeki muhabi- atin başlıca, kadın ve çocuk dahil, 
geceleri verilen hukuk kurslarına ue - Habe§ler için Noeldir. Harp yeri- ri, İtalyanların son ıekiz gün zar· sivil ahali arasında olduğunu bil· 
vam etti. Bu kursları bitirdikten sonra ne muvakkaten dini merasim ka- fında Dolkait - Makalle böJge . diriyor. Ölenlerin adedi azdır. 
Londra barosuna yazıldı. Bir taknn mü- im olmuştur. sinde yeniden faaliyette bulun - Çünkü bölge ağaçlıktır. Bu da 
him davalarda müdafaaları ile şöhret d 
aldı. Nihayet adliye nazırı oldu. Lon rada neıredilen haberlere duklarını bildiriyor- Sık sık istik- muhariplere kolayca gizlenmek 

göre İngilterenin Adisababadaki -flar ve hava bombardımanları imkanını vermektedir. Bundaıı Bundan sonra Vaşingtona fevk-tla - r-

de elçi olarak gönderildi. Ve bir müd . orta elçisi Bay Barton, 4 kanunu- yapılmıt, fakat Habeılere naza • başka Habeşlerin son zamanlarda 
det sonra (Lord Reading) ünvanım al- sanide İtalyan uçaklarının Daga • ran İtalyanların bölge üzerinde (Soml Sa.. 7 Sü. 4) 
dı. En sonra yine Hindistana döndii. O- -------------------------~----------------
rada vaktile çocukluğunda dediği gibi W't 1 
(Vice - Roi) oldu. ı a y a 

Lord Reading küçükten derece de . 
rece büyümüş bir adam olmakla bera • 
her nail olduğu yüksek makamlarm hiç 
birisinde kendi müvazenesini şaşırma -
dr. Daima basit ve güzel söyler bir a . 
dam olarak kaldı. Herhangi mühim bir 
mesele kunuşulacağı zaman bir adet: 
vardı: iptida "Konuşulacak mesele ne- iki devlet 
dir?,. derdi. 

lngiltere veya F ransaya 
hücum ederse ... 

biribirlcrine her türlü hazır 
ğa başlamış olduğundan yakında Be · -------------

askeri yardıma 
yaz evde Ruzvelt için bir de televizyon 
tesisatı yapılacakttr. Ondan sonra Ame
rika Cumurreisi meb'uslarrn yalnız söz-

lerini duymakla kalmıyacak, kürsU ü • 
zerindeki her türlü hareketlerini de göı 
lerile görebilecctir. 

ita/ya geni sulh teklif /eri bekliyor, fakat Fransa ve 
lngiltere yeni teşebbüslere girişmek istemigorlar 

Yunan Milli Müdafaa Meclisi 
Paris, 7 (A.A.) - Nevyork 

Herald ıazeteıinin Pariate çıkan Mısırda 

Yunanistanın askeri vaziyetini 
konuşmak için toplanıyor 

Konclilis ve T eotoklis Kır alın aleyhinde bulundular 

Atina, 7 (Hwnui) - Önümüz-{ 
deki Cuma1teıi gilDÜ Kralın bat· 
kanbiı altında ve veliahdin de it
tiraltiyle Milli müdafaa mecliıi 
toplanacaktır. Mecliste, hali hazır 
hidiaeleri dolayııiyle, Yunanista
nın askeri .durumunun mevkii ve 
vaziyeti teabit olunacakbr. 

YUNA.NISTANA GELEN INGl
LIZ ZIRHLILARI 

Atina, 7 (Hususi) - Pireye 3 
ve Batrasa 4 lngiliz zırhlısı gel -
miştir. 

Atina, 7 (Hususi) - Başba -
kan Bay Demirciı, bugün, evvelce 
açığa çıkarılmış olan memurların 
vazifelerine iadesi meselesi içi11 

samimi olarak temenni ediyoruz. 
F &kat ihtilaf ıenitliyecek olursa 
Yunanistan milletler cemiyeti ü -
yeai sıfatile kendi•ine düten va • 
zifeyi yapacaktır. Yunanistamn as 
keri hazırlddanna dair aızeteler· 
de hazan mübalağaya varan ya -
zılar ıördüm. Bizim askeri cihet· 
ten hazır olmadıjrmızı iddia et -
mek ne kadar yanh11a, tamamile 
hazır oldujumuzu söylemek te o 
kadar yanlış olur. Her halde efka
rı umumiye şunu bilmelidir ki, as 
keri teşkilatımızın hazır bulun -
ması için her şeyi yapıyoruz. Gü· 
cümüzün yettiği nisbette bütün 
gayretlerimiz bunu istihdaf etmek 
tedir. Hazırlıklarımızın en kısa bir 
zaman içinde biteceğini söyliye.bi· 
lirim.,, 

kralla görüşmüştür. Kral 1500 s· " h d ) _ 
yüksek memurun vazifelerine ıyası ay ut ara 
iadesini kararl~ştırmıştır. Beynelmilel bir mahkeme 

Bay Çaldarıs, Kralın bu kar~ • • • 
rına itiraz etmemişse de General kurulması ıstenıyor 
Kondilis ve T eotoklis açığa çıka- Cenevre, 7 (A.A.) - Marsil · 
rılmı! olan memurların vazifeie- ya cinayetinden sonra Milletler 
rine iadesi kararına çok hiddet - cemiyeti konseyi tarafından · bey 
lenmiştir ve kral aleyhine beya - nelmileI tethişçiliğe kartı bir pro
natta bile bulunmuşlardır. je hazırlanmak üzere kurulan ko· 

HARBiYE BAKANININ BEY A - mite bugün Belçika delegesi 8. 
NATI Carton de Wiart'ın başkanlığın • 

Atina, 7 (A.A.) - Harbiye ba
kanı general Papagos umumi bir 
harp takdirinde Yunaniıtarun ala· 
cağı vaziyet hakkında "Elefteros 
Antropos" gaeztesine bu beya -
natta bulunmnıtur: 

"Havaııın ~ kızgın olduğu 
muhakkaktır. Fakat büyiik dev -
letlerhıı dfplomatik yollarda mus ~ 
lihane bir tarz bulup bulamıya -
c:akları henüz kestirilemez. Sulhu 

da toplanmıştır. Bu komitede, in· 
giltere, Fransa, ispanya, Macaris
tan, İtalya, Romanya, İsviçre ve 
Sovyetler delegeleri vardır. Miiza 
kerelerin esasmr, Fransızların ver 
diği bir teklif teşkil etmektedir. 
Bu teklifte Fransızlar, tethiKilik 
itlerinin muhakemesi için beynel
milel bir mahkeme letkili fikrini 
ileri sürüyorlar. 

nüshası, İngiliz askeri eksperle • 
rinin ~ondraya dönütü münaıe -
betiyle diyor ki: 

''lnıiltere ile Framanın kara· 
da, denizde ve havada beraber 
çalıpnaları için artık kati bir pi· 
lan hazırlanmıı bulunmaktadır. 
Öyle zannediliyor ki, Fransa ve 
İngiltere, timdi ltalya Akdeniz · 
de İngiliz donanmasına veya Alp
lerde Fransız hududuna taarruz 
ederse, buna karşı koymağa hazır 
bulunmaktadırlar. Planda lngiliz 
kuvvetlerinin Fransız üssübahri · 
!erinden ve tezgahlarından istifa
desi derpiş olunmaktadır. lngil · 
tere, Fransa sahillerinin denizden 
ve bazı endüstri merkezlerinin ha
vadan müdafaasını deruhte et · 
mektedir. Hatta icabında cenubi 
şarki hududunda Fransız mevzi • 
lerinin arkasına motorlu kuvvet -
ler göndermeyi de kabul etmiştir. 

HENOZ KARAR VERiL. 
MEMIŞ MI? 

----------------
Bir lngiliz zabiti bir 

Mısırlıyı öldürdü 
Bu hadise Mısırda talebenin yeniden 

galeyanına sebep oldu 
Kahire, 7 ( A.A.) - Geçen ge- T f. k R .. .. A 

ce bir İngiliz zabiti bir Mısırlı iş- . eV ) UŞtU f3S 
çiyi tabanca ile yaralamıştır. 

Gazeteler bu hadiseyi şöyle ya- • • 
zıyorlar: Parh gurupunda sıyaset 

lki !ngili~ zabit~ geçen gece hakkında izahat verdi 
Fuad caddesınde bır lokantadan 
çıkarken ka pmm önünde duran Ankara, 7 (A.A.) - C. H. Par· 
bir otomobilin yanında vazifesini tisi Kamutay grupu idare heyeti 
yapmakta olan bir Mısırlı sokak batkanlığından: C.H. P. Kamuta)' 
süpürücüsüne rastlamışlardır. Za- grupu bugün öğleden sonra u· 
bitlerd~n birisi derhal tabancası- başkan Hasan Sakanın başkanlı"' 
nr çekmiş ve işçiye ateş etmiştir. 
İşçi ağır surette yaralı olarak yere ğında toplandı. 
yıkrlınıştrr. Toplanan halk, aleyh- Dış şleri Bakanı Tevfik Rütti.i 
tar harekete gegmiş ve bunun ü - Arasın genel siyasal durum• t hak• 
zerine zabit elinde tabanca oldu- kındaki izahları dinlenerek wviP 
ğu halde yeniden çıktığı lokanta- olundu. 
ya iltica eylemi§tir. Mıaırlı polis- .,,..,...,,..,...........,,.,... ......... .......,.,_..,...,,..._,.~_.... ........ _..,.._. 
lerin emirlerine itaat etmek iste • 
miyen zabit, nihayet İngiliz za -

Londra, 7 (A.A.) - Röyter 
ajansının Paristen öğrendiğine 
göre, resmi Fransız malıafili Fran 
sız • lnıiliz aıkeri eksperlerinin 
müzakereleri neticeleri hakkında ~a-it_t,_ir ..... ..,._.,..._._...,...,...,......_.,,....,...,...~,.,..,...__,.....,.. 

Amerikan ıazetelerinin verdiği /TALYA YENi TEKLiF MI 

b1ta memurları tarafından kara
kola götürülmü.5tür. 

MISIRDA GA.LEY.AN 
Paris, 7 ( A.A.) - Parls • Soit 

gazetesinin Kahireden öirendi • 
ğine göre sarhoş bir İngiliz ıuhıl~ 
yı Mısır1ı bir sokak süpürücilsünit 
tabanca ile öldürmüştür. Bu ha • 
dise subayla ınaktül arasında çt " 
kan kavganın bir neticesiddr. Hal1' 
subavı linç etmeye teşebbüs eyle" 
mi§tir. Üniversiteliler lngiliziıt 
hu hareketini protesto için yeni -
den grev ilan etmişlerdir. 
FEVKALADE KOMtSER iN -
GIL TEREDEN TALiMAT ALDI 

haberleri hayali olarak tavsif et iSTiYOR? 
mektedir. Bu aıfat, bilhana ita! • 
yan taarruzuna karşı Franıaya 
motörlü trııiliz kıtalarının gönde· 
rileceğine dair dlan haberler hak 
kında kullanılmaktadır. Ebper • 
ler arasında daha 10 kanunu ev 
ve) 1935 de bitirilmit olan anüza· 
kerelerin teferrüah atmamiyle 
mahremdir ve Londrada da bu 
bapta hiç bir şey aöylenmemittir. 
Mütekabil yardım anlaıınaları ta 
mamiyle gizli olup işaeleri her iki 
memleketin de menfaatlerine uy
gun değildir. ReMlli mahafilde 
elıemmiypetle kayd.olunduiuna gö 
re yapılan mütekabil yardım an 
laımaları ancak bugünkü kriz'e 

Pa.ri• 7 (A.A.) - Bir kaç ıürl· 
dür ıayfiyede bulunan Bay La • 
val çartaınba günü Pariıe ıel~cek 
ce Franaanm Roma büyük olçiıi 
B. de Cha:mbrun ile ıöri.i§ecektir. 
Bazı mahf eller elçinin, Habet iti· 
nin muılihane halli yolunda Bay 
Muıaolini adına tekliflerde bulu • 
nacajm.ı :ı~nnetliyorlar. Bun&mla 
beraber Exelsior ıazeteıi böyle 
bir ıey mevzuu bahis olamıyacağı
m, çünkü ne Londra ne de Pari • 
ıin yeni tekliflerde J>u.lunmak mes 
uliyetini yalnız ba,larına üzerine 
almak arzusunda bulunmadıkları · 
nı bildirmektedir. 

Kahire, 7 (A.A.) - Rosa ~e 
Kusc:ef gazetesi, İngiliz fevkalAde 
komiserinin Mısırla 1930 muaht" 
desi esasları tizerine müznker~yt 
girişmek üzere Londradan tali ' 
mat aldığım bildirmektedirler. 



1 i,aretler 1 
Kıymetlerin 

~~!~t:~t~•r• yeniden pa- Haliç Şiketi hisse-
ha bifelim,, (Va • Nu) bu likr: darlar toplantısı 

Boğdakl 
müdafaa ediyor. Doğru, yerden 
göğe kadar hakkı rJar. Fakat mik
yaıımız ne olacaktır? 

Bu mikyası tayin etmemi§ ol • 
mak yüzündendir ki, kıymet de -
nen §ey bazan bir dostluk yüzün
den kazanılan, bir düşmanlık yü
zünden kaybedilen acaip İ§ler a -
raıına girdi. Bazan şiıirilmi§ bir 
cle.rnagoji bir ıılırı bir zeplin balo
nunun gövdesi kadar kabarttı. Ve 
tıpkı bir zeplin balonunun göv -
desi gibi göklerde yüzdürdü. Ka
lamızclaki kıymetlerin çoğu de -
ğerler-ini cehaletimize, aldığımız 

terbiyenin doğmatikliğine borçlu
durlar. 

Çoğumuzun kafasındaki bilgi
ler meıhur riyaziye hocasının 
mqhur talebeıinin anlatqına 
benziyor. Vaktiyle prenslere çok 
dar beyinli bir hoca tayin etmi§ -
ler, çocuklar hendese, hesap filan 
öğrensin diye .. 

Hoca derse gitmi.§, çocuklara 
müıelleslerin müıravatını i.bat et
meğe bQflamış, almış eline tebe · 
ıiri ge~mİ§ kara tahtanın ba§tna. 
Söylenmif, ıöylenmİ§ ... Bir yarım 
ac.at kadar davasını anlattıktan 

•onra bu müaelles JU müsellese 
müı:avidir, hükmünü çıkarml§. 

Pren•lcrden biri hocanın hali
ne acımı§, elemi§ ki: 

-Hocam, sen namuılu adam
sın, biz de asil insanlarız. Biz na
mz:slu adamların sözlerine inanı-

D: ki, bu müıelleı fU müsellese 
'"':,:.,._.,;,J:r. Biı: de i.nmuJ..nL N111P 

,a.P·!~ yere neteıini .ziyan ediyor-
3un, yoruluyorsun, boğazın yırtı -
:ıyor. Senin bir çift ırözün k.ali.. 

Hepimizin kalaırında böyl.? 
başkasından •ÖZ olarak yerle,tiril
mİf ıürü, sürü hakikatler vardır. 

Bunların en çoğu bir soıyete 
içinde yaııyan inıanlara ait hii • 
kümlerimizdir. Mesela ben lisede 
edebiyat dersine bQ§laclığım ilk 
gün hasbi olarak "Muallim Naci" 
clüımanlığı ile kar§ılCl§tım· Kendi
ıinln §Oİr olduğunu söylemek va -
tan hiyaneti gibi bir ıeydi. Niç'r•. 
Muallim Naci ıair değildir. Bunıın 
aebebini bilmiyordum. Fakat se 
nelerce kafamda ona sonsuz bir 
itin llJfıclım. Nihayet bereket ver

Toplantı Cumartesiye 
kaldı 

1 Kasımpaşada ce
sedi bulunan Esma 

' Haliç şirketi umumi heyeti dün 
sabah on birde Galatada Hova · 
gimyan hanında fevkalade bir 
toplantı yapacaktı. 

Ekseriyet temin edilemediği 
için toplantr 11 şubat salı günü 
saat on bire bırakılımştrr. 

Şirket idare meclisi azaların
nan bir zat dün demiştir ki: 

"- Toplantmm yap1labilmaı:ı.i 
icin 112 bin hissenin temsil edil· 
n1esi lazımdır. Halbuki bugünkü 
toplantıya ancak 40 bin hisseye 
sahip hissedar i~tirak etmiştir. Bu 
itibarla toplantı geri kalmıştır. 

Gelecek içtimada, mevcut his
seler kafi görülerek toplantr ya -
pılar.aktır. 

Toplantı olsaydı Uşaki zade 
Muammerle Kenan Omerin, şir · 
ketin işi yeniden üzerine alması 
yolundaki teklifleri de görüşüle -
cekti. 

Fevkalade toplantıdan mak -
sat, ~irket idare meclisinin rapor· 
lan bırakmak yolunda verdiği ka· 
rarm umumi heyete bildfrilmeEi -
dir. 

Gelecek toplantıda bütün me -
seleler görüşülecektir. 

Üsküdara asma köprü 
alaka uyandırıyor 

tstanbulla Üsküdar arasında 
asma köpıü yapılması etrafında 
bir müteahhit tarafından ileri sü
rülen fikir Ankarada büyük bira
laka ile karşılanmış, bu hususta 
tJ~t lrik~t..ı:ı hnı: lannn9h>-

Köprünün yanan adliye yeri 
ile Üsküdar arasında yapılması 
yapılma masrafına bu köprüden 
geçecek taşmıa vasrtalanndan a
lınacak ücretlerin karşılık göste -
rilmesi ileri sürülmektedir. 

Köprü 12 milyon liraya çıka . 
bilecektir. 

inhisar Direktörü 
An karada 
Afyon inhisan genel direktörü 

Bay Ali Sami, Ankara.ya gitmiş . 
tir. Bay Ali Saminin, idaresinin 
bazr işleri hakkında Ekonomi Ba
kanlığı ile temas edeceği saml .. 
maktadır. Bununla beraber !tal • 
yaya karşı zecritedbirlerin tatbi. 

·ki üzerine hasıl olan durum hak. 
kında Bakanlıktan direktif alaca
ğı da söylenmektedir. 

lzmjrden getirilen kocası 
ile iki arkadaşının 

sorgu sonucu 
Geçenlerde Kasımpaşada Bay

ram yeri denilen yerde köprü al
tında bulunan kadın cesedinin 
kimin cesedi olduğu bir müddet 
belli olmamış, nihayet bu cesed1n 
Yugoslavya muhacırlarmdan Ab
dullahm karısı Esmanm cesedi ol
duğu anlaşrlmıştı. Boğulan Esma
nın kocası Abdullahm lzmirde 
bulunduğu öğrenilmiş, onun ve 
arkada,~larr Rifatla Halidin du -
ıııınları şüpheli görülmüş, bunla
rın yakalanması !zmire yaz1lmıştı. 

İstanbul dan çıkarılan ihzar mü. 
zekkeresi hükmü yerine getiril -
miş, yakalanan bu üç kişi, orada 
sorguya çekilmişler, İzmir sulh 
hakimliğince haklarında tevkif 
müzekkeresi kesilmiş ve sonra bu
raya gönderilmişlerdi. 

Burada araştırma ve sorgu ile 
bir taraftan polis meşgul olduğu 
gibi, bir taraftan da genel sava -
manlrk da tahkikata elkoymuş, 
yarlardan biri bu ise memur edil
miş, sorgu yapmıştir. 

Tekrar tekrar yapılan sorguJar 
ve yüzleştirmeler sonucunda, söy
lenildtiğine göre, itiraf durumu or
taya çıkmıştır. Bununla beraber, 
duııım daha derinleştirilmiş de .. 
ği1dir. İş, henüz hazırlık tahkikatı 
safhasındadır. Bu safha tamam • 
lanmca, tahkikatın genişletilip 
derinlestirilme.si, sorgu hakim -
liğine havale olunacaktn·. 

Kumkapı Klzılay 
Kurumunda 
Kumkapı Kızılay ve Çocukları 

Esirgeme kurumlarının yıllık kon 
gre1eri evvelki gün yapılmıştır. 
Kongrelerde çalışma raporları O· 

kunmuşve yeni yıl yönetim ku . 
ııılları seçilmiştir. 

Kızılay kolu başkanlığına 56 
mcı okul baş öğretmeni Hikmet, 
üyeliklere Ferit, hamallar cemi • 
yeti katibi Ferit, Raşit, Yani, Ço
cukları Esirgeme kummuna Şev -
ki, öğretmen Mediha Muzaffer, 
Mehmet, Nezihi seçilmişlerdir. 

L. KISA HABERLER 1 

Universitede yeni 
talebe sayısı 

1468 talebeden 303 Ü 

kızdır 

Y apdan biristatistiğe göre bu 
yıl Universiteye 1468 talebe gir
miştir. Bunlardan 561 i hukuk fa
kültesine, 509 u F. K. T. sınıfının 
tıb, dişçi kısımlarına (tıb 476, diş
çi33) 254 ü fen fakültesine ve 
F. K. T. eczacı kısmına (fen 190, 
eczacı 46) 144 ü de edebiyat fa
kültesine yazılmışlardır. 

Yeni talebenin fakültelere da
ğı hş nisbeti şudur: 

Hukuk fakültesi yüzde 38,2, 
tıb fakültesine (dişçi dahil) 34, 7 
fen fakültesine (eczacı dahil} 
17,3 edebiyat fakültesine 9,8. 

Yeni vazılan 1468 talebeden 
303 ü kızdır. Bunlardan 107 si 
fen fakültesine ve F. K. T. eczacı 
kısmına, 8 i hukuk fakültesine, 
68 i edebiyat fakültesine, 48 zi de 
F. K. T. nin tıb ve dişçi kısım la
rma girmişlerdir. 

Bunların erkek talebelere göre 
nisbeti şudur: 

Edebiyat fakültesinde yüzde 
46,3, fende (eczacı dahil) 42,1, 
hukukta 14,2, tıbda (dişçi dahil) 
8,2, Üniversitede yüzde 20,6 dır. 

Bu yıl Üniversiteye 11 i F. K. 
T. nin tıb ve dişçi kısımlarına 6sı 
fen fakültesine ve F. K. T. nin 
ecz:acı kısınma, 4 hukuka, 2 si e
debiyata olmak üzere 3, yabancı 
talebe yazılmıştır. Bunların Türk 
talebelerine göre nisbeti yüzde 1,5 
ti.ir. 

Bu yrl Üniversiteye giren 1468 
talebeden 54 nün lise deıecesi tes 
bit edilememi~tir. Geriye kalan 
1414 talebeden 82 sinin derecesi 
pek iyi, 646 sınm iyj, 686 sının 
ortadır. 

Hukuk fakültesine giren tale
benin yüzd€ 7,6 sinin derecesi pek 
iyi, 54,3 nün iyi, 381 nin orta, fen 
fakültesi ve F. K. T. nin eczacı 
krsmma girenlerin yüzde 5,9 nun 
pek iyi, 394 niin iyi, 54, 7 sinin or. 
ta, edebiyata girenlerin yüzde 
3,6 sının pek iyi, 41,9 nun iyi, 
54,0 nin orta, dört fakülteye gi -
ren talebenin yüzde 5,8 derecesi 
pek ivi, 45,6 sinin iyi, 486 sırım 
art" dır. 

Universiteve bu yıl giren tale
beden 961 i İstanbul liselerinden 
507 si doe diğer liselerden çıkmı~
lardır. 

Bunlardan ı·<."~mi liseleri biti • 
reıılerin sayısı 1217. hususi lise -
leri bitirenlerin de 251 dir. Bun-
1ann J•tl 2 si Tiirk. 56 sr yabancı 
ve azlık liselerinden gelmişler -
dir. ~ 

sin Ali Canip bir zaman sor.ra be- -------~----- * Elli kişden ibaret olan süvari po . 
nim kafamdaki kabusu çıkardı nasızlıklarını derhal anlanz. On- lis kıt'asına ait çizğme, elbise ve eğer · 
attı. farın yerlerini yeni kıymetler kap- ler hazırlanarak teslim edilmiştir, la • 

Tahlil etıem daha neler bulu- lar. zım olan Macar hayvanları da yakında Hava gazı ve elekh;k 
.1 b · Bir zamanın °öklere "'ıkcırıları alınacaktır. • paraları nasıl tahsı'l rum. Hepimiz ue una benzer ma- 0 :r 

bazı ıöhretlerinin .zamanı ae,.tik * İnhisarlar genel direktörlüğünün 
naıını. sebebini bilmecli;J.imi.z bir- 0 :r •· Ab.t h t b' · · edı.Jccck? 

• o ten sonra hatırlanmamtuı bunan omcr ı anın~ aşınması ıtmıştır. 
takım kanaatlerle dopdoluyuz. .. l . al'd* * Vapurculuk şırketi vapurlarının De H l kt 'k b 

en guze mı• ı ır. . d . . . 1 . avagazı, e e n , su a one . 
~ lf. :t- • • • • • nızyollarına evrı ~~ın yapı an pro1cdc g~ l · h · k 

il - Zıhnzmızde her fey ıçm milcrdeki zabitan ve mürettebatın §İm· erme er şır et ayrı, ayrı zaman-
Sebepıiz, tahlilıiz kafamu.da "N d · • c1· ·ı larda tebligat yapmakta, bu yüz .. 

e en ve nıçın,, ıye s_oran, ı - diki rütbclerile Dcnizyolları işletmesine den abonelerle tahsildarl'li- arasın 
Yerl••en bügileri hir ünde kala - t ··b J .. ·· ı · k b ı dil • ti. QJ..I. ..,. me, ecru eye eger rJeren mu• • geçme en a u e mış r. da daima münakaşalar, ihtilaflar 
nuulan aöküp atamayız. Fakat bet bir devirde ytl§ıyoruz. Bu de- * Kızılay tarafından Avrupaya sipa . olmaktadrr. 
bümek gerektir ki, bu, yıkılıp gi- virde y<l§ıyan, böyle yeti§en in- riş edilen gaz ma~k~lcrilc di.ğc~ koru- Belediye, her Şirketin semtler-
den İ•kolaıtik kültürün eserleri - •anlar bütün kıymetleri ümi bfr ma vasıtaları şchrımıze gelmıştır. deki abonelerine ayın muayyen 
tlir. görüıten "mihek" e vuracaklardır. *Ankara memurin kooperatifinin Al- günlerinde tebligat yapmağı ve ge 

l•kolaıtik kültürün bııgün Kıymetlerin taıliyeıi günü u w manyaya ısmarladığı kömürlerin 2850 ne muayyen günlerdıe para alm . 

IGezintiler 1 
Bunları 
çoğaltalım! 
Bu Pazar günii, "Şişli Terakki'' 

liseıind e bir tören yap•ldı. Bu yıl. 

çıkan çocuklara §adetname dağı -
ttlma töreni. 

Eğer İş, yalnız bununla kalsay
dı, belki bir gazete konusu değe· 
rinde görünmiyebüirdi. Fakat bu 
bilgi toplantısının· bir özel yanı 
var ki, üstünde ne kadar durulsa 
yeridir. 

lıinde uıta doktorlarımızdan 
"Mehmet Kamil", bu mektebin 
len bölümünü birincilikle bitire .. 
cek çocuklarına her yıl elli§er f:· 
ralık bir para bağlamıı bulunu -
yor. Vakıl, yolunda yapılmf§tır tJe 
doktorun ıağlığıncla kendi tara · 
fından, öldükten sonra da çocuk· 
ları tarafından verilecektir. 

ilk bakııta elli lira azımsanır 
mı bilmem. Fakat bu iıin paradan 
değerli bir yönü var. Fakir, kim
seıiz bir delikanlı, ömiiTle yüz yü· 
ze geldiği ilk gün, kara bulutlarla 
kaplı bir yokluk tlünycuma ayak 
atmış olabilir. Böyle bir genç için 
her ıeyclen önce bu para az değil
dir. Yokuşun ba§ında uzun, ferah
latıcı bir ıoluk yerine geçer. Son· 
ra, çalışmanın, baıarmanın uzak
takilerce böyle karrılant§ı, geri • 
Jekilerin hızını ela arttınr ki, bu, 
daha geni§ ölçüde bir faydadır. 

I nsanlar, ne had ar ileri gider 
lerae gitıinler, takdir ihtiyacın -
dan kurtulamazlar. BQfarmak için 
sızdırılan alın terleri, günün bi -
rinde altın olurlar diye dökülür. 
Bunu adam oğlunun yaradılqtan 
gelme bir yaııası gibi benimsemek 
gerektir· 

Hiçbir şey beklemeden, yalnız 
kendi inan11ına dayanarak çalı • 
JCJ11 binde bir ki§i bulunamaz. Çok 
kere takdir İıticladı uçuran bir 
mancınık olmuıtur. 

Doktor "Mehmet Kamil" in a~ 
tığı bu uğurlu yol §Üphuiz tHız 

kalmıyacak. Onun izinde ba§kala· 
rı ela yürüyecek. Nitekim a, yalnız 
fen ıubesi bfrincis'ni düfiinmüt -

tü. Dün mül<ô.fat dağıtılırken tüc
cardan Jbrahim T evlik aı:lıncla bir 
baıkastnın da Edebiyat kolu bi · 
rincisine verilmek üzere elli lirtr 
lık bir vakrl tesis ettiğini görüp 
sevindik. iyi ve güzel örneklerde 
in•anları ırürükliyen bir kuvvet 
vardır. Hiçbir vakıt ycılnız kal • 
mazla~ 1 

"Şi§li Terakki" de gördüğüm 

bir bQ§ka iyilik de, sene içinde ça
lıfkanlığı ile üstünlüğe kavu§an • 
lara ödül verili§İ oldu. Epeydir, 
okullarurnzda ıacletname törenle
ri yapılmıyor. Mektebi bilirenl4!r 
sesıiz sada.ıız kağıtlarını alıp çe
kiliyorlar. On bir yıllık uzun. ıii· 

rekli bir çalıımanın •ona bu ka -
dar sessiz bitmemeli değil mi? 

Ayrılı~ gününü yeni bir bağla
nl§ düğümü haline sokmak gerek· 
ken, bilmem ki neden böyle yapı
lıyor?·. 

dayanacak hiçbir eıaşı kalma. zak değildir. tonu bu~.ü~ g~ledcckk.tir. tki bin ton ka - masmr muvafık ~örmüştür. 
mqtır. darı da onumuz e ı hafta beklenmek - Bu hususta şırketlere tebligat ________ s_a_e_z_g_i_n_ 

O k . Sadri Ertem tcdir. yapılması muhtemeldir. T. Od ·d h t• nun bütün kuvveti .ze ayı, ___________________________ .:....,.:;_,,!, ___ .....:.;.:.:.:..:::.:.:.:..:..:..::.:;..:..___ ıcaret ası J are eye 1 

Jiiphe eden, yeniyi arayan aklı Yazısız Hik6.9e ~ başkanlığı 
atztturmak, "üllat" ların şözlerini .,,,_,_ ______ ....,, .----------.. -------- ,.. _____ _,___ 
akıl ve tecrübeye üstün tutmaktır· 

lıkolastik düıünce üe kafamı
za clolclurulmuı olan kıymetler iki 
beüıımclan ta.ıfiyeye tabi tutula · 
cahtır. 

1- Bu kıymetler bir derJrin si 
Yaai, edebi, dini ideoloji. telakki, 
~riyle kafamızda yer etmi§lerdir. 

"lardan uzaklcqınca onların ma-

Ticaret odası idare heyeti baş. 
karılığına, Deniz yolları idaresi 
genel direktörü BaySadcttin ge • 
tirilmiştir. 

Yeni idare heyeti bugünlerde 
döviz müsaadesi istiyen bazı ta • 
cirlerin dileklerini tesbit etmek .. 
tedir. Müsaade istiyenler klsmen 
sıhhat, kısmen ticaret için seya • 
hat etmek istediklerini bildirmek .. 
tedirler. , 
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Polis haberleri· 

Suikastçıların muhakemesi 
yarın başhyor 

Oyun sırasında 

Bir kız çocuk az kalsın 
yanıyordu Ankara, 7 (Hususi) - Suikast

çıların muhakemesine Perşembe 
günü saat 14 de başlanacaktır. 

Ml!hakeme esnasında intizamı 
temin için esaslı tertibat alınmıs 
ve gazeteciler için ayrı bir yer ay: 
rıhnrştır. 

Ankara, 7 (Hususi) - Per -

Felemenk uzlaşma 

komisqonunda azamız 1 

Ankara, 7 (Hususi) - Fele -• 
menk daimi uzlaşma komisyonu 
Türk azalığına Hukuk işleri mü . 
dür vekili Doktor Şinasi tayin e -
dilmiştir. 

Er 2ur umluların baqramı 
Ankara, 7 (Hususi) - Yarın 

(bugün) Erzurum un kurtuluş gü -
nü kutlulanacaktır· Yapılacak ha
zırlıkları görüşmek üzere bugün 
(dün) Halkevinde Ankarada bu -
lunan Erzurumlular bir toplantı 
yapmışlardır. 

Uzüm tüccarlarının 
vaziyeti 

Ankara, 7 (Hususi) - Üzüm 
fiatlerinin dünya borsa fiatlerine 
göre de yükselmesinden dolayı a-
1 ivre satış yapan bazı tüccarların 
müşkül vaziyete girdikleri bildi . 
r!lmektedir. Filvaki, üzüm istoku 
geçen yıllara göre azalmıştır. E
konomi bakanlığı vaziyeti tetkik 
edecektir. 

Dil fakültesinin ilk 
dersleri 

Ankara, 7 (Hususi) -Perşem
be günü açılma töreni yapı1acak 
olan yeni Dil, Tarih ve Coğrafya 
fakültesinin coğrafya profesörü 
Bayan Afet o gün ilk umumi der-
sini verecektir. llk dersler radyo 
ile bütün memlekete yayılacaktır. 

Yeni Avukat Kanunu 
Ankara, 7 (Hususi) - Yeni a

vukatlar kanununun projesini tet
kik için, adliye encümeni müste -
şarının başkanlığında toplanmış 
ve Alman, Bulgar avukat kanunu
nu t ~ ·Icik etmiştir. 

Yabancı artistler 
üzerinde 

Ankara, 7 (Hususi) - Ya 
hancı artistelrin kazanç vergisi c
larak oyun biletleri üzerinden a -
iman yüzde ellinin yüzde beşe 
indirilmesi düşünülmektedir. Me
sele tetkik edilmektedir. 

-- ----- ---------
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Fransız 
HALli OPERETi 
Bu akşam 20,30 el 
EMtR SEViYOR 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Su 
ruri. Müzik: K. K 

poçclli. Pek yakın 
da : Denir Havası 

Bugün saat 
14 de 

Çocuk tiyatrosu 
Gülmeyen Çocuk 

Akşam saat 
20 de 

HÜLLECi 

tiqatrosu 

Gişe gündüz açıktır. Tel: 41 819 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE: 

Şehzadcbaşı TURAN Tiyatrosunda 
n u gece saat 20.!10 ,, -

HULLECI 
Komedi 4 perde. Ya
an: Reşat Nuri 

Her taraf tramvay 
Telefon: 22127 

şembe günü başlıyacak olan sui
kastçıların muhakemelerini din • 
lemek istiyenlere kartlar dağıtıl . 
ma~tadrr. 

Hadise ile alakalı sahıslardan 
bir milyon iki yüz bi,; liralık bir 
rinin şoförü olduğuanlaşılmıştır. 

ıi imtihan 
. . 

nı2amnames1 

Ankara, 7 (Hususi) - Kültür 
Bakanlığınca hazırlanıp mektep -
lere gönderilen yeni imtihan ni -
zamnamesi taslağı alakadarlarca 
çok iyi karşılanmıştır. Bütün mu-
allimlerin fikirleri alındıktan son
ra nizamname k:ıti şeklini alacak-
tır. Yalnız nizamnamenin yanlış 
anlatılan bir noktasının aydmla
tıl:nası i~tenilmcktedir. Bu nokta 
3 üncü kanaat notunun asgarisi -
nin tayinidir. Yani talebenin 3 ün
cü kanaat notunu 5 ten aşağı alır
sa sınıfta kalması istenmiştir. 

Hükumet alel}hinde 
bir dava 

Ankara, 7 (Hususi) - Abdül
hamit adlı biri hükumet aleyhine 
bir milyon ile yüz bin liralık bir 
dava açmıştır. Milli mücadele se
nelerinde alınmış mal iddiasın -
dadır. 

Gizli 
Mezbaha 

Şehremininde Molla Şeref mahalle
sinde dün sabah gizli bir mezbaha mey
dana çıkarılmıştu. 

Belediye zabıtası memurlarından ib 
rahim evvelki sabah Çapa istikametin
de yangın yerlerinden geçerken bumu
na gayet keskin kemik kokuları gel -
miş, etrafına dikkat edince bu kokurıun 
eski bir konak arsasında bulunan bir 
mahzen tarafından çıktığım görmüş -
tür. 

Bunun üzerine bay İbrahim 1101 nu
maralı Bay Ata ile buraya girmişler, et
rafı duvarlarla çevrili bulunan bu arsa
nın bir köşesindeki mezbahayı ke~fet -
mişlerdir. 

Kapısı yer altına doğru olan mez -
bahanın içine girdikleri zamanda bir 
adamın koca bir danayı parçalamakt3 
olduğunu görmüşlerdir. 

Yakalanan bu adamın ismi İzzettir. 
Aksarayda Yusuf Paşada oturan İzzet 
üç aydanberi geceleri bu arsanın büyük 
kapısından içeri sokmak suretile büyük 
danalar, inekler getiriyor, sabaha kar • 
şı kesiyor, kemiklerini ayıklıyor, sonra 
çuvallara doldurarak kasaplara, tam -
dıklanna satıyormuş .. 

Kendisine karısı ile iki arkadaşı da· 
ha yardım ediyormuş. 

izzet kemikle::in çok biriktiğini gö
rünce bunları imha etmek çaresini ara
mış, nihayet aklına kurnazca bir fikir 
gelmişitr. 

Fatihte Kırkçeşmede oturan 
itfaiye neferi Tevfiğ·in dört ya~ın
daki k1zı Zehra bir arsada arka. 
rla~larile oynarken altr yaşında 
Hüsevin isminde bir cocuk arka · 
$111:1 kağıt takmıs ve tutusturmuş. 
tur. Alevler Zehranm elbisesini 
vakmrs. etraftan -vetisenler tara
f mrlan' kızın vü~udÜ tamamen 
j'anmaktan kurtarılmıştır. 

Bacakları ve kalcası yanan 
Zehra hastahaneye kaldırıJ{mşt.1r. 

AMPUL CALIYORMUS -
Sirkeci ista~yonımr1a kömür kıs • 
mmda çalışan Halil, garda duran 
hir vagonun kanısmdaki mühür
lerini sökmek $Uretile iceri gir . 
miş, 31 ampul çalımştır.-Halil ya
kalanmıştır. 

KUMARCILAR - Tavuk pa · 
zarında kumarbaz Serafettinin 
11 numaralı evinde Mümin. Ne -
cip, hmail, Ahmet, Hasan, Tah .. 
sin, Ahmet, Salih, Serkis isminde 
'dokuz kişi kumar oynarken yaka
lanmışlaı·dır. 

BlR KÖŞK YANDI - Üskü -
clıarda Bulgurlu mahallesinde Be
kar sokağmda 9 numaralr köşk -
ten evvelki gece yangın çıh"1TIIŞ, 
kö~k tamamen yanımştll'. 

KÖMÜR ÇARPTI - Beyoğ -
lunda İmam sokağında Muhittin 
Pa~a anartımanmm kapıcısı Hali
le kömür çarpmış, baygın bir hal
de hastahaneye kaldırılmıştır. 

TRAMVAY ÇARPTI - Çen
berfüaqta karşı tarafa geçen Nar
hmescit nıüezziniBay Ahmet Rüş.. 
tüye Sirkeci • Yeılikult: lıatl..m(la 
işliyen 304 numaralı tramvay a -
rabası çarpmış, müezzin başından 
yaralanmıştır. 

TABANCA BULUNDU -
Kumkapıda Iskele caddesinde 
Mustaf anın kahvesinde oturan 
koltukçu Mustafanın üzerinde bir 
hıçak1a bir tabanca bulunmu~. 

Uludağda kış sporu 
Bursada Uludağ yavaş yaya~ 

memleketimizin en ·ziyade rağbet 
gören krş spor yeri haline gelmiş
tir. Burada evvelce güzel bir otel 
yapılmıştı. Şimdi Bursa halkı ta
rafından ikinci bir otel daha ya -
ptlmrş bulunuyor. Birinci otelde 
günde üç liraya herşey dahil ola
rak misafir kabul edilmektedir. 
Halkevinin idare ettiği müessese
de dahi bir liraya yer bulunabil
mektedir. 

!stanbulda olduğu gihi Anka
radan da Uluc!ağa gidenler eksik 
değildir. · 

§ Haber alrndığma göre Ziraat 
vekaleti müsteşarı Attf kış sporu 
1çın Uludağda hnlunmaktadTr. 
Bar Atıf memleketimizin tanın -
mrş sporcularındandır. 

Bu fikir de, ,biriken kemikleri, ar -
sada enkazı kalm:ş olan konağın ha · - Geçmiş Kurun/ar: 
marn ocağında yakmaktır. · 7 l'amıııusarıi 192 ı 

İzzet kemikleri bu ocağa koy~u~. Üç gün ve üt; gecedenbcri şid-
yakmı~. Bundan iyi bir sonuç alınca bi · detle devam eden lodos dün sabalı 
riktirdiği kemikleri yakmaya devam et· biraz sükun bulur gibi olmuştu. 

miştir. Boğaziçi ve lstarıbul halkı bu şid. 
Fakat dün hava rüzgarsız olduğun- dctli fırtınanın senclerdenberi mis. 

dan yanan kemikleri kokusu civara ya- li görii.lmediğindc lıemen ittifak 
yılmış, gelen geçenleri rahatsız edecek etmektedir. Fırtına şehrin bilhassa 
bir şekilde mütemadiyen kokmuştur. Kalıtanc ve Haliç taraflarında talz. 

İzzetin talihi yaver olmamış. kendi- ribat yap11uştır. Haliç bu yüzder. 
si kemik kokulan sayesinde ele gtç - dün sapsarı bir sima almış mav. 
miştir. Sorguya çekilen kaçakçı bu işi nalar, kayıklar biribirine girmiş 
bir haftadır yaptığım söylemisse ıh ya- peri§an bir manzara arzediyordu. 
nan kemiklerin istifinden İzzetin üç ay· ı Bu aralık bir rok binalar da mi.in. 

• danberi faaliyette bulunduğu anla~:! - lıedinı olnıuı;, ekserisinin pencere. 
mıştır. leri kırılltuştır. Bu sebepten cam. 

tki inek budu ile et tahtaları, kasap cılar lıummalı bir alış verişe giriş. 
bıçaklan ve sair atat müsadere edi!mi~. miş bulunmaktadırlar. 
etler mezbahaya gönderilmiştir. 

1 b ı<O N OM İ 1 "uııur i•••ri. 
Kahvelerın teftişi 

ediyor 
1 

Pamuk piyasası 

Maliyet mesel~s sür' at e 
halledılmelid ·r 

Son gün[e,.de lstanbul ve Ada ! 
na piyasalarında pamuh liatlct i 
dü§mcktedir. 

Bir iki haf ta evvel kilosu 33 
kuruş olan parırd~ bugünlerde • 
35 kuruşa kadar düşmiiştiir. Ala-ı 
kadarlar bunun sebep!erini. şu su
retle izah ediyorlar: 

Almanya hiihumeti, ithal ede 
ceği maddelerin dünya piyasasın· 
daki fiat seviyesini aşmamasına 
karar vermirtir. Bu liati de Alman
yada bir daire kontrol etmektedir. 
Son zamar..~arda, Adcna pamu.lı -

ları liatinin, kontrol dairesinin 
yaptığı hesaba göre dünya pamuk 
liati seviyesini aştığı anlaşılmış -
tır. Bu yüzden Türkiye pamukla -
rına karşı Hamburg piyasasında 

istek azalmıştır· Bununla beraber 
son günlerde pamuk liatlerincle 
görülen liat düşkünlüğü dünya 
pamuk liati seviyesine gelmekte 
dir. 

Pamuk piycuasında görülen 
bu liat hareketi bize ihracat mad
delerimizin, dünya piyascuı liat 
seviyesinde olmadığını bir daha 
göstermektedir. ihracat maddele
rimizi böyle manialar karııaında 
kalmaması için, daha ucuza sev -
ketmek ve maliyet liatlerini indir
mek lazımdır. Bu yolda çok ka -
1·arlar verilmiıtir. Bilhassa 925 se
nesinde Adanada toplanan pa • 
mukçuluk kongresinde maliyet. fi. 
ati meselesi de görü§ülmüıtü. 

Bundan başka, her sene Ada -
nada toplanan Ticaret odcuı kon
gresinde bu mesele tekrar edil -
mektc ·' Bize kalırsa pamuk ih
racatını arttırmak için yeniden 
etüdler yapmağa ve raporlar yaz
mağa lüzum yoktur. Verilen ka -
rarları tatbik etmek lazımdır. 

TiFTiK FIATLERI 
CANLANIYOR 

Son günlerde tiftik piycuasın· 
da bir canlılık baş göstermekte -
dir. Talepler en ziyade /ngilterede 
Bratfort piyasasından vaki ol -
maktadır. 

Halbuki bir iki senedenberi 
Bratfortla Türkiye tiftik piyasa -
sının münaseb€tleri kesümiş ba . 
lunuyordu. Bu suretle Türkiye tif
tiklerinin yegane müşterisi olarak 
Sovyet Rusya kalmıştı· Bratfort 
piyasasının Türkiye tiltikleriyle 
yeniden alakadar olması fiatler ü
zerine iyi tesir yapmı§tır. 

Deri ihracatımız arttı 
Son aylar içinde Al manyaya 

olan deri ihracatımız çok artmı§
tır. Önümüzdeki halta ihracatın 
daha çok artacağı anltı§ılr:aakta -
dır. lstanbulda mevcut stoklar a · 
zalmı§tır. Anadoludan gelen deri
ler, ya derhal sevkedilmekte veya 
debağhancler tarafından satına -
lınmaktadır. Avrupada Türk deri 
/erine artan rağbet ve deri ihtiva· 
cının çoğaldı'iının görülmesi üze
rine Sovyet Rusyanın da deri ih · 
racatı etrafında alakasını arttıra

cağı söylenmektedir. 

Buğday fiyatları 
Dün piyasaya 423 ton buğday, 

50 ton un gelmiştir. Birinci yumu· 

şak nark üzerinden 8,10, 7,24, 
8ert 6,35, 7,12 kuruş arasında sa-
tılmıştır. 1 

devam 

Yaka 'anan la ebeler 
ceza gördii 

Bazı l'şc ve oıta olrnllar talehe
ler·nin deı"$ zamanmr1 a ok-u1a git .. 
nıiyerck Şchz~dch".şı kahYelerin -
ele kunıar oynad1klan görülmüş 
\"C yapılan ani arac-tırmada 45 ta
lP hen· n yaka 1 andıl:mr ynzrnl'::: tı k. 
Yakalanan ta ı ebeler yazılı bul un
duklarr okul dfrektörlerine teslim 
cdilmiş'erdir. 

Okullar inzibat km'Ufüıtı dlsı .. 
nen itibaren toplanarak bu tale -
h~leri sorgu.va çekmişlerdir. 'I rJe. 
beden bazılarına olru~oarı 'O·ıı
ınüddet i~in muva l·kat çtkarma 
cezası verilmiştir. 8or1!U bir ka~ 
gün c-aha devam erecek kat'i so
nuç yakında belli olacaktır. 

Yeni f akülieqe parası~ 
talebe 

Ankarada açılan tarih, dil, coğ 
rafya fakültesine 30 tane lise me
zunu parasız yatılı talebe alma • 
caktır. Alınacak talebelerin 933 
ve 93:ı yılr mezunu olmaları la • 
zrmdışr. 

Fakültede tahsili bitiren tale • 
beler Kültür Bakan1ığınm g-öste. 
receği yerlerde yabancı dil ö!tret
menliği yapacaklarına dair bir de 
t.::ı,ahhüt senedi imzalayacaklar • 
dırr. 

FAKÜLTEYE DEVAM 
Hukuk faki.Utesinin devam mee 

buriyeti etrafında Üniversite ida. 
resi yeni bir karar vermiştir. Ye
ni karara göre talebenin devam 
mecburiyeti şu şekilde kontrol e
dikcektir: . . d · .: 

1 
.. 

.Her prof esoı yıı ıçın e tur u 
zamanlarda sınıflarda altı :vazıh 
yoklama yapacak, bu yÔk1;ı, • 
malarda bulunmıyan tale·\,ler dıe. 
vam etmemiş sayılacaktır. 

ONlVERSITE TEDRiSAT 
DiREKTÖRÜ 

Üniversite tedr·sat direktörü 
bay Cemil Hakkı Fakanlr~..a hazr 
işler hakkrda izahat vermek üze .. 
ı:e dün akşam Ankaraya gitmi~ -
tır. 

fürk - Dan:marka ticareti 
geoiş'etile cek 

Da.niınarkanın Ankara elçili· 
ği işgüderi bay Fitzmeyker va -
kında Danimarkaya gidecektir. 

Danim::ı.rkaya mezunen gide • 
cek olmasına rağmen, bay Fitz -
ıneyker Türkiye ve Danimarka 
için çok faydalı işlerle uğraşacak 
aradaki ticari münasebeti genişlet 
meğe çalışacaktır. 

Danimarkada Türk mah al • 
mak istiyen büyük ticaret finna. 
larile temasa gelecek ve onl~uı 
memleketimizden satın alınabile
cek şeyler hakkında aydınlata • 
caktır. 

Bay Fitzmeyker, memleketi • 
mizdc bulunduğu müddet içinde 
ticaret ve sanayi alemimizi etraf
lıca tetkik etmiştir. Kendi ınem le
ketine Türkiyed!en ithal edilebile. 
cek mallar arasında simdi Türk 
kömürünü de teklif etmek niye .. 
tindedir. 

Diğer tal'aftan Danimarka mü· 
esseselerinden biri, Türkiyeden 
çöp almak istiyor. Bütün dünya 
memleketlerinden ~öp alan bu 
mües~eseve 'fürkin~ sehirlerin -
den rtJ çöp ilu·aç . cdebUnıek için 
temaslarda bulunulacaktır. 

Danimarka isrrüderi Danimar
kadan döndüğü ~'lman bütün hu 
işler hakında miisbet fikirler elde 
edilmiı:; olacakbr. Bnna mııh>hil 
D:ın =marka mallarından <'ı'l Ti.!r .. 
kiycye yeni ithalat >yapılmasına 
gayret edilecektir. . 

Umumiyet itibarile Danimar • 
kanın beynelmilel ticari Yaziyct
lcri inkişaf ettiği görülmüştür. 





Perili köşk • 
Anlatan: Vural Gayda 

Şişli - Büyükdere yolu ... Zi-f Yolcu, bu sözler üzerine kar -
firi karanlık bir kış gecesi ... So - şısmdakinin deli olmasından fiÜp-
ğuk müthiş ..• ve sıkı bir yağmur... he ede~k başını kaldmp baktı. 
Asfalt yolda, cam üzerinde kayan Şiş suratlı adam, birdenbire yü -
iri bir su damlası gibi, bir oto - zünün manasını değiştirerek: 
mobil uçuyor .. Projektörünün ay· - iyi bir vurgun yapmak ister 
dmlattığı dönemeçleri yılan gibi misin'! dedi. 

tSTANBUL - 17 Univeniteden nal 
kil. tnkılip deni. Hikmet Bayur tara -
fından. 18 orkestra eserleri ve muhte ·ı 
lif plildar. 19 haberler, 19,15 hafif mu
siki. 20 senfonik musiki. 20.30 stüdyo 
caz ve tanco orkestra gruptan. 21,35 
son haberler. Saat 22 den sonra Ana -
dolu ajanamm pzetelere mah1U1 hava
dis servisi verilecektir. 

kıvrılıyor.. Bu söz, ceketinin kollarını sı · 
Fakat, birdenbire, dümen dö- karak sulan süzen öteki adamm ..-----.... --.... ---.. ı Çupm'ba Perpanbe 

nemeçten daha çabuk lovnlama- merakım daha fazlalaştırdı: 
dı, otomobil bütün süratile, yolun - Nasıl bir vurgun'! 
kenanndaki hendeğe yuvarlandı. - Basbayağı vurgun. Hep bir 
Sanki içinde kimse yokmuş gibi yolun yolcusuyuz, arkadaş! Çaka
hiç bir insan çığlığı duyulmadı. 11z adamın halinden.. Gizlen.e ... 
Belki de bu çığlık otomobilin par- Sen buralarda, bu vakit boşuna do 
çalanma çatırtısı arasında kay • laşmıyorsun ya .. Amma, yağınur
bolmuştu. dan başka bir şey geçirememiş~in 

Takvim 
Gtm dolafu 
Glll batıp 
Babü D&lllUI 

()tle namım 
lkbıdl aamazı 

AJqam IWllUI 

Yatm namazı 
ımaıc 

Yılm seçen gblerl 
Yılın kaJaıı sQnlerl 

sn. 9 II.Klnwı f 
13 Şevval 14 Şevval 

726 7,26 
1657 16.58 
6,15 6 lb 

12 21 12,21 
14,48 14,44 

• 16,:17 16,58 
1835 18,36 
539 539 

8 9 
358 357 

Otomobil parçalanmış fakat i· avucuna ... Şimdi gel beni dinle ... 
çindekine birşey olmaımştı.Yalnıı: Bunlan söylerken serseri, arka 
yüzü sıynbruşt&. Kalktı. Otomo - lannda kalan ötekilere şöyle giz -
bilin diklemesine duran kapISin· lice bir baktr. Kimisi altmış altı_,._ ________ _... __ __. 
dan bir kuyudan çıkar gibi çıktı. ya dalmıştı, kimisi rakı çekiyor · • B O R S A • 
Yağmur müthişti. Bir saniyede a- du. 
damı sucuk etmişti Şiş suratlr adam, yeni arkada· 7 • 1 • 936 

Ne yapmalı? şma dönerek: dbalıu1ada rdclm lfan!UI o1aa1aı ...... . 

Bu sual otomobilden çıkan a - - Evet, dedi, iyi bir iş. Ondan rtac1e mmıme1e s6realerdlr. H•"""er • 
~mm zihninden geçti ve onu şu sonra kırk yıl hrrsızlığa veda eder- u 11a,.... •tat llJ'a&1an111. 
düşünceye sürükledi: sin. Bak dinle: Büyükdereye inen 111----- nukut 

"Biraz uzakta .• şöyle bir iki yolda bir köşk var .. Ona "Perili 
kilometre kadar gittikten sonra, köşk,, derler buralarda ... Yani i • 
bir gazino vardır buralarda .•• ora· çinde iyi saatte olsunlar hgra te · 
ya gitmeli, kunılımalı .. Otomobil· perlermiş ... Biz öyle şeylere inan
de kalamam. Yağın ur fena yağı - mayrz.. Çünkü şeytan, cin falan 
yor amma, rslanmayr göze alma- bizim ortağımızdır. Ha! ne diyor
lı... dum? Evet, Perili köşk... Perili 

il Londra l\IO, - • Vlyuı 
• NeYyor- 196. - * M•drld 
• Puta 167. - * Bertin 
• Mllt.o 170. - • VarşoYı 
• Briihe 84. - • B•cllpttte 
• AtlH t•.- • Blkreş 

• CADCYJt ~11 ·- • Belırad 
• Sofyı !4,- • Totohımı 
• Am1ttrdı • 8.'\ - • Altıa 
•Pnı 96.- • llecldlJt 
•Stotholm 31,- *But.ot 

Çeki• 

2•. -
17 -
!i~.-

Y+, -
15 -

·~. -
~ .. -
u.-

944,-
51.-
t35 -

Ve a<lı:mlanm açarak, yağmu- köşk bundan iki sene evvel bir gi
run altında ilerlemeğe başlaar. Bi- vurundu. Gavur sattı gitti. Periler 
raz sonra paltosu, ceketi, her ta - rahat bırakmamışlar! Bu sefer o • 
rafı msıklam olmuştu. O, gözleri- nu bin beş yüz liraya bir tüccar 
le uzakta bir ışık anyarak koşar- aldı .• Aradan üç ay geçmeC:li, beş • Londrı 619•2~ • Stothtm 3· 1"' 

•d• • NeYJOt- 0.7958 • VIJa& 4.93U casına gı ıyordu. yuz·· lira eksiğine 'h. .... kasına sattı. 
UCMJ • Partı tl.06 • Madrld 5.H 

• • • Bin liraya alan da daha iki gün * MUuo o.,. • Bet1ıa ı~H6 
Mavi Diken gazinosunun kapı· evvel kuyumcuya.. * Brltse 4.7175 • Vaqcwı 4.1180 

sı hızlı hızlı vuruldu. İçeridekiler, - Kuyumcuya mıT • Attn• M.41S • ~e 4.!1Ho 
kapıyı açmaga" gı'den gazinocuya: - Evet! Ne o? Yoksa herifin • CeacYre 7 • ..ao • Bünş ıoe.mı 

'A a"t.1.~ k isti• '1 • SofJa 6'7417 it Btlpad l'-On' 
- .ayağını tetik al, bak! dedi· U.l\J\i:l.mm mı soyma yorsun· • A1111tent.• 1.115• • Yotobamı ı.11s 

ler. Kim olduğunu iyice kestirme • Pek paralı defil ~ba. • mı ıo.ıo- • Moücwı 1089.-
Clen i~ tlO~, -Yok, öyleel deliL Kaç llra:J& a • A -~~~ 

iYafrıiur alfihôa; lliklerine fili - -almış? ıwt-,.•...,.~"'!!!!-~ oa- T ... ,.., 
aar ıslanarak, tir tir titriyen yol· - 670 liraya. Canım nene Ji - Aaado'lo U.15 • Çlmnto a 
df: ZIDl senin o! ıep w.11 Oayoa Deı. -.-
-~aç! 'deai. Bir saattir Bugün öğleyin buradan ild Sif. RIJllJ• ıa.- şart o... -.-

yafmur altmdaymı. liamyon eşya geçti. Bu gece evde •Mata Bubsı 6o.P Balya -.-
-Ne i§in var burada! kimse yokmuş. Yann taşınacaklar u. Slprta -.MJ Şart m. ecu -.-
- Hele bir içeri girelim. '.An • mış. Bulunmaz bir fll'88t. Kalk gi· Bomoatl a.- Telllon -.-

lafmm. delim, ellinize yükte hafif, paha· l.Ukrazlar - tahvlUer 
Gazinocu, kapmın önünden çe da ağır bir çok şey geçiririz... 1tımrt Bor.ı ~s." Elı:t.ırıt -.-

ıaıip ona yol verme<Ien evvel bi - Serserinin likırdı arkada.,t · 
0 
""" ~~:':' ::·~ 

raz daha duidu ve yolcuya bak. renkten renge~- Kenaisi_ni ıdımodtl~ı2~ •••ta ı aeo 
ıt. Sonra, şüpheli bir insan ohm • bir hırsız sanmışlaidı. Bu yetmı • 1ıpaı 1tt1tn11 tf.- Aaaıoıa ıı 4l.IO 
yacağnu düşilndü. Çünkü bu şap· yormuş gibi, hrmzlığa da teşvik 1911 A M ıo, - Auclola ııı ı.c 

kası başına geçmiş, omuzlan (fü. ediyorlardı. Hem de kimin evini1':•:,...:::ıı:w:•:•:9:J.:-::M:':•:lllfl=::A=46.:9:' =ı 
§ilk, serserinin biriym. tçeri gir • soymafa? ı. 
!Desine müsaade etti, çünkü içeri- Kendisinin! Zalaire aatııı 
tiekiler de serserilerden başka bir Hakikaten, biraz sonra serse • •1------------1 
şey delillerdi. rinin bumuna uazttığı bir kartvi· ırts w -... " ......,. ...,..... aa 

• un] kun d -·aı'ı ıtrm (ldlo) ımılleler: Otomobil kazasına ·~"'-yan, zıtte ş ar o uyor u: 
d ~~ -~ ~~ 

SOfin: •• ~yağmur altında bir SU:t AZMi IŞILD.AR Nn'l: na az 1CD çok 

Y.ol ~ye~ ad~ m~l~rdan bı· KAPALIÇARŞIDA KUYUMCU Baiday C amupk) 7,24 ı 
nne ilerledi. lçendekilerden, şiş - ,. (Sert) 8,31 7,12 
kin suratlı, pos bıyıklı birisi: Azmi Işıldar, hırsızın kendisi- .. (ICmlca) 1 7,'JIJ 

- Buraya gel be arkadaş! di- le beraber gidip soymak istediği Arpa 1,10 
ye seslendi, gel buraya be! evi bir iki gün evvel 570 liraya al- Çudar 5,17 

Acl'am, bu teklifsiz teklifi hay. mış, dün eşyalarmı taşıtmıştı. Bu Fmtbk (iç) 15 
retle karşıladı, ve yine kendim _ gece de, ev yalruz kalmasın diye, Mısır (san) 5,3S 
tihap ettiği masaya oturdu. otomobille oraya gidiyordu. De • Tiftik (oilalr) 78 

Pos bıyıklı, şişman adam, yap· mek ki yolda kazaya uğradığI za " (mal) 73 
ma bir hiddetle yerinden kalktı. man buraya gelmeyip, otomobil • Pamuk Taiı 37 38 
Sendeleye sendeleye ilerledi. Ya • de kalmağr düşünseydi, ev soyu .ı'--------~---' 
hancının yanına geldi, kolundan lacaktı. 
tuttu: Evini soyulmatkan kurtannış • 

......, Gel diyorum sana, arkada.c:ı. tı amma, şimdi · de oranın perili 
Bir tekimizi iç. • olmasından korkuyordu. 

Fakat, sarhoşun, daha fazla a- Hırsız, işi anladıktan sonra : 
yakta. duracak hali yoktu ve yeni Sakın beni polise vereyim de· 
gelenın oturduğu masada bir is . me, evine perileri salanm ha! di· 
kemleye çöktü. Yumruğunu masa· ye şaka veya tehdit ediyordu ... 

Askerlik itleri 
Kartal ukerlik ıaheliaden: 
Kartal Aa. ş. mmtabaında bulunan 

yerli •e yabancı ubit namzedi olarak 
timdiye kadar kalmıı olanlann ellerin· 
deki aüert belge ve nüfuı cüzdanla -
rile hemen ıubeye bq vurmaları ilin 
olunur. 

J<ADJNJN 
Yazan : A. C. 

Kadın titredi, hava üşünecekf 
kadar soğuk olmadığı halde yor i 
ganma bürünmeğe mecbur kaldr.11 

Ha! mektup vardı, onu tama
men unutmtı§tu. Samim yastığı • 
nın üstünde duran ve üzerine "a
cele,, olduğu yazdan zarfı açtı ve 
okudu: 

"Sevgilim Samime, 
Otelden çıkahdanberi iki gün 

olduğu halde an cak bugün ken
dime gelebildim, aklımı başıma 
aldım ve içinde bulunduğum va -
ziyeti kavnyabilecek kadar ken • 
dimi toplamağa muvaffak oldum. 
Artık neden sen otele gelmeden 
evvel benim oradan ayrıldığımı 
sana anlatabilirim.Senin Ankara. 
dan şelmeni beklemeden evvel 
gidişımde ticaretimi ve işlerimi 
alakadar eden sebep yoktu. Ara -
da geçen iki gün zarfında pek çok 
şeyler oldu. Evlilik hayatımız müt 
hiş bir uçurumdan aşalı yuvar· 
landr. Onu bundan sonra idame 
ettirebilecek miyiız, yoksa ettire • 
miyecek miyiz? Bu mesele, geldi
ğim zaman sana soracağım tek 
bir suale vereceğin cevaba bağ -
hdır. 

Yann öğleden evvel oteldeyim. 
Sadi.,, 

Samime mektubu ikinci defa, 
üçüncü defa okudu, bütün münde
recatmı anlayıncaya kadar oku -
dU. Okurken o gün uykusunda 
gördüğü rüyalara ait muhtelif 
manzaralar gözünün önüne geldi 
ve kendi kendine: 

- "Bu mektupta hakikat de
~1. Gene rüya görilyotum.,, dedi. 

Fakat o mektup rüya değildi, 
işte kiğıdı elinde tututyordu ve 
üzerindeki yazılan da harf harf 
okuyordu. Yalruz, mektubun me
ali çok garipti. Sadi kendisine ne
ler anlatmak istiyordu? Soracağı 
tek bir sual ne idi? Evet evlilik 
hayatlan müthiş hir uçurumdan 
yuvarlanmıştı. Bu kadar müthiş 
bir uçurumdan yuvarlanan bir şe
yin yerine getirilmesi artık müm
kün olabilir miydi? 

Demek ki birdenbire seyahate 
çıkmasının sebebi işleri değildi. 
Ortada başka bir sebep vardı. A
caba bunda bir kadın parmağı mı 
vardı? Kocası bu kadına mıka. 
pılmqtı? 

Yoksa Sadi kendisini denemek 
mi istemişti? 

Kal'ŞISına evveli Hulfu;inin, 
sonra da Rıfkının çıktığından ha
berdar mıydı? 

Acaba entrikaya mı kurban 
gidiyordu'! Tanıştığı iki erekek, 
HulQsi ile Rıfkı, bu entrikanın a
letleri miydiler? Kocasına herşeyi 
söylüyorlar mıydı? Acaba, evve -
la sevmek ve sevişmekten bahse -
den ve seviştikten sonra da bunu 
gid1ip başkasına satan bir erkek 
tasavvur edebilir miydi? Bu ka -
dar sahte tavırlı, bu kadar alçak 
erkekler var mıydı? nm üzerine vurarak: ------------

- tki tek r diye bağırdı. latubul aıliye altıacı hukuk mahk .. ------------
meıinde11: 

Samime d~ündükçe düşünü • 
Saltanalunet üçinci sa• hukuk hl· yor, işin içinden "Ikamıyordu. Rakı geldi Otomobil kazasın

dan kurtulan adam paltosunu çr _ Osman oğlu Ahmet tarafından Sul· 1.:-l:Z.:-clea: "J' 

kannlf, ceketini de mendilile si • tanahmet kuru balık hamam sokak 9 sa 
liyordu. yılı evde iken halen ikametglhı meçhul 

Sarhoş serseri ısrar etti: olan kamı Hayriye aleyhine açılan bo-
- Buyur. f&lllD8 davasının tahkikat günü 25-2-

936 salı saat 10 na sün t•yin edilmit ve 
- Mersi. bu bapta imli kılman da•etiyenin bir 
Sarhoşun belismdan ancak nü.ııaaı da mahkeme din.nhaneaine a -

böyle kuıtulabileceğini düşünen aılmq bulunduiundan muayyen gün v-: 
adam rakıyı içti. Sarhoş söze baş- saatte tıtanbul aallye altıncı hukuk da
lanı$: lresinc!e tUklat hlldml hmurunda bu -

- Ne hava değil mi? Hah hah ıummar n abi takclfrde 111&ben tah • 
hay! Şeytanlar, periler yine ige kikata ba1alacatı tebllt mabmma bbn 
ba§laım§larchr. olmak üzere ilin olunur. (V. N. 12429) 

__..... Rıfkınm Hühlsiyi tanıması, Hülfisi 
Kanetti biraderler tarafmdan Sı.ıl -

tanahmet Akbıyık mahalleıi Kereate • ile oaln münasebetini bilmesi i~1n 
ciler aokak 6 No. h hanede mukim :::::- içinde bir entrika olduğu kanaa -
mir aleyhine açılan 42 liranın maafalı tini büsbütün takviye ediyordu. 
ve maurifi muhakeme ve ücreti •eki • Diyordu ki : 
let ile birlikte tahlili davaamın icra e- - "İkisi de danışıklı olmasay
dilen durupıaaında müddeaaleyhe ili · dılar, Rıfkı bir gün evvel Hülfisi 
nen tebllfat ve cıyap karan illn edil - -----------
mipe de ıelmedijinden 42 liranın )'ÜZ· 

de on lcred wkilet •e 21~ 9U ten 
itibaren Jlsde bet fmJe tahlUJne S-6 
--935 tarihinde karar •erllmlt oldulun 
dan itbu llWdlm billlaumın teblilin • 

den itibaren 8 &Un zarfmda temyizi da
va eylemenb aksi takdirde hBkmiln 
kesbi bt'iyet edeceii tebliğ makammı 
kaim olmak üaerı Dinen teblil olunur. 

(V. No. 12430) 

GECE$l 
Bölem: 91 

ile olan maceramı nereden bile • 
b·ı· di1 ı ır . ,, 

Samime bu düşünceler için<1' 
yatağında kıvrandı, durdu. Zatd 
yorgun olan dmuığı büabütün nı11' 
hakeme edemiyecek bir hale gelt 
di. Bu muhakemesizliğin yüzün 11 

den aklına bir anda bütün vazi • 
yeti hal ve izah eylediğini zanB 
tiği bir şey geliverdi: 

"O vakit, Sadi kendisini deat' 
mek istemişti. Kendisinden..,...., 
çok farklı olan Sadi kencliaind 
şüphe ediyordu. Her giiphed 
kurtulmak, kansmın hakika 
kocasma merbutmu, yoksa para 
sına tama ederek mi oturdUitlDll 
anlamak istedi. Kansı haklnn 
mütemadiyen şüpheye 
yqamaktan ve hayatını w·· m··ntll 
içinde geçirmekten ise onu deni 
yerek bir an evvel netice)'f a 
meyi tercih etti. Samimeyi bir· 
tihana soktu. Samime ise bu im 
handa işte muvaffak olamadı.,, 

Samime bunlan dÜ§Ünd,,., ın~• 
sonra gerek kocası Sadiye ge 
kendisine sonsuz bir iztmıb için 
de acıdı . 

Kocasının geri geldiğini, on 
la münakaşaya girişildiğini, Sad . 
nin ittihamlanru, kendisinin d 
bu ittihamlara verdiği cevapl 
görür ve işitir gibi oldu. Samim 
kendisini müdafaa için hayalind 
şu sözleri söylüyor ve af olunma 
smı kocasından rica ediyordu: 

- "Sadi, ben bu iki gün zar 
fmda şimdiye kadar hiç bir kad 
nm çekemi1eceği kadar müthiş r 
hr&bJar içinde kıvri.HCW.~•mdur 
dum. Hele şu son birkaç 1aa za 
fmda çektiklerim, işlediğim gü 
nahlar, kat kat üstün bir ce 
idi. Bir kadın tesadüfün ve h 
saatm cazibeli imkanlarına ma 
ruz bıralavermek ateşle oynama 
ğa benzer. Kadın er geç o at 
kurban gidiverir. Olup biten şe 
lere sen sebebiyet verdin, sen öyle 
olmasını istedin. Günaha karf 
meydan okumak tehlikelidir, ç ·· 
kü her zaman kendisini tutabil 
cek bir insan, her zaman kendi 
sini müdafaa edebilecek birka 
dm tasavvur olunamaz.,, 

Kocasile gıyaben yaptıfı m .. 
nakaşa esnasında söylediii sözl 
rin bir kısmı bunlardı. Samim 
yalnız kendisi konuşmuyor, koc 
sına söz söylemek için fırsat bı 
kıyordu. Sadi, benputad sijkUn 
ve itidalini muhafaza ederek, k 
limelerini tartarak, itiraz götür 
miyecek şekilde sert, keskin cü 
leler terkib ederek kansına diyo 
du ki: 

- "Benim senden istediği 
şey herkes·n, yani içinde y~cıadı 
ğm muhitin lı tedii!i şeylerden e 
sik veya faL!a değildir. tçind 
yaşadığımız muhit'n kabul ett; 
muhakeme tarzından aykın ıı· 
surette muhakeme etmeğe de rr 
bur değilim. Ortaya atmak isted 
ğin mazeretleri sen anc.ak kend 
ne kabul ettirebilirsin. Şayet ke 
dini tem ize çıkannağa muvaff 
olabilirsen, Il'.! ala. o zaman al 
açık olarak herkesin karşısına 
kabilirsin, olan hiten rezale 
f evkinoo kalIJ'Sln. O rezalett 
kendi şahsıma düşen kısmı o 
kit ben de açık alınla yüklenebl 
lirim. Seni istediğin gibi yaşat 
\'e yaşauyonnn. Belki beni keJI 
din için yaşlı buluyonun, be 
sana ka111 kafi derectcle qk 
göstermedim. (..,.., ""'). 
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lngiltere bek lemi yecek ! J Dilnyada iteler Oluyor? 1 lta.l yanlar N egusa karşı 
Ambe;~~:~~? mı isyan çıkarmak istiyorlar (lJstyanı 1 incide) 

Almanya ve Japonya milli top • 
raklarının kilayet.izliğini telali 
etmek ve demokratik bir rejim aJ. 
fınclo Ytl§adıkları takclircle elde 
etmelerine imkan olmıyan malı • 
reçleri elcle etmek için bütün da -
hili meaai gayretlerini tanzim ve 
bunları kontrol etmek iztirarın . 
dadırlar. Paralarını santimine ka· 
tlar lıeıap etmek mecburiyetinde 
olmıyanların ve clünyadaki ser • 
vetlerin mühim bir kısmına ıahip 
olanların bahsettiğimiz rejimleri 
tenkit ve takbih etmeleri gayet ko
laydır.,, 

Bay Ruzveltin bitaraflık hak ~ 
kındaki beyanatına dair mütale
atta bu]unan bu gazete diyor ki: 

"Bizim telakkimize göre, Bay 
Ruzveltin petrol meselesi hakkın~ 
daki teklifleri, Amerikanın Ha · 
be1 - ltalyan ihtilafına açıkça 
bir müdahalesi olmakla kalma -
makta belki Amerikanın Cenevre 
ıiyaaetine iltihakı ve lngiliz siya· 
•etine itaati manasını tazammun 
eylemektedir.,, 

Gazete, şu neticeyi veriyor: 
"Petrol •evkiyatının menedil . 

me•i, Habqistandaki süel hare • 
katı clurcluramaz, belki bir takım 
ihtilallcwa sebebiyet verecektir.,, 

ŞiDDETLi TENKiTLER 

Roma, 7 (A.A.) - Bay Ruz· 
veltin beyannamesi başlıca gaze ~ 
telerde tefıirata sebep olmul
tur. Gazeteler, Bay Ruzvel
tin otokrat rejimler aleyhindeki 
ıözleri ve İtalyan - Habeş anla§
mazlığma yaptığı telmihi şiddetle 
tenkit ediyorlar· 

Cornale Ditalya ezcümle §'.l sa
bTlaTı yazıyor: 

EDEN lHM Al KABU l ETMl • 
YECEKMIŞ. SEBEPLERINF.. 

GELiNCE. 
Paris, 7 (A.A.) - Ovr gazetesi 

diyor ki: 
"Cenevrede Habe§iıtanın di -

!ekleri son derece hararetle tak
bih edilecektir. İtalyanın davası 
manen ve maddeten o kadar çürü· 
mü§tür ki, Fran~a hükfuneti üyele
rinden en çok İtalyan dostu olan
lar bile bunu timdiden kaybolmcş 
addetmektedirler. 

Birçok mehafil, bu işin netice
lenmesini zamana bırakmak ve İ· 
talyamn Habeşistand;:,. zebun düş
mesini beklemek taraftarlarıdıl' . 
lar. Lakin Bay Eden imhal kabul 
etmiyecektir. Zira İngiliz efkarı 
umumiyesi şu üç sebepten ötürü 
harbin bir an önce bitmesini isti
yor: 

1 - Afrikada, siyahların be . 
yazlara galebesi çok bariz olma . 
mahdtr. 

2 - Avrupa müvazenesi bak.· 
mından, İtalyanın askeri kuvveti 
fazla za'fa uğramamalıdır. 

3 - Bilhassa Almanya korku· 
sudur.,, 

INGILIZ DIŞ BAKANLIGI VE 
BOMBARDIMAN MESELESi 

Londra, 7 ( A.A.) - Dıt İşleri 
Bakanlığı, dun a~ağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

1 numaralı Habeş Kızılhaç 
seyyar sıhhiye heyeti kamyon ve 
otomobillerinin İtalyanlar tara • 
frndan bombardıman edilmif ol
duğuna dair Addis - Ababadaki 
İngiliz sefiri Sir Sidney Barton' • 
dan bir güna malfunat almadık. 
Bu heyeti, Mısırlılarla İngilizler 
idare ediyorlardı. Bombardıman 
4 Kanunusani Cumartesi güı?ü 
Dagaburda yapılmı, ve uçaklaı 
mitralyöz aleti açm19tır. &nebi -
(erden ölen yoktur. 

Heyet bombardıman esnasın -
da Daggaburun dış.amanda bu!u 
nuyordu. Şelire Karşı evvelce )a · 
pılan bombardımanlar da da he -
yete bir şey olmamıştır· T ahkika
ta başlanılmıştır. 

ITALYAN-ISVEÇ 
KONUŞMALARI 

Kendisini bütün hürriyetlerin 
mÜr§icli gibi gösteren RuzıJeltinki 
qibi bir rejim, diğer uluslara bu 
hürriyetlerin tatbikini çok görme
si:g!lriptir. Bütün milletler lrenJi
lerine uygun gelen rejimi seçmek 
hakkını haizdir ve kimıe diğer 
devletlerin iç i§lerine müdahale e· 
demez. Bay Ruzveltin ltalyan 
milli ru~i ve idare edenlerle idare 
edilenler araıındcıki anl'J§mazlık 
hakkındaki hükmü iıe daha indi· Roma, 7 (A.A.) - Bay Suviç, 
dir. bu sabah lsveç elçisini kabul et -

Bal' Ruzveltin F Q§İzmin Ame - miştir. Görüşme, İsveç K1zılhaçı· 
riktt laakkıncla yapmaktan aakına· mn Dolo' da bombardıman edil 
cağı bu hükümleri vermek salahi- mesi meselesi hakkında cereyan 
yetini at/etmesi müsameha ile etmiştir. 
karıılanamaz. Tatmin edilmiş a .. İtalyan hükumeti, iki İsveç te~ 
cunsel bir devletin şefi olduğu ; - beasının hayatına mal olmuş olan 
çin kolay bir sabır gösterüen Bay bu bombardımanın ne gibi ahval 
Ruzvelt, muhayyel otokrasileri ve şerait içinde vukubulmuf oldu
lrahlı amaçlaranın bcqarılmaıı ğuna dair izahat vermiş, tasrihat
gayretlerinde ıabırsızlık göıter _ ta bulunmuş olduğu söylenmekte
m•kle ittiham ediyorsa, ltalya dir. 
lterttii~ne 1915 denberi sabır gös- ITALYA AFRIKAYA TAHKiK 

Marsiiyada 
.haydutlar bir 
mağazayı soydular 

Ayın dördüncü günü Marsi! . 
yada yüzü örtülü haydutlar, gü -
pegündüz bir cevahirci mağaza • 
sına hücum etmiılerdir. Yaka şöy
le olmuştur: 

Saat dokuzda cevahirci F erre
ro'nun mağazasında camekanla . 
ra teşh ir edilecek mücezherler 
yerleştiriliyordu. Mağaza içinde 
dört kişi çalışıyordu. Biri, elli ya
şında Bayan F errero, ikincisi yir
mi üç yaşında kızı Mari Darmato, 
üçüncüsü orada çalışan Bayan 
Gersi, dördüncüsü de bir müşteri 
idi. 

(/kinci say! adwı devanı) 1 
birkaç tayyareyi düşürmeğe mu · j 
vaff ak olmaları üzerine ftalyan ı 
tayyarecileri artık alçaktan uça -
mıyorlar. 

Röyter Ajansının Adisababa -
daki muhabiri, İtalyan uçakları -
nın son günler zarfında şimal 
cephesinde beyannameler attıkla
rını bildiriyor. Bu beyannameler · 
de, İmparator, Kanunuevvelde ö
len eski Kral Lijyasuyu ve Goj -
ja.m vilayetinin eski tefi Ras Hai
lu'yu öldürmekle ittiham edilmek. 
tedir. 

Beyannameler, Heile Selasiyi 
sonradan gelme imparator olarak 
tavsif ediyor ve büyük İmparator 
Menelik hanedanına ait olan tacı 
cebren almış olduğu için, Habeş 

ulusunun kendisine karşı isyan et-
Bayan Dramato, Bay Gersinin mesi icap edeceğini bildiriyor. 

getridiği mücevherleri camekana Röyter Ajansının Magadiçyü -
koymakla meşğuldü. Gecedenbe . daki muhabirinden alman bir tel · 
ri kapalı bulunan kasa da açıktı. grafa göre, yirmi beJ yıldır kom · 
işte bu sırada üç kişi mağazaya şuları için korkunç bir muhasım 
girdi. ikisinin yüzleri mendillerle olmuş olan Mulla Funun oğlu ltal
örtülmüttü. Yüzü açık olan üçün - yanlara dehalet elmİ§tİr· Şimdi 0-
cüsü bunların arkasından geliyor· gaden bölgesinin bütün şefleri 

du. Önündekiler, kadınlar üzeri • mutaveat etmiş gibidir. 
ne tabancalarını uzatarak "Eller Muhabir diyor ki: 
yukarıya!,, diye hağırc!dar. öteki 650 erkek, kadın ve çocuğun 
cebinden çıkardığı bir küçük lor_ bin sığır, 250 keçi ve bir o kadar 
ba içine, kasada ve camekanda da dee ile cepheden Doloya gel -
bulunan mücevherleri yerlettir • diklerini ve İtalyan himayesine 
meye batladı. sığındıklarını gözlerimle gördüm. 

Bayan F errero ile kızı bağıra- Böyle mühim bir bölgenin ayni 
uuazw• wwwı www 

rak haydutların üzerine atıldılar .• 
Bu suretle komşularının, yahut Jfaat Ve mücadele 
sokaktan geçenlerin dikkatini cel-

betmeyi üşüMJüşlerdi- Hay;dut • 
lardan biri kadınları korkutmak 
için ateş etti. Çıkan kurşun Bayan 
Darmato'nun yalnız eteğini del -
mekle kaldı. Haydutlar itlerini bi
tirdikten sonra hemen otomobille
rine atlıyarak son süratle kaçtı
lar. Yaka yerine geç yetitmiş olan 
polis bir müddet sonra Viyö Por 
avlusuna bırakı1mış bir otomobil 
bulmuıtur. Bu otomobilin hay -
dutlara ait olduğu, ve bunun ça • 

hnmış bulunduğu anlatılmıştır. 

Mağazadan çalınan mücevher
lerin tutarı yüz bin franktan faz
ladır. 

Staviski • • 
ışı 

(Ustyanı 1 incide) 

Londra, 7 (A.A.) - Burada rcs -
men bildirildiğine göre, bu busu!ltaki 
muhtelif haberlere rağmen, İngiltere -
nin Kahiredeki fevkalade komiseri hü· 
kfimetten yeni talimat almamıştır. Ma
amafih hükilmet, fevkalade komiser fü 
daimi irtibat halindedir. Londrada muh 
telit muhakemelerin ilgasının düşünül
düğü hakkındaki haber de tamamen 
yanhştrr. Şimdiki halde Bay Lampson'a 
verilen talimat hakkında hiç bir t:ıfsi

lat verilemez. 
KURULACAK GENÇLiK TEŞKiL~· 

Ti ASKERi MAHiYETTE MI? 

termelıte olduğu cevabını verebi- HEYETi GôNDERILMESINI 
lir. iSTEMiYOR MU? Bir FTansız mebusu uçakla 

Londra, 7 (A.A.) - Times gazete
sinin Kahire ayt:m, Vefd partisi baş -
kanlarının partiye mensup gençleri ya
rı asker mahiyetinde bir takım te,ek
küllcr halinde toplamağa karar vermiş 
olduklarını bildirmektedir. Saruldığın:ı 

göre bu te§ekküller, müstakbel Mısır 

ordusuna esas tegkil edecektir. ------------.................... ._-. .... _ 
lstanbul asliye birinci ticaret mahke-ltalya harp fedakarlıklarına Roma, 7 (A.A.) - Afrikaya Dakara savuşmuş' 

diğer devletlerle birlikte kendili. bir tahkik heyeti gönderilmesi ih- • meıinden: 
finilen iıtirak etmiıtir. Fakat timali üzerine dünkü gün vaki o. Staviıki davasında, ıahitler Kaneti biraderler tarafından İstan -

mi k · · d ... ıl k 1 " f · l d b bulda Sultanhamamında 26 numarah ntüıte e e ganaımı agıt ır en an yarı resmı te sır er en, azı - dinleneceği zaman jüri heyeti bil· 
'- .ı• • b' 'l · · l 1 1 h'"kA t" • mağazada kazmirci Meno Kiga aleyhi • 'fencaınne tr §ey vert meml§tır. arınca ta ya u ume ının pren • hassa mebus Pnıst'un !lahitlig'"'i ü-

' 
al d 1920 d h · • 'b · l b k x ne 935/ 853 dosya numarasile açzlan a -t ;ya, Cenevre e e am sıp ıtı arıy e una yanatmama - zerinde ısrar ediyordu. Müddeiu-

maJc/eler meselesini ileri süren ta olduğu manası çıkarılmıştır. lacak davasında oturduğu yer belli oJ. 
bir nolıtai na.zar beyan etmİ§, la- Halbuki, bunun yanlış olduğu mumi bunun üzerine şu sözleri mıyan bor~luya tcbliğatm ilanen ya . 
ktıt ucundan tutulan tahkikat dos- tavzih ediliyor. Habeş imparato - söyledi: pılmasına mahkemece karar verilerek 
Yaların içine clefneclilmi§tir. runun protestosunu Cenevrenin - Mebus Prust şimdi altı bin mahkeme günü olmak üzere 6-2-936 

ld k ı ... h l b perşembe saat 14 tayin ve dava arzuha· 
Nı.hayet ltalya, Fransa Üe in. ne yo a arıı ıyacagı meç u u- kilometre uzakta bulunuyor· Mah-

1 d ·b I l h"'-~- · · 1i ıuretile davetiyesi mahkeme divan • 
giltereyi ltalyan haklarını tanımı- un uğu gı i ta ya UKumetının kemenin huzuruna ,.agwırılacag"rnı • I durumu ne olacagwı da malfun de · :r hanesine asılmış olduğundan borçlu 
Ya mecbur tutarı 1906 tarıhli n - h b t b. t:. 

gw ildir· a er a ınca ansızın ır tayyare - Meno Kiganm ilcsndan itibaren on be~ 
gila- Fransız - ltalyan andln~. k Af "k d o k · .. · · d hk -:ı: Mevzuubahı·s tefsirlerden mak- ye binere rı a a a ara gıt - gun ıçın c ma em eye gelerek arzuhal ı 
mcuının tatbikini istemi§, lakat · · ı b J sat, İtalyanın bitaraf ane ihtarlar- mittir! suretını a ıp cevap vermediği ve belli 

a11a cevap olarak ken isine, in- h günde mahkemeye gelmediği takdirde 
giliz erkaAnı harbiyesinin birka,. dan korkmadığını ve böyle bir i - Pruıt, 1934 yılı son kanununun 

3' davaya gıyabında makılacağr ilan olu -
V•ıile ile teyit ettiği gibi, bir çöl tarın daha ziyade Habetiıtana ra- onunda Heryonun tetebbüsü üze. nur. (V. No. 12462) 
teklif eJilmigtir.,, ci olacağını izah etmekten iba • rine bir iki hafta sonra radikal--------------

Bitaraflık kanun layiha.sına ge- retti. partisinden çıkardmıttı. Martbn fst. altıncı icra memurluğundan: 
lı" d" k" -------------.....-- Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka • ncet gazete bu huıusta ıyor ı: sonra efkarı umum iyeyi galeyana Türk - lspanyo l ticaret rar verilen hali orta masaın, gardirop 

Bu bitarallık kanunu ltalyan getiren bir tey oldu. Staviskinin ve saire açık artırma surctile 9-1-36 
harekatını durcluramıyacak, yal- anlaşması imzalandı büro garsonu, istintak edilir- tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
~ız ~ni bir acun karqı.klığı do - ken ara sıra Prusta bir takım ka- te Pangaltı Ergenegon caddesi Peş a -
lfUracaktrr. Madrit, 7 (A.A.) - Dün bu -

d _ıı_ l d b" palı zarflar götürdüğünü, bu zarf- partımarunın önünde aatılacaktrr. Ta -
BALDVININ GORO~MELEERI ra a dış i~leri bll!Kan ığm a, 1" ı· ı ı h ıı· d b b ~ f lar içinde banka kaymelerine pek ıp 0 an arın ma a ın e azır uluna -

L tara tan dıt işleri baıkanı diğer ta- cak memuriyete müracaatları ilan olu -
ondra 7 (AA.) - Bay Bald- ft y·· ~-· 1 · · k · benzı·yen bı·r •eyler bulundugu'"' nu Yi A ' · ra an urıuye e cısı ve e onom1 '.t nu r. (V. No. 12431) 

.n, nıerikanın Londra büyük el- b k ] w .. ~ T" k veıber gidişinde mebusun teşek - , _ ___ ... __ ....., _____ _ 
Çıai .Bay Rohert Bingham'ı kabul a.J an ıgı muı.teprı arasında .ur 
e~- 1 l t h d kür ettiğini bildirmişti. Herkeı ediyordu. Bu ant kaçı§ı, Staviıki Wlllflir. Elçinin beraberinde Ba . - spanyo ıcaret mua e esı ve 
k
1
.anbk nıüıteıarı Bay Villiam Phi- Klerink mukavelesi imzalanmıf • m'ebusun mahkeme huzuruna çı.ll rezaletinin en mühim imillerin -
1P• bulun d t kıp kendisini temizliyeceğini ümit den biri olduğunu göstermi•tir. uyor u. ır. ~ 

zamanda geldiği nadirdir. 
Fakat bunun, Ras Destanın. a

ğır bir <ıurette inkişaf eden cenah 
hareketini ilerleterek ltalyan hat
larına yaklaşmıı o~masından ileri 
geldiği aşikardır. 

Roma, 7 (A.A.) - Mareşal 

Badoglio, şu telgrafı göndermiş -
tir: Her iki cephede de iş'ara şa
yan mühim bir şey yoktur. 

Y AGMURLAR BAŞLADI 

Addis - Abeba, 7 (A.A.) 
Şimal cephesinden bildirildiğine 
göre gayet şiddetli yağmurlar he1' 
türlü askeri hareketleri imkan -
sız bırakmaktadır. Habeş yüksek 
yaylası üzerine 7 günden beridir 
dinmeden yağmur yağmaktadır. 

Böyle bir hal 1907 den beri görül
memiştir. Çünkü normal surette 
yağmur mevsimi ancak mart or
talarına doğru başlamaktadır. Şi
mal cephesinde yağmurlu geçe.n 
her saati İtalyanlar bilhassa Şire 
ve Y olkayt mıntakalarını bom • 
bardıman etmekle geçirmektedir
ler. 

Somali cephesinde ltalyanların 
Dolo mıntakasiyle Dolonun cemt• 
bunda yapmakta oldukları tahşi
da ': devam etmektedir. İtalyanlar 
bütün Ogaden eyaletini tahlive 
etmişlerdir . Cephe şimdi Ualual'
dan başlamakta ve Gerlogubi, 
Garhay ve Kuban yolu ile cenuba 
Yet ve Doloya varmaktadır. Bir 

iki güne kadar bir Finlandiya Kt
zılhaç heyeti Adisababaya gele .. 
cektir. 

Dünyanın her tarafından Adi
sababaya bombardımanlar netice
si zayiata uğrıyan seyyar hasta • 
nelerin yeniden vücude getirilme
si için ianeler gelmektedir. 

Evvelce verilen haberlerin ak
sine olarak Mısır Kızılhaç seyyar 
hastahanesinin bombardımanı es
nasında 20 kiti yaralanuııtbr. 

Adisababa, 7 (A.A.) - Har 
Vard üniversitesinden genç Ame
rikan hukuk doktoru Bay Spencel' 
buraya gelmiştir. Kendisi, Habe -
şistan hükSımetinin yeni politika 
müşaviridir. 

Bay Spencer, sıhhi sebepler .. 
den dolayı istifa eden İsveçli Ge. 
neral Yirgin'in yerini almaktadır. 

YENi ORDU GlDlYOR 

Roma, 7 (AA. ) - "T evere,. 
siyah gömlekliler fırkasının So • 
maliye gönderilmesi bit.mit oldu • 
ğundan şimdi Valpusteri Alp fır • 
kasının gönderilmesine başlan • 
mı~tır. ikinci nakliye vapuru b1ı
gün Napoliden hareket ebnİJtİr. 
Fırkanın kurmay heyeti dün vapu
ra binmiştir. Alp alaylanndan 
mürekkep olan bu f ırkanm mev -
cudu 12 bin kişidir. 

ISVEÇ-ITALYA TEMASLAR! 
Roma, 7 ( A .A.) - Dıf itleri 

müsteşarı Suvich bugün tekrar 
lıveç elçisi ile görüşmüıtür. İsveç 
seyyar hastanesinin bombardnna 
nı hakkında General Graziani' 
den henüz rapor gelmemiştir. Bu· 
nun içindir ki, ltalyada teessür 
uyandıran bu hadisenin tenviri 
bir müddet daha gecikecektir. 

Yundağı kazası 
Manisa, 7 (A.A.) -Hül<Amet· 

çe vilayetimizde Y ur-dağt namiyle 
yeni bir kaza kurulmuma teteb
büs edilmesi aaır!arda.nberi mer • 
keze uzaklıık yüzünden yüz köy 
halkının çekmekte oldukları sıkın
tıyı ortadan aldıracıııktn-. Köllü 
sevinç içindedir. 




