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• 17)_b 1 . s· K Esrarensiz iskelet Etrafında 
ıtalyanlar,-nn eş erı 1~ ere Tahkikat Henüz Mü-;bet 

Daha Protesto Ettıler Netice Vermiş Değildir 
imparatorun Nutkunu Ağır Buluyorlar 

ltalya, Diplomatik 
Münasebetleri Ke•· 

meyi DUtünüyor 
Rom•, 21 (A.A.) - ltalya••• Adlı 

4babadaki elçlıi imparatoru• parll
••• todaki ıaylni llıiıll• Habet Dıt 
'-kanlıta aHdind• tiddetll proteatoda 
bulunınuı •• hilkümıtinla llerid• bu 
'"•uıta alaeata berhaaıi bir k•rarı, 
ftabetlıtana bildirmek hakkıaı muba• 
faıa etlltlal ı8ylemlttlr. 

* Roma, 21 (A.A.) - ltalyaa hlku: ••u, Adiı. Ababadakl elçiıl n11taııl• 
ilabet Dıı itleri B•kaaıaa, lmpar•· 
torun parl&mentod•kl 187lni ilıiılle, 
tlddetll bir protuto aota11 nrmlttlr. 

Jf 
Parlı, 21 (A.A.) - Echo de Parlı 

l•zeteal, Muıollnlnin timdi Ro•ada 
b\llunan 1ıazetecl Henrl de Kerllllıt 
De yaptıtı uzun bir aBrOtm•yl yay· 
lllaktadır. 

13 Sene, Metelik Vergi 
Vermeden Para Kazanan 

Bir Adam Varmış 

Habet!ıtan hakkında bir ıoruya 
•h·ap veren B. Muıolini, uluılar ıoı• 
7•teainln Avrupa medeniyetini dla• 
1•ya yıtymak için kurulup kurulma
chtıaı ötrenmek l&zım geldlflal ıBy· 
ltın i ı ve demlttir ki: 

ll••••a6eA• dlkka• ba•ar 

lataobul maliye taball direktör• Dlvanyolu maliye tahlil ıubHl 
UliG dikkate deler bir verfl ka· mıntakaııDda, V ezlrhana caddeıln· 

" Bir kar•r alma••• ~amaaı ıel
lıllttir." 

çakçılığı meaelellne el koymuştur. dı bir dnkkan Tardır. Bu dllk· 
MeHle tetkike dıpr mahiyettedir. ( DHamı 8 iooi yüzde ) ( Devamı 6 IDCI rli•d• ] ...,_ 

Bekliyoruz : 

Muhtekir Esnaf Ne za
man Açığa Vurulacak? 

Keıdr•I •'U•• •-•ft•rt ,.,,.,. ilr •lrk•cl 
Boıuk ııda maddeleri utan• 

Belediye teftlt he1etl, doktor larıa ıazetelerle teıhir ve ilioı 
•• ıabıtal beled!Je memurlarlle belediyenin kabul ettiil karar 
beraber lıtaabul Ye Beyotluoun DmlHindendir. Bu Hbepledlr ki 
~lltllo yatcı ve ılrkecllerial ıe- ~eledlye bunlann Uıt~at~i Sıhhat 
tırdller. Bunlann aattıklan malla• mUdtırIDtUadeo iatemııtır. Sıhhat 
rı gözden ı•çlrdiler, nllmune~er MOdUrlUIU İH, malları bozuk 
aldılar, tahlil ettirdiler. Netace olmayın e1nafın Hıte1inl ıöıader· 
f6yle çıktı : . tir Halbuld mıtlüp olan bu 

latan bul tarafındaki yaj'cılar· ~'!ild.. Belediye tekrar Sıhhat 
dan u d lll · ı BeyoX-lu tara· •eı ır. 

y z • • ııo D, a MüdürlUğUne baıvurmuıtur. Baka· 
~ın~a.kllerlo de fllZ~~ dok:an '-m bu muhtekir • ;.-8 fm liılHI n• 
tfının malları karışı• Ye o- ortaya çıkacaktır? 
ıukt ıaman ur. 

Yunani$fanda Cumuriyeti Korumak 
için Kurumlar Hazırla·ıııgor 

Atlna 21 (ÔHI) - Hürrlyetpener partlalnl temıll etmeclakte bulu· 
• d& k ve ıenoy cumu• 

ilan Sofuliı Sala gUnl Slaamclan bura1a n~c•ku mlan hasırla••)'• 
tiyetçllerin kazanma11 için ıavqta buluaaca b ru .._.., kurumlar 
~apcaktır. Dii• cumhurl7etçl putller 0 uaa 

BadıklJbde 

Muhak-

kak Bir 

Define 

Var! 

--·--·----···-----·········--····-
Makedonyalı 
Komiteciler 

Baılan Müstesna, Serbeıt 
Bırakıldılar 

Sofya, 21 ( A. A. ) - Geçealerde 

1akalanaa bitin illttl&fcl Makedon• 

1ahlar illerin birinde bap1edlln 
ıeflerl Petro Tralkoff mlıte1na 
ol•ak lıere, aıılr bırakılmıılardır. 

Hırvatistanda Ha
dise Yok 

Belırad, 21 (A. A.) - Maçek'ln 
1ıldöatlmQ llklılle Zaırepte H diter 
Hırnt t ehlr)erinde, 1929 yıla 1 Hazl• 
raaından beri ilk defa olarak Hırvat 
hayratı çeldlmittlr. yapılan rlıterlt· 
lcre pollı k•rıt••mı,br. Bu arada 
atır hiçbir hadin de c:lraamııtar. 

··························································-·· 
YaOll Güret 

Müsabakalarımız 
Dtln T akalm Stadyomuoda Ba,. 
layao Yağla Gtıreı MUaabaka• 
larlmızaa ilk GiDi idi. lnbbalan 
Ve Taf.ılAb Spor Sa,famıacla 

T.Wp fAll•k 

Evin ilk Sahibi Siidinin Kütahyada 
Olduğu Anlaııldı 

letlnabe Yollle, Olm•••• Getlrtllerek 
lf•d••ln• Ba9vurulacakbr 

Nlıaotqında Vali 
kooatı caddHlndeld 
.. Selçuk apartımaoı,, 
aıo çatı ara11nda bu· 
luoan iıkelet tahkl· 
J..tı devam etmekt .. 
dir. 

lıkeletln umumi •• 
teırihl •azl1•tl hak· 
kında morg mGeu .. 
Hıinln bu1tOn vere
ceği rapor tahkikatın 
adli ıafh&11na kat'ı 
bir Ye,he verecektir. 

Bununla beraber, 
ıabıta dUo de faali~ 
yette bulunmUJ, yeoJ 
tamirat ııraaında dö--
kUlmUı olan moloz· 
lar araııada kemllı 

taharrlyab yapalmıı• 
tır. 

Selçuk aparbma .. 
nınm ilk aahlbl eıkJ 
Lbistan meb'usu 
Sudinin de aleluıul 

malfımahna mtıracaat 
zarureti baııl olduju 
cihetle •YHIA Sudl
DİD nerede olduğu 

Bur•d• 

tesbit edilmlıtlr. E•rarı• lçl11• gö,,.111 old•Jıı S•lçalr •p•rtı•••• 

Sudi, Kütahya vlllyetloin Uşak tecilikle lıtlgal edenlerin bulun-
kazasının Banaz nabiyuinde duğu bir yerdir. Ve Sudi de 
bulunmaktadır. Bu nahiye keres- ( Devamı 8 inci yliıtde ) 

Resim Sergisinde Edindi
T eessürlü intiba 

..., . 
gım 

Eger binalar da lnaanlar gibi yorulaalardı ıu beabaht Galasaray 
liıesi buram buram terleye terleye erjyip yıkılırdı. 

ÇUokU daha koca dera yılının yor1ıunluğunu glderemiyen 
mektepte iki Hr1ılyi birden kurJular; ve biçareyi bir "Sergiler 
ıerg'ıl,, ne çevirdiler. ( Denmı 9 uncu 7lbde ) 

Halk Düşmanları 

• 



~ v•1•• 

( Hallcın Seıi)1 

Tütün lnhisarının 
L N elerindsn 
_ Şikayetçisiniz? 

BGtGn lnhlaarlar a-f bi tGtOa inhl· 
aarı da, balkı memnun etmek lçia' 
azami gayreti ye bGınOniyetl ılfıter• 
mektedfr. Hatta paketlerinin içine 
ko1dutu af ak kitıtlarla tuyaldlerl 
tikıyetlerinl tdueye bildirmete dant 
etmektedir. Bu itibarla biz, alacağımıı 
cevapla11n nazarı itibara alınacat••· 
dan em.la olarak, rHtrelditlmlz kl•
aelerln fikAyetlerinl topladık. ApAıda 
bu tlklydleri oku7aeaklınıL 

* 
Zeyrekte, Musluk sokafında 

62 numarah hanede Hamdi J 
- İnhiaarların en fikAyet edilecek 

tArafı, ılgaralara koyduğu fiyatların 

atırhğıdır. Memleketimiz ttltün mom• 
lek•tl oldutu halde, tOtilnll çok pa
halıya iliyoruı. Halbuki fakir zenıin 

halkımızın hemen he•en ylzde dok· 
.anı tQtln füyakialdlı bunları• için 
do l'llnde iki, batta Öl paket içmeden 
edemeyenler •ar. ODiu ekmekıiı 

durmaya bile dayanabilirler, •• dert• 
lerine ortak edindilderi ılgara duman· 
larının keyfini duymadan duramazlar. 
bu itibarla alwara11 ea zaruri ihtiyaç· 
lar araaında aarmak lhımdll', kanaa
tindeyim. 

Blnaoaaleyb, lnlal•ar ldaıoal •ira• 
ra]arı bir a.ı daha ucuz1atmanıD yol• 
laruu buluraa, ıigara paketlerlH alala 
[kapalı yaptırmaktan çok daha bayırlı 
bir ınap ltlemit olur. .. 
Sandıkburnunda çlllnglr Lefler: 

- Tltttn alı7orua, luymık dolu 
çıkıyor. Slıara alıyoruz, odun gibi 
tıkaıa çd117or, tosl• tGtlnden bir ıl• 

wara ıardınmı ~llallrükten boğuluyor· 
ıun. Ha11r alpreyı çektin mi gırtlak 
illetine tutuluyor1ua. 

Meıeü ıu k87lll aiıaraları hiç fena 
değU. Fakat onu bulmak da meaele. .• 

Bak aa kalaıa unutuyordum, hasır 
algaraların kljıtlan da bazen iyi ya• 
pıımamıı oluyor, ele alınea datıh· 
nrl7or. Bunlara çare bulunaa, bir de 
fU kö7ll ıiıaralarını piyaaaya da çt• 
karaalar, baıkaca derdimiz, diletimJı 
kalmayacak 1 

Sultanhamamında çorapçı 
Levl; 

- Ben hep on bir buçukluk içe• 
rim. Eıkiden bu mubareklerin paket
leri iyi idi. Şimdi r•ni icatları çıktı. 
Hani ıu yandan açılan kadın çanta
ları yok mu ? Onlar gibi e.bln içinde 
açıliyorlar, .,.. afgaralar ceU dökllO 
yor. Bu yüzden bazen tek ılgara içe· 
med•n paradan oluyoruz. 

Onları yine Hkial ıibi paketlere 
koyaalar epl hayır dua alırlar. ÇUakG 
on bir buçukluk lcenler çoktur 1 

Bir Kadınla Bir 
Erkek ... 

Sarhoşmuşlar Ve Gürültil 
Y apmıılar -· 

Abanoz ıokağında umumhane 
ftleten Sabahat ile yanında hu· 
lunan Rıza, evvelki gece 1arboı 
bir halde 8Uyükderede Beyaz 
parkın lSnOne gelmiıler, balkın 

1 istirahatini Hlbedecek ıcldlde 
gllrUlttl, patırdı yaptıklarından 
po:bce yakalanmışlardır. 

Şehirde Bir Sıtma Kaynağı 
Balıkpazarındaki Nevşehir Hanı, Bütün 

Bir Semti Zehirliyor. 
Memleketin birçok yerleri gibi 

lıtanbulda d11 ılvriıinekle mUca• 
dele ediliyor, fakat teılrslz. Bu 
mUcadelenin ilk baıladıiı yıllarda 
mUbaleğaııı: olarak iddia edebi· 
liriz ki Iıtaabul ve cıYarında 
hemen hemen ılvrislftek kalma .. 
mııtı. Erenköy, Göztepe ıibl 
ıivriılnek kaynağı yerlerde bUı 
clblıilikslz yatılablllyordu. Sonra 
ne oldu? Anlaıılmadı. Istanbul 
yine slnlıineklerln . lstllAıına 

uğradı. Belki mücadeleye, alnelP 
lerln tohum tutmalarından ıoar• 
baılanıyor, belki tahslıat yolr. 
Fakat illeti ne olursa olsun hald• 
kat bu merkezdedir. 

Buna bir misal olarak mtaell I 
latanbul Balak.pazarında, N•vıehlr 
hanını ılJatoreblliri.ı:. Bu hanın 
ikinci, llçftnctl Ye d6rdllnc0 kat• 
larında maliyenin tahsil ve tahak• 
kuk ıubeleri vardır. Bu dairenin 

Nuıehiı 

memurlarından hemen içi, dörc:ll 
Uç dört ıtsnde bir haıtalanmak
tadırlar. Sebebi la•, bu hamn 
bodrumunun slvrlalnek kaynağı 
olmaaıdar. Alttan sızan lağım ve 
deniz suları, bu banın bodrumunu 

Üniversitede Rahatsızlık 
Var Ve Devam Ediyor 
Eakl Darlllftınun lağYolunup 

da, yerinde, yeni Ünlnr1ite yDk· 
aeldlil aırada, birçok ağızlardan 
birçok 9eyler dinlemiıtik. Bu ara· 
da, keodiıinde az çok bir hak 
payı bulunanlar da yok değildi. 
Ancak bunların en hakb11 eczacı 
mektebine ait olanları idi, 

Bunlara bir aıraya koyaraalc, 
baıta, son gllnlerde vazifeıloe 
nihayet verilen, eski eczacı mek· 
tebi mlldUrli Bay Akife alt olan• 
lar gelir. Birçok talebesinin lddi· 
asına ve hatta iki Oç ıene evvel 
gazetelerden birinin yazdığına 
göre Bay Akif her ıeyden ziyade 
okuttuğu deni bilmemekle ittiham 
edilir. 

Biz bunun doğru veya yanlış 
olduğunu bilmeyiz.. Fakat aaıl 
bir ioıa jinekoloji olan ve Anu• 
pada bunu tahıil etmiıl bulunan 
Bay Akifin, daha ziyade bu iti• 
utraıtJğı aıörülmekte idi. 

Bugüne kadar eczacı mekte· 
biııdo iki doçent ve üç asiıtan 
mevcuttu. Bunun, ihtiyaçlara kati .. 
yen karşılamadığı ve çok az 
olduğu meydanda idi. BogUn, 
Bay Akif vazifeden çekildikten 
ıonra, buraya Uç aılıtanbk daha 
katılmaktadır. 

Bundan baıka, ÜnlYtrıite tq
kilib yapılırken eczacı mektebin• 

I deki bazı dersler kaldırılmııh. 
Fakat bunların )Uzumu o kadar 
aşikirdı ki, nlhRyet talebe bu, 
bakteriyoloji, bıfzıeııbba, tedavi 
gibi dersleri, hp fakUlteslnde 
aaml, olarak görmeye başlamıı· 
)ardı. 

KttltUr Bakanlığının bu ite, 
bir son Yermeye hazırlandığı ka· 
naatl umumidir. Mektebin enatitll 
haline konulup, bunun da idare
sinin lapençyarl kimya profcı1ör• 
lUğiine getirllocek olan profesör 
Löveye verileceği ılmdllik en 
kuvYetll tahmindir. Şu haldeı 
Üniveraltenin bazı kıaımlarında 
rahatıızlık devam ediyor, diye• 
biliriz. 

Zabıtanın Bulduğu Efya 
Zabıta memurları ıehrin muh

telif yerlerinde muhtelif bazı eı
ya bulmuşlardır. 

Babıalide bir cüzdan içinde 
113 kuruı para, Emlnl5nftnde bir 
Ura, Beyaı.ıtta altın ve elmas taıb 
bir ylizilk, Taks:mde altın ııtav• 
roz, Kartalda Burgaıın Şebben• 

der köyünden Abbaı oğlu Hak .. 
kıya alt içinde ıahıl •nak bu· 
lunan bir cnzdan ... 

Bunların Hhi plerl Emniyet 
direktör:nğUne mfiracaat ederek 
kayıplarını alabilecektir. 

hanı buduı. 

mllthlı bir ılnlılaell> menbaa ha
line koymuıtur. Bir taraftaa 

blltün bir Hmtf ıehlrleyen bir 
menba bir taraftan da yllı bin 
llralık bir binanın harap olup 
gldlıi... Yazık, glnıah detll mi! 

Dün Bir Çocuk 
Daha Ezildi . 

Dnn yine feci bir otomobil 
kazaaı olmut Ye bir çocuk ölüm 
halinde haıtaneye kaldırılmııtır. 

Kaza yapan, 3616 numaralı 
et Kamyonudur, ŞoförtınUn adı 
lbrahlmdir. lbrahim, Botazkeaen 
yokuıundan Galata.raya doğru 
çıkmakta iken, o cıvardakt apart• 
manlardan birinin kapıcııınm 7 
yaımdaki kızı Taıvire birdenbire 
kamyonun öntlae fırlamıı, ıoflSr 
fren yapıpta arabayı durdurunca• 
ya kadar küçük kız muhtelif yer
lerinden ezllmittir. Şoför Yak'ayı 
müteakip, zabıtayı haberdar otmit 
memurlar, hiç ağız açamıyacak 
bir Taziyette olan çocutu haata
neye kaJdırmıtlar; lbrahlml de 
sorguya çekmiılerdlr. 

BUyUkadada Bir Oda yandı 
BOyükadada 23 Niıao cadd .. 

sinde Ankara Palaı otelinde 
oturan dişcl Romeotwa odasında 
ablan bir ılııaradan 9fY•• tulut
muı, itfaiye haberdar edllmipe de 
gelmeden su ile ı6ndlrtUmllftDr. 

Emniyet MUdUrlUIUnde Ka· 
dın Memurlar 

lıtanbul Emniyet MtldftrltlfO~ 
de bulunan 13 kadar ıiYil kadın 

memurun çalııma 1erler1 detifU· 
rilmif, birinci 9ubede kendilerine 
yeni bir yer ayrılm11tır. 

P•zar Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

[ Gliniin Tarihi j 
Bir iki 
Satırla 

Be9 Yatında Bir Dellkanlt 
Geçenlerde lzmir memleket 

hastanesine beı yaı!armda bit 
çocuk getirilmiıllr. Çocuğun ana 
ve babaaı, bu yavrunun bülOga 
erdltf lddla11ndadırlar. Yapılan 
muayenede çocuğun yOzllnde ayv' 
tllyll ıakal ve bıyıklar görillmUf, 
vUcudUnUn birçok yerlerindt 
erkekliğe mahıuı aJAmetler bu
lunmuştur. 

,.. Jf> * 
ilk incir 

bmlrde ilk yaı incir mahsulQ 
çılrmıt ve bunları getiren Ortt
menlere bahıiş verllmlıtlr. 

Jf> Jfo "' 
Ekmek Narhı 

Narh komisyonu bugOn bel .. 
diyede toplanarak yeni ekmek 
flatlarını teıbit edecektir. Dit•• 
taraftan buğday fiatları unlardt 
çuval baıma 30 kuruş dUımüıtllr, 

* .. • 
ince Tuz Flatlar1 

Ankaradan verilen malumatı 
ıtsre hıhlaarlar idaresi, ince t9 
flatlarını yakında &1garl hadA 
indirecektir. 

* • • 
Irmak • Fllyoa Ka:ıası 

Ankarada Irmak • Filyol 
hakkında vukua gelen bir tr .. 
kazasında yaralanan mUhendl6 
All 6lmUf, cesedi Çankırıdas 
latanbula gönderlJmittlr. . .. ,.. 

Seyri Seter ltlerl 
Belediye, ıehlr içinde ıeyrl ... 

fer polisinin arttırılma11na karat 
vermlıtlr. Bu arada nakil vaııtat 
larını yaptıkları kazaların önlln• 
geçmek lçln de bazı yeni tedbJp 
ler alınacaktır. 

* .. ,.. 
~'9manyaya Giden 

SUvarllerlmlz 
Almanyada yapılan olimpiyat 

deneme mUsabakalarında hazaf 
bulunmak Hzere Berllne gidea 
yarbay Saim Popatkan Ye Teg, 
men Sadeddin evvelki ıUn t•hrf~ 
mlıe dönmUılerdJr. 

* ,.. Jfo 
Tlfe Vek'aları 

Şehrimizin muhtelif semtlerlndı 
tifo Yak'aJannm g6rlllm.eaindesı 
dolayı aıbhat mlldtırlnAll tifol• 
••lerde 11hhl tertibat ve tedblr!er 
almıya başlamııbr. . ,.. ,.. 
Telefon Şirketinin &atta 

Ahnm••• Me•ele•I 
Telefoa ılrketlnin utm abat 

ma11 fçln mukaYeloaln• uypl 
olarak verilen bir Hnolik mllhlet 
din bltmif Ur. 

Bo mllnaıebetle hllkiime\ 
tlrketln bütün itlerini murakabeyt 
tabi tutmıya karar Yermiş, b'f 
maksatla bir komisyon tqkll 
edllmif tir. 

H.aıan B. ( Sergiyi gezerek ) Ailalı Aılab ... ••• 1 •••••• 

. 1 
... ı ..... . 

1 
Yolca - Huaa B., Nereden böyle 1 

Bu kafa kamnyıo alboda mı kalmıt ı HaHa B. - .euada yeni bir mhbi ~Uı• 
acılmı~. oradan 1.. 
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-
Her gün 

lngilizlerin 
Avrupa 

' Resimli Makale a Mirasyedi a 

Siyaseti 

Avrupa ıiyaaet aleminde ıon 
R'llnlerde çok mühim bir hAdiae 
olmuştur. Bu da Ingiliz harici 
ılyaııetinde görUken yeni bir ce· 
1•Yandır. Eğer bu, fngllterenin 
t•pyenl bir harici ılyaaet takip 
edeceğini tazammun ediyorsa, 
Avrupa siyaset oyununda da bil• 
)'tık değiıikliklere sebebiyet vere
ceğine hiç 1Uphe yoktur. Bu 
itibarla lngiltere ile Almanya 
•raıında yapılan ve bUtUn dün· 
)'ayı hayrete dUşUren deniz anlat· 
hlaıı nıllnferit bir yak'a olmaktan 
llyade, lngilterede İf batına i .. 
Çen nıubafazakArJarın takip ed .. 
ceği siyasetin bir numunesi ola· 
rak telakki etmek llzımıelir. 
Acaba lngiltere yloe eakl ılyaı .. 
Une, Anupada devletler arasında 
bir mu•azene temini polftlka11nı 
lllt avdet edecektir 1 

Bundan bir müddet e•Yel 
llllltteflkler, Str11a'da toplanmı.
lar vı V u1ay muahedHlnln a1-
lcert maddelerini ayaklar altına 
•larak ve eskisi ıibl bir ordu 
.Ucude getireceğini uan eden 
Alnıanyaya kartı müttehit bir 
Cephe kurmuılardı. Bu konferanı 
bilihara Stresadan Cenevreye 
baldedlJmiı ve Uluslar soıyeteıl 
de Almanyanın bu hareketini 
takbih eden bir karar vermlf, 
Aınıanyanın muahedenin diğer 
llladdeleriol de ayaklar altına 
•lnıaaanı temin edecek tedbirler 
•lnıak Uzere de bir On Üçler 
lcornıt .. ı temin edJJmittl· BUtUn 
bu itlerde en bUyUk rolU lngilte• 

"' oynuyordu. 
londra ile Parfı araıında 

lltua ı&rUımeler olmuı, lngillaler 
len haYalisinin tekrar aıkerl bir 
llllıntaka haliue ıetlrilmetlne kati• 
t•n rnuyafakat edemiyıeeklırlnl 
lokarno muıhede1loe tamamen 
tlayet edeceklerini vı Almanların 
Garbe dofru ilerlemelerine aıkerl 
lcuvvetlerlle bile mani olacaklarını 
bildlrrniıler hatta baYa kuvyetlerl 
llle"zuubahs olunca Baldvln lngi• 
Ilı hudutlarının Duvr detll Ren 
llebrinde nihayet bulduğunu beyan 
•trnlşti. Bu arada Alman bava 
lcuvvetlerlne karıı koymak Uzer•. 
b Franıızlarla lngillzler araıında 

lr hav• paktı yapılmaıı bile .... 
llllevzuubahı olmuıtu. BerJln mat• 
t11atı Inglllzlere kartı ateı pu .. 

llrrneye baılamııt.. 
V .rızlyet bu merkezde Ikın 

tgilizler birdenbire Almaolara 
biondraya da•et etmlı •• onlarla 

r deniz mukavelename1l imza 
~trnfıJer ve Alman donanmaaınan 

OyOltUlUp bllyUtUlmemııl hak· 
landa lnglliı:ler kadar rey 11hlbl 
;ınıaları icap eden Franıa ile 
lalyanın muvafakabnı lıtihaal 
~tnıekslıin, Alman donanmasının 
ngf 'lz donanmasının yllıde 35 ine 
l•karalnıaaını kabul etmlılerdir. 

Bir gece içinde Berlln matbu· ;ta . liaanını değiıtlrdl vı bu defa 
ngıliz • Alman dostluğu hakkın• 

Mlrllyedi, dünyanın ııa bedbaht adamıdır. Hazır Y• ı çeker, etrafındaki dalkavuklar datılır ve o, hayatla, ıokak 
meye, hazar yqamıya alıımııtır. Qalıımaoın, kaıanmanın or1 ııında yapayalnıı kalır. 
zevkini tatmamıthr. Elindekini, al'uoıındakini meyhane- Hazır paranın n mlraetn hayrı yoktur. En bUylik eer· 
Jerdt, barlarda, kumar ve kadına kaptırdıktan ıoora l nt, alın terile kaıanılan paradır. Büyük adamlar, mlraı 
sefalete yu nrlanmıya mahkO.mdur. Hayat ona bir an rttler yediler ar&Bından değil, fakirler İçinden çıkar. Babanı
ıibl olur. Fakat bu tebeesUmle glıledlll zehirleri ayırt sın 1ervet n kazanolle değil, kendi kar.aooınısla övünmeyi 
edemiyeotk kadar Hrhoıtur. Yanı ynaı paralar IU)'UDU ağreoiniı. 

DABILİ BABBBLIB 

Belediye Ve lstanbui Çöpleri 
~~~~~~~~~~~~~~---

8 undan Böyle Çöpler Dökülmeyecek, 
içlerindeki Cevherler Ayrılacakmış 

Darphanede 
Para Basma 
Faaliyeti 

Şimdiye kadar darphanede 
baıalıp da plyuaya çıkarılan 
ıllmlt lira (5) mllJonu bulmuıtur. 
Ingiliz kalıp mUtahHıııı Siyr 
Peralnln yaptıj1 50, 20, 10 •e S 
kuruıluklara ait kalıplar Bakan• 
lıta a&nderllmittlr. Bakan aey~· 
hatta olduğu için baıkıya alt hır 
tebliğ yapılmamııtır. Amerlkaya 
ııma,(anmıı olan (100) ton bakır 
gelmlıtlr. Bu bakırlar, yllz de 
yetmlt bet nlıbetinde yeni para· 
(ann hamuruna karııtırılacaklardır. 

Bu bakırın kilosu 60 kuruı 
Oıerlnden alınmıı ve 100 ton için 
(60) bin lira verilmiıtlr. Bundan 
sonra daha 300 toa kadar bakır 
alınacak ve yeni paraların baaıl· 
8111ı 3-4 ıene ıllrecektlr. Inailtere-
den de şimdiye kadar 50 ton an
mtlt ahnmııtır. 

Malum olduğu Dzere Flnanı 
Bakanlığına iki partide çıkarılmak 
Uzer• ı 6 milyon liralık ufakhk 
baama sellhlyetl nrllmlttlr. Bu· 
nun dört milyonu bir liralık, 
iklıer milyonu 50 ye 25 kuruıluk 
olacaktır. Birinci partinin d&rt 
milyonluğu da klmllen çıkmıı ve 
piyasada mH edllmlıtir. Maliye 
Bakanlıtı, bu aebeple, ikinci 
partiye mahsup edilmek tızere 
llrabkların baaılmaıına detam 
emrini Yermlıtlr. 

1 
dir. Buna bntun ı•hrin cam kırıla 

ÇUnkl Bu Cevherler ekleaıace bir fabrikaya bir 111 

Ç k Ze ·n lmlf dejiJ amma bir kaç Jıl ltl•tecelr o ngı cevher bulmak mllmklndlr. y aJ. 
lıtaabulun ç&plerl meter zen• nız cam itinde bu kadar zengin 

ain bir hazin• lmlt de belediye olan Iıtanbul çöplerinde mebı:ül 
bllmlyormuf. Şimdi farkına •ar- miktarda kAğıt, paçavra, albn •• 
mq ve bu ite önem Hrmete bat- gilmüt de dahil olmak Oı:ere bir 
lamııbr. Şimdiye kadar avuç do- çok mevadı madeniye çıkmakta• 
luıu para verilerek denize dök· dır ve bunlar bir kıymet Ye bir 
tllrDlen çöplerden artık para ka· paradır. lıte belediye bunlardan 
zanalacak, bunlar denize dök Ol· latif adeye karar nrmiıtlr. Çöpleri 
meden evvel inceden inceye aöz• ayıklamak, mukaYelede ılkredile-
den geçirilerek içinden 1enetler cek maddeleri belediyeye verip 
flkarılacaktır. (!) Dıt tarafanı denize atmak Uzere 

Belediye beıap etmlt. kitap bir kaç gllne kadar bir mllnakan 
etmlt ve &j'renmlt ki Y alnıa mu.. açılacak, bu mllnakasadaki lhale-
klrat lnhlıar idaresi yılda tam bir den sonra da belediye yeni bir 
buçuk ton cam kırığı vermekte- ıellr kaynağı bulmuı olacaktır. 

Su Meselesinin Islahına 
Doğru Adımlar 

Evkaf, Kendisine Ait Olan Taşdeleni 
Kendisi Satacakmıı 

lıtanbullulara mlljde. Artık 
hllleli mınba ıuyu içmekten 
kurtuluyorlar. Çllnka Evkaf bu 
iti k11mea eline almıı bulun
maktadır. Taıdelea ıuyu Evka• 
fındır, Evkaf burada doldurulan 
her damacandan (2) kuruıtan beı 
kuruıa kadar bir Ocret alarak 
kurıun mllbllr Yormakta, Fakat 

!menbada dolan bir ılı• ıu lı· 
tanbula aellnce yavrulaJıp OD 

ılı• olmaktaydı. 
Evkaf hem bu hlllenln 15nUne 

geçmek, hem de ıuyun boıa ak· 
mamaaını temin etmek için 
taıdelenl bizzat 11tmata karar 
Yermlıtlr-

Bunun için Paıababçedeld 

~· hararetli neırlyata baılada. 
~alya ve Fraa18 pek haklı olarak r 

Undan tllphelendiler.. lngillzler 
onların bu 1Uphelerlni yataıtarmak 
Uzere Eden'i Parlse Ye Romaya 
~~rıderdiler. Fakat Eden bu va• 
t eafnde muvaffak olamadı. EY· 
"•14 Fransızlar böyle bir denlı 
:nlaımaıını tanıyamıyacaklarmı, 
k llAklı böyle bir anlatmanın 
d •ndi c on anmalarına konan tab· 

/STER iNAN iSTER iNANMA! 

ldatı k•ldırmaya bir Yeılle ola• 
f Devvmı 8 laci yOzde ) 

f etanbulda ekmek fiatlan blr tUrltl dilımıdi. tU 
Ekmeğe narh koyan komiıyon allem etti, kallem • · 

81r defa yük.elttiği flatı bir daha indirmeye raıı ol· 
madı. Buğday palıılıdu, dendi. Fınnoılar fakirdir, dendi. 
Nihayet halktan her .. ı~n aç dört bin liranın fınncaların 
keeeein• akmasıoıD onü alınmad1o 

Ankara, Tilrkiyı ıehlrleriod•D biridir. Oraya da buğ• 

day diğer yerlerden ıelir. Orada da ekmek flatları 
Y~kulir ılbi oldu. Fakat Ankara beledly11i derhal 
Zıraat Baokaslle anlaıtı. Buğday fiatlarıoın yilklelmeai• 
ne mani oldu. V t bu ıureUe ekmek flatlarınıo da art· 
maııoa meydan Yerilmedi. 

Şimdi latanbulda ekmek ( 11 ), Ankarada ( 10 ) 
kuruoadır. 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 

~,.._ ___________________ __ 

Sözün 

Yine 
o 
Mesele 

Kısası 

,..,. _________ Server Bedi -

Hastane yapılmaıana mı taraf· 
tarsınız ? Yol yapılmasına mı ? 
Eu ıual bize, Meırutiyette u itti· 
hatçı mısın ? itilafçı mı., 31 mart· 
ta " Mektepli misin ? alayh mı ? ,. 
Güzellik müaabakaaında " Feri
hacı mısın ? Nazirecl mi ?, Spor 
müsabakalarında da 11 Fenerli mi· 
sin ? Galatuarayb mı ? ,, Sualle• 
rlni hatırlatıyor. 

itiraf edeyim kl bu tereddUdll 
an!amıyorum ; neden iki parti oJ. 
duk ? acaba iki taraf da aynı de
recede samimimidlrJer ? Bilml• 
yorum. 

Yol IAzım. Ona diyecek yok. 
Fakat baatane IAzım değil. elzem. 
Çünkü evYela tııtllnde yUrOyecek 
iyi kölll yollarımız var; Biraz sı• 
kıntı çekeriz, biraz sendeleriz, 
biraz dllterlz, biraz dirae
ğimlı incinir, biraı ayağımı& 
burkulur, fakat yine de yUrUr, sıl· 
deriı. Üıtelik beledl7eye ayrıca 
yol par&11 da veriyoruz. Yolun 
boıukluğu bizi nlha1et haata 
eder ; fakat hastane bulamayan 
haıtaların ıonu 61Umdllr. 

Y olıuzluiun ceza• haatalık, 
fakat baatanulzlliln cezası öltım 
olunca hangiıl daha mllblmdir, 
6nemlidlr? 

Haata olmıyanlarm mantığı 
bu ehemmiyeti kavramıya kAfl 
gelmiyor. Bence bu meaele, ancak 
hasta olanlar ar&1ında yapılacak 
bir anketten ıonra halledillr Ye 
o zaman görDlllr kl bir memleke
tin tağhğı, taıından toprağından 
bin kat daha lhımdır. Yollan• 
mızın mezarlık olma11nı lıtemi• 
ror .. k bu para,. haıtaneye 

••relim. ----------,···--·--
Su Sayan Bir 

Amele 
Su Zannile Yarım Şiıe 

lıpirto içti 
KllçOkpaıarda Hacıkadın ma• 

hallealnde oturan lnıaat amel .. 
ılnden Ömer, Filoryada çalar 
makta oldutu bir ıırada, pek 
fazla ıuaamıı ve hemen elin i .. 
çirdiğl içi dolu bir ıfteyl dikiver
mlttlr. 

Bir ıolukta ılıeyl yarılayan 
Ömer, birdenbire elindeki ılıeyl 
fırlatıp atmııbr. 

Meğer, Omer, ıu tlfeal diye, 
lıpirto tiıealnl almıı ve çok su• 
ıuzlujıın HYkl tabliaile bir ham• 
lede yaraya kadar lndirmiıtir. 
Ömer bu yüzden zehlrlenmiı ve 
zabıta tarafından Cerrahpaıa 
haataneslne kaldJrılmııbr. 

cam ve tite fabrika1ına bir örnek 
damacanalar 11marlaumıştır. Fa· 
kat fabrika bunlan biraz, 
geç teslim edeceği için Ev· 
kaf piyasadan bir örnek 
damacan toplamıya baılamııtar. 

Bunlara huıuat kapaklar yapı• 
lacak ve bu kapaklar Evkafın 
mtthrll bozulmadıkça açalamıya· 
caklar, bozularak açılan mührün 
de bir başka damacanada kulla· 
nılmaaı mümkün olmayacaktır. Bu 
ıuretle T aşdelen suyunu buglln• 
kU fiattan hem yarıyarıya ucu• 
za, hem de baliı olarak aatmak 
mümkün olacaktır. 

··························-············· ...... ·············• 
Dahlll Haberlerlmlz Bura• 

da Bitmedi. 10 uncu eayta
mızda Devam Edlror 



HAHKEHElERDE 
~~l~RiMiZ - =-==~ --- ---- -

Bir Sahte Tasdik
name Meselesi 
18 7aılarında Ibrahlm oğlu 

Ekrem adında bir genç OçUncO 
cezada ıorguya çekllmlttir. Ekre· 
min ıuçu uhte tasdikname tanıim 
ettirmek, •• bu sahte klğıtla 
resmi lı yapmaya kalkıemakt\r. 
Ekrem "Senbenuva,, mektebi 
talebesindendir. (645) numara lle 
kayıtlıdır. Altıncı aınıftadır. An· 
latıldıtına göre lkl sene üstUste 
altıncı ımıfta kalarak yedinci 
ıınıfa 1ıeçmeye muvaffak olama· 
mıı bu va~iyet Uzerlne bulunduğu 
mektepte ekuyabllmeıi lmkAnı da 
kalmadığından kendiılnin seki· 
linci amıf talebealoden olduğuna 
dair aahte bir taıdlkname temin 
ederek Galataaaray llaealne kay• 
dolabllmek i~in maarif mlldUrll· 
yetine bq•ormuı, fıkat mUdl
rlyette tetkik edilen bu eYrak 
içinde ele ı•ç•n iki taıdlkname· 

den blrlıinlo yua ve numaralara 
tahrif edlldiil, diğerinin de ta• 
memen ıahte olduğu göze çar
parak it• vazıyet edllmiı ve 
mesele mahkeme diltmllıt8r. 

Ekrem duruımada ıuçu kendi 
Oıerlnden atmak yollu müdafaa 
ve iddiada bulunmaktadır. Hildm 
BUrhaneddlnln : 

- Oğlum, hiç yalan katma• 
dan anlat bakalım bu iti !. De· 
meal lb:erln• : 

- Bana mektepten bir taa· 
dlkname verdiler. Onda ikmale 
kaldıtım yuılıyordu. Fakat bir 
kere daha mektebe •traymca 
ıınıfta kaldıtımı ıöyledller. Son 
derece acılı oldum. Yllkaekkal• 
dınmda tenha bir lokanta kısı .. 
ılne kendimi atarak ıöıyaıı dök· 
mlye baıladım. A:& bir aaman 
ıonra baıucuma uzun boylu; ... 
mer, aayıf bir adam yaklqta ı 
Bana ı 

[ D•••81 9 uc• 1l&d•) 

• 
ABERLERJ 

Malatya'da Ufak Para 
Buhranı Var 

ŞardaKa
nalizasyon 
Yapılıyor 
Malatya, (Özel) - Burada gft. 

nUn en 6nemli derdi ufak para 
buhra~ıdır. Çarııda, kırk elll ku• 
ruıtan aıatı alıı•erfı yapılıraa bir 
lira bozdurmanın lmklnı yoktur. 
Lira bozdurabilmek için almacak 
ıeyin mutlaka kırk elll kuruıu 
geçmesi lhımdır. Bu yllzden halk 
çok mUıkW vaılyete dUıllyor. 

Malat7anıa okuma ihtiyacını karıılayan biricik yen Mektepliler Pazarı 

Burada kanallzaıyon teı1d1Atına 
baılanmııtır. HUkümot önllndekl 
caddede hafriyat yapılmııhr. Ya· 
kında llğım itleri bltmlı ola· 
caktır. 

Malatya komıu il •• U~elerlmlze 
balulı11a en kalabalık bir ıarı• 
mızdır. Bu en bUytık ve en ön 

ıarımııda ,Unde ancak iki yllz 
yirmi ıar:ete ıablmaktadır. Ol· 
dukça kabarık bir halk kitleıinl 
ıinealnde barındıran Malatya'nın 
nUfuıile ıarfedilen gtlndellk ıa • 
ıete mikdan kabili lny11 deif l· 
dlr. Gönftl Malatyamızın aydın, 

elallnlne bladea •ıaiı ıazete 
okumaıını az 1ör87or. Halkın 

okuma he·Hıiae ratmen bilmem 

neden bu mikdann artmadıiana 
hayret ediyoruz. 

V•mık Faik G•z•r 

Pınarbaıında 
Sekizinci Koıum Atı Ser• 

giıl Açıldı 
Pınarbaıı, (Özel) - Sekizinci 

Pmarbaıı koıum atı serglal btı· 
ylllc törenle açılmııtır. Bu HD• 

tersıide 329 hayvan teıhlr edil· 
mittir. Bunlardan 189 taneal kıı· 
rak, 140 taneıl taydır. Birinci 
ıelenlere 75 ter, ikincilere 65 ıer 
lira verilmiı, fe.-kalAde beyenilen 
hayvana da 250 lira verllmiıtlr. 
Dağıtılan mOkAf at yekunu d6rt 
bin liradır. Davetliler at yetiıtl· 
rlcller cemiyeti tarafından ağır· 
lanmıtbr. 

Pınarbatında clnı koıu atı 
yetlıtlrmek makıadile 927 den 
beri tanm bakanhğının harcadığı 
para elli bin liradır. Uzun yayla 
mıntakasında 10 aıım duralı 

vardır. Bu yıl bu duraklara 29 baı 
Monoı hayvaaı g6nderflmlıtlr. 
Mıntakamn btıtlbı kı1raklarına bu 
a7garlar &fbrılmııtır. 

Malatya' da Uıakta Bir 
Hükumet Daireleri Sigorta Bomba Patladı 

Tokatta 
Aıri Bir inekhane Teaia 

Ediliyor 
Tokat, ( Özel ) - At elnalnhı 

lılabı için yaptırılan• ayıar depo
ıu f aallyete geç mittir. Burada 11 
aygır bulundurulmaktadır. Bu yıl· 
dan itibaren vlllyette bir de aergl 
açılmaktadır. 

Turhal civarında Çamk8r ve 
Katmer kaya arazisinde aari bir 
inekhane teslı edilecektir. Çalıt
malara baılanılmııtır. 

Bir MahkQm Yakalandı 
Bartln - 3 ay eYvel ·hapla

hanenin it yurdundan kaçan 
mahkum lımail lzmlrde 7akıla• 
narak buraya sıetlrilmlıtlr. 

Uşaktı Yangın 
Utak, - Sabah maballealnde 

tenekeci Sadıkın evinden yan
ım çıkmıı, •• tamamen yandık
tan ıonra ıöndllrllmDıtllr. 

Gaziantep 

Malat1a, (Özel)- Vilt1et da· 
blUnde blldlmet malı ne kadar 
bina varıa mektepler, hHtaneler, 
dnkklnlar •• hDk6met konatı 
ılgorta ettlrtlmlıtlr. 

--------------------------r --------, Ettirildi Upk - Arabacı Kel Eminin 
evinde bomba patlamııbr, Emin 
6lmilf, karııı ve kazı yaralan· 
mıılardır. Bu bombayı Emin 
Umumi Harp hAbraaa olarak ıak· 
Jıyormuıbir aralık karııtırırken 
bomba elinde patlamıı. 

iyi Çahımanın Neler Ve
re bileceğini Göateren Bir 

Örnektir 
Gaziantep, (Ôr:el) - On bir 

yıl önce, kahraman bir ıava11n 
kahramanca çalıımalarına mey· 
dan olan ıokaklarıo yeriade ba 
ıUn aafalt caddeler, latlklil ko
ruyucularının ılperl oldutu için 
dlltman toplarile bir 71iJn top
rağa çevrilen mahallelerin tın• 
rinde bug8n ytık1elen modern bir 
ıar var. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Tifo 

Pasarteıl 

(*) 

Bir haıta nine 9ağudılar. Bat 
ağr111odan butalanmıı; itilme ı•I· 
miş, ate9l ytlkHlmlı 'H ltir hafta
danberi lhiç bu ateıl dlımeILlg. 
Sıtma sannetmlıler. ~uiD vermiıler. 
Ha.tayı mua1ene ettim. 
Karnında hafif bir ıiıllk nriı. 
Dalak ve kanolğtri de ltlru büJl
m üıtil. 
Kabız 91kiyordu. 
Dalıın yatıyor n aayıklıyordu. 
Bu hasta ondört yqında hlr 1109 
yaYru ldl. Tifodan llludaripti. 

1 - Bapna buz kutsi kona!· 
muıaı; 

2 - GUnü dört defa klfllrl 
iineleri yapılmuw; 

8 - Lhmao tatbik edllm11ini; 
' - Diı etleri n afuııı mini• 

lidtilhumunlı ıu ile 11laıımıı ınle 
temblemelerigi; 

S - V erdllim atııl dlıtlrecık 
piramitten tablt\lerindu nrm .. 
lerini; 

6 - Katı 117ler yecHrmımılerlai; 
7 - Sut •e hotaf •e Hlre ıibl 

•ulu diyet yapılmuuu; 
8 - Odanın ha vamu dettt*

melerlnl ıöyledim. 
Heı ıün hekim kontrolb• tattı 
buluııma11 icap eyledijtnl aıllaHim 
n ndeldlere de tifo aıııı yaptım. 

r> Bıı aotlan lıealp uldayıaıs, J'•laat 
bir alblm• J'Aplfbnp k.Oek8'J'Oll p,.• 
aıs. Sıkıata ••••mMSıla in aıetlu lılw 
dokt. ılW lmdadıoau J'•tlfeblllr. 

---------------------------------
Köy Çocukları için Kinderhaymlar 

İzmir Kladerha7mlaııııda köy 11ocuklan 

lz•lr, (Özel) - Bu yıl lzmlrla edilmektedir. BOtlla bir dera yıb 
ıs °' .. inde kl1 lcla Klnder •••nda yoralaa kBJ çocaklan, 
Haymlar acılmıı, 850 kBy çocup Od 
Ki d H 1 

L b ı dil 1...._ a7hk bir dinlenmeden ıonra 
n er aym ara aa u e m , .... 
Klader Ha7mlara devam eden k6yUıae iade edilmekte, lldael 

çocukların ylyecelderl imece .. ..uı.. tertip kıs, cocaldm kamplara 
allkah k6yltUer tarafından temin kıbal ıdllmektecllr. 

BugDn azmin ıilçlll kamgua, 
7epyenl bir kent kurmuf. 

Bu bOyOk ıehlr, tuvaletini ber 
ılln kuvyetlendlriyor dL 

Bayındırlıjın, klltlrla, 11aa
tın, llerl~menln dolan ıııklan, 
dinç bir cumurlyetln ufuldanna 
D• de yaraııyor. 

Antep, iyi çalıımaaıa en ima 
bir ıamaada neler terebUecethıl 
bize anlatmak için ... saçlı bir 
arnektir. \ 

Yalnız göalU lıterdl ki dlfer 
kentleri bu rerlere baflıyu at· 
lar da, Antebln içindeki Mvlmll 
caddeler kadar alıel •• dlasılln 
olıun. 

Akyazı da 
lzlnılz pirinç Eken Köy· 
lüler Adliyeye Verildiler 

Adapuarı, ( Ôıel) - Ak7uı 
mıntaka11nda bin kadar kByll 
lalnılı çeltik ektikleri lıla Sıtma 
mtlcadele doktorlutu tarafından 
mlddelumumlllt• Yerllmltlerdir. 

Okuyucuların 
Sorguları'lla 
Cevaplarım 

" Kocam her akıam ıuraya bura1• 
ıfder. Beni beraberinde almaz. Bani 
••de rahatımı temin etmekle nzifesbıiıa 
bittiğini zannediyor. Halbuki ben .le 
lntanım. Beı.ıim de gezmek; görmek ,..ı 
eğlenmek ihtiyacım vardır. Kendiıbı• 
bunu ıöylemiye 011aret edemiyorum.,, 

Fikriye 
Söylemekten çekinmeyin, o 

belki ılzin bu ihtiyacınızı hiaae~ 
memfıtlr. Sizin ıUkfttunuz ona 
yaptıtının yanlıı olmadığı kanaaıı 
tfnl vermlıtir. Onun bu kanaatini• 
yanhı olduğunu anlahnız. 

* "Kadınlar latiklAllırine knuıtuklart 
glııdeaberi kocalarına ehemmiyet nlf 
mi7orlar, n·de amiı k11ilmek iatiyorlat, 
Bu 7tlzden karımla aram açılıyor• 
LOıumıuz yere kaTgalaı 71pıyoruz. •• 

HüınU 

Siz biraz haks1111nız, karınııda 
hDrrlyeUnl yanlıı anlamııa benı .. 
yor, llz ona biraz hak tanıyacak• 
ııaıı. Kartılıklı enlaıma Ue 
bu davayı halledeblliralnlz. 

• 25 yqındayım. 80 yavında bir ada• 
mı snlyora.m. Sağdan ıcldan kula~· 
ma gelen rivayetler bu adamın aley• 
hindedir. Ne deralnid 

Bedriye 
Y anlıı bir yol Uzerlndealnlı. 

Erkek hakkında tahkikat yapını• 
Eter rivayetler dotı-u çıkara( 
kendinizi kurtarmıya çalııınıL 

-tl 
,. Sevgilim diln bana gllsel bir bat 

hedlyeal ıönderdi. Fakat o gttn ayıd 
samanda başka bir kızla geıml7e glf. 
titfnl ötrendlm. Bu rlyakAıbk beni 
altll& eUi, niıan ,tlzllğttııtl n hediy .. 
yl ı•ri göndermeyi dügttııüyorıım. Sil 
nıdersinlz1 

Hayriye 

Kendlalne açıkca Yaılyeti aa• 
labp izahat lıtersinlz. Sizi tatmla 
edebilecek bir cevap verebillrıe 
n• ali; o vakit dlltllndllğDallzll ya• 
parıınıs. 

TEYZE 

Develide lBir 
cinayet 

De•elf, ( Özel) - Elblz tarlaıı 
nıerlndekl harmanlıkta bir kavga 
olmuı, Muıtaf a otlu Muıtafa Ab
d Ol baki Porıuk Ömer oğlu Kadiri 
kaıma il• vurarak 8ldUrmllıtür. 
Cinayetin sebebi Mustafanın Ka• 
dirin harmanına mDdahale etmee 
ıldir. 

1 r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeoe nöbetçi eczaneler 
ıulaıdın 

lıtanbul taraftı Şehzadeba~n· 
u ( lamall Hakkı >, Cerrahpaşsda 
( Şeı•f Celil), Fatihte (A. Kemal), 
Topkapıda ( Nazım ), Samatyada 
( ErotilOI ), Kttçükpazarda ( Kilçiik• 
puaı ), EyUpte ( Hikmet ), Gedik
p1.1ada ( Aaadoryan ), Defterdarda 
( Arif ), Divanyclunda ( Eıat ), 
Bahoekapıda ( .tl.ülntl Haydar ), 
BakırklSytınde ( lıtefan Terıiyan ), 
Beyotlu tarafu Ttinelde ( Matk<>-' 
.to ), latlklal caddesinde ( Kemal 
RebW ), Galatada ( Merkez ), Şiş· 
lid• ( Şark Merkez }, Ka11mpa1ada 
( Yeni Turan ), Haıkö3 de ( Yeni 
Türkiye ), Kadıköy tarafı: Muvak· 
kitaııe oaddHinde ( Leon Çubuk· 
hyan ), Kuıdilinde (Halilıi Oeman), 
Biylkadada (Halk). 

' 1 
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&Aatcf TILGRAFLAB 

Biraz Da Papa• 
Siyasal 
Durumun 
Resimle Temsili 

lngiliz Donanmasının Ma- Bile Bile 

nevraları Bitti Ladesin Ne 
Tadı Var? 

Hikayesi .•• 

Kral, o Kadar Memnun Oldu Ki "Açın Bir zamanlar r.. nmmetlne 

1 k• D .., d dille Ye kalemle hocalık eden 

_ Yaıısm fazlalığı ı&dnftn kufi' 
Pı . Yetini arttıran 
•rdf bir l&t Ray•oad 

lngillz rol Blat:a-ayt iımla• 
bir lngiliz muharriri ıeçen hafta 
hatıralarını neıretti. Kitabının bir 
falla papulara ayrılmııtır. At•• 
iıda anlatacağımız fıkra da bu 

Fıçıları,, Diye Askere ç ı agıttır ı biJajç papuıa, vardı, bunlara 
frenkler Peru Apoloıetiqueı veya 
Peres EccleliuUqua derlerdi. Oa· 
manlıcada topuna birden Abat 
Na1ranlyye adı verllmiftl. 

fasıldan alınmııtar: 
iki kız kardeı bir kır evine 

•la.firllğe gltmiılerdt, aabahleyin 
ltabvaltı için aı•lt kata indikleri 
... an mnthit bir gec• geçirdik· 
&.rtni •e evin cinli perili olma
llndan korktuklanaı .&ylediler. 
Blytıttı dedi ki: 

- Gece yan91na dotra odamızın 
"-P111 tiddetle açtlch " içeriye 
.. g6lge ııirdf, yata1t1111za yak-
ı..t., kerimlzdekl ktliytl çekip Fıçılar açılsın 1 
ald AYropa DJt İtlen Bakanlıklannın 

lnsriliz Kralanın Hltanat makamına 
91kı1ıaın 2S inci yılıaı sreçenlerd• bll
ytık törenle kutluladılar. Bu defa da, 
Spltbaed k~rfezindı, JİH bu pklf 
ıenfine lnıılliz donanmuının muaz
zam bir geçit rHmi yapıldı. Bir hafta 
kadar evvel Franı z donanmHı, Manı 
uhi:lerind• de bir toplantı J•pmıt••· 
f ran11du .n bu toplant ııada 1Uı 
el.idea fazla a-eml bulundu. Fakat 
meemu tonilAtolara 200 bini, İn
gilizlerin 160 a-emjsi İH 700 bla tona 
balit o1du. G•rek lnalliz Kralı, ırerek 
lngiliz denbcllerl bu resmi ıreçlttea 

okadar m•mnua olmut1rırdır kt kral, 
meraaimin •onunda karaya •ıaerken, 
ba1ıakla ıu itar•tl nrmittin 

ı.,, ki ı'zerin• r.öken ıiyaıal bir klbuı Bu, lnailiz denlıcl &detleriae g8r• 
Bu hiklJ• h•b btt•iftl " v u•) ubltan v• asltere, istibkakluında~ 

-•- - _ _._ (Bir Fıanıır. karlkatu~u 
-va kapaa açıldı ft herk .. - fazla o1ara'k iklter .fİt• limonata •• 

l.ayretZe açılan gödel'I 61a0nde d d Durum rum -.erilain demektir. Şu halde: 
loadra baş papazı .... dl, eY lrlan a a 1Dg lider, halA donanmalarına gtin• 

-hibl h ... a -"•dem fırlada: B lf .6 oı (A.A.) - Soa karası•· aebiliyorlar. 

- Oojru111 davetlmld te11e.- !aklarda 1aralananlardu bir a 
,-·- • &-

11 kiti ia 1 Re•hn, bu daanmaaın, rece 
.a1&ea kab-ı _...1_c..;:.ı..'-d• timi.. daha Glmı.I ile l>u Juwgatalıklardald Spitheed lıo7U1lda projekt6rlerlı rap-

., euw •- tıld n ziya oyunlarıaı l'llterlyor. 
llllıi kesmittik, dedL Ne oldta m.? ~8~11:,:••~ey:••:ı_:•:•;kl:s•:._:Ç:ık:an:.:.ıb_r_. ----;-;;;------:------;--~;;--.-:--~-;------

Papaz cevap yerdi. - j ı E • ı E k• Y 
- Muhterem "Lad1 ,,• ıor- ngiliz srarengız S 1 UDDD 

lllaymız, blndl~im tren çokıeclktl, 1 B [ K h 
buraya geldıtim zaman berke• Muhaf azakir. arı u gar r a 
flıbn19ta, bereket venin Yekilhar- A /b 
'-'• uyamam11, bana ,.. Sayılarını Artbrmaya agı 
•ek hanrlattı, sonra Hnizç• Ç 1 rlar 
l.tna tahlh edilea odaya ııktnn. 8 ıpyo 

- Inıallah rahat --..ı.udlrt ı.-•a. 21 (A.A.) - Halıt O&d'da 
Velçef Memleketini 

Ter ketti - Evet, fabt J&tap pdlğim nıditl bir .i1lndı Baldvln i>Hbana 
- il b•-- ıuntarı aöylem' ttlr: Sofya it (A..\) - Harp akademiıl 
-hlan (izerinİD 6rttida •aa "8u•t- '-I kad•• kunetli olmaaa b-tt n __ , 
L -. - - emkl direktılTtl A1haJ V O:tc -" UUP 

.. fif bulcm.... Wtlfik edap ~ bll• pleeell p•limeat.,-. kunıtli garı.tan4aa •yrt1mıft11'. 1Cenc1ı.1 1911 

.._ orada baldut- ....... bir çotunluk .W. etmek umuduada- 1"• '9 Haatııaman '" 1954 J'll1 19 

...... da mükemmel Wr ..,. ~Buadan ıoDN BaldYia, .ea.ı .. ,...dairi YkGmet 4artt.hrhri ··-

... L.... 1 :m"iar- ... .-giz atla...tw • 

.-w&um:,. ~ nçimtıria on ltd •J 90nra o acatım 1N4 ,....a ...tara pkmamalda 

BI t ifar•t etmlftir. beraber laAUmet ılfleriaia k ... ada-

Şimdilik Londradadır. Em
rinde Tayyare Y okmuı 

Londra, 21 (A. A.) - Hafta ıoau 

tatllint geçirmek Ozere Loadtadaa 
ayralmıı olaa uki Yao.aa krala JorJ 
~tOI .,.._ ...... .... ..... 

..,_.k afyetia4edlr • 

Atiaaya .,ttm•lc GnT• Mr us9'Js 
w-duralmaaı hakkında •mir nril

dltine dair otaa haber kro7doadan 
yalanlanmaktadır. 

Mistr Ray•ond ahay an an· ·----
11111 

.Undı tutmakta H mllltakbel 

lıttıtı .. gire: ltalranın IUlfuau Ari-. dikt•tBr olarak sraı1bunekte1dl. Albaı kartı alm ı olduğu durumdan ileri 
Kanterbary Piskopoeu f6ylo bir Roma, 21 (A. A.t - 31 ~adr• n!tc11efl, 1935 yıla ikinci k&nununda gelmlttir. Voltcbeff'ln kendi lstıtiyle 

Bunlar, killıe dlltlncelerlne ve 
dileklerine uygun olmak ıartlle, 
edebiyat okuturlardı, manbk dersi 
verirlerdi, mu.od ve hesap 6tre· 
tirJerdi, ( kilise koyunlan ) d•llen 
lı ntlyanlan aorlanchnnaya çalqır
lardı. Fakat içlerinden çoj'u kızıl 
cahildi. S6ıgeliml Hlpon adh biri, 
Çiçeronun eawlerl hakkında kea· 
dine yapılan bir aoruya karıu 
.. Okumadım amma deierslz ıey• 
lerdlr ,, cevabmı vwmiftl. Yine 
onlardan Heryo adl111, hem d .... 
okuturdu, hem "llzerlmde hoca 
hakkı yoktur, çok kitap kanıhr
madıtım için kıvanç duyuyorum., 
derdi. 

Fakat bualar&n ea ıWDnç olanı 
papalaia ela Jlbelmft olan Sen 
Greguvardar. O, pamer yanlııı 
yapmadan iki mun cUmle yaza• 
mazdı, ba11nı ı3z0nll hırpalama• 
dan da edebi bir ıatır yazı ok~ 
yamazdı. Fakat 11Allah namına 161 

a6ylwken Famerl dlfllumekten 
utanırım. Bu, bir gttnahtır.. de
mekten çekinmezdi. Clıateaubrl
nand da onların bu pervaıız 
ıöı.lerinden car' et almıı olacak ki 
bir yaıııında "Allaha bot görln• 
mek için cahil olmak llzımdır,, 
dlyort.. 

Geç• ... genç Ye .-çekten 
dejerll ~uaalanmızclu birinin 
kllçllk bir fıluum okuyordum. Şu 
biçimde cllmleler kullandıtını 
ıördlluı: 

1 - O it ta k6kllnden twı 
ıellyor bana. 

2 - Söylememipalydim daha 
öne edeni llıekt l 1915 4e yapalaa HJ•••a talraa bOktlmetl kuracaktı. Bu buıuıtakl Fransaya aitm•k lzere buJ .... :_.80• up a mııtır: 45 -•'-• ,. w. kitlr• • -•H 

- 11 Sayın Lort Pitkoposum, alfue...-~~:!-~,.;,_---~~~~ra;.•~Tllff::-~aki:":ywt::.t:ıdi~t'~k=ıUjrakhİn~h!'!!!!a!!!!!kl!!!!!e!!!!'rı"'!!!!na~=:d:a~n~ay~r~ıld:ı~j'!!!!ı :'~an:ıl;:m~a!!!!!!k~ta~dar::. (Devamı 9 uncu 1nıde ) 
d ) pkhfı aall.ıtmıfbl'· ~-=-!!!!!!!!!!!!!~~-~!'9!!!!~"!"!!'!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~ 

( Devamı 9 ııncu ylz 
8 1 ;... MUnaaebetaidik 1 rekle idare ederim. Şh_ndi hafif 1 Siz ki mea'ut bekArlar ara11oda 

- Emin olan kulübe l'eldim bir muzlk iatiyorum. Ô,te bir iaminis ıeçlyor. 

S l u 1 U plell belki yllz eUJ kifi iJe mulk ki bana MYdlğim romant- Maktadımı anladı: 

E.ı.W A • A &11 &11 -= ~ ~ ::~::::..~ :O"';.:..: ::."·m~·k:d:t··.ı::r~~:ı ;:..!':; gel; ı::.-: ... u=dı..ı:~~ 
T•:::~4 it I 7 /86 .!'~ıs C,~··.,/ )ı .ıı,Ayı..;~10":."'yor-. ~:i 'B.';"'!:,~:i:i!:1•yım. ::~~n::k~ ::::~:10ıın::::t. 

• ._ rı• il dtii Jıi t 
1

_ Nefiı blr gece. Çam llmanı - Venedik gecesi. •erir. Bugece. •• 
Halleri, laanketlert vtcnap br derin nefellerle uyuyor. - Glttüıiz IDl1 - Pemek meı'utADUL 

- Hayır. Nlçia? BiWda. O katlan gibi 61drleri, dunuları da Bapmda ince bit' duaaa Yar. - liri yılım orada geçtL - Hem ae kadar. 
it.dar boıuma gitti ki buraıı... ljred. Yapma. losaa fiiyle caad• Bira lçmfttik. içimden ıarln 96y· - Gondol ejienceı.r&. - O halde aaacletialzla •r 

Ve dDtUndliğ4lml eöyiemekt• bir konuıacak doıt bulamıyor kll lemek, kahkahalar atmak, deni- - Her akşam. runa elzl ~ıdirerim. 
C•ldnmedlmı - Frenkleri• bir adeti vardır. • pıek amaları ıeçiyor. - Muz"k. - O aaadetl \leren zaten .• 

- O kadar bofama lltt_i ki Tabii ak de blllnlnb ~a. Allbap Gazinoda klmHler kalmadı. - En gllzelL - EYet. 
lhadiye kadar bir ... ol.- olmakta ve ahbap bulmakta '~ Çamhtdann derinliklerinden rum• - Güzel kadınlar. S.neln Gllae•en t 
lairı. bir pdaU ,.,...Jlfl.... titiz da"raaırlar. iyi bir ahnın ca, T~ prkı ...a.rt pl1or. Ce•ap alamadım. Ve onan lakırd11 nı bitirmeden 
....... An •• kar , ... ti dİJ9 dollJujua• kas•-· ••e ka- Teneffnı o kadar yumuıak ve ,.. - Sustvnm. mçradığmı ayaklanmın ucuna ka· 
'9Jler oldu. Fakat kalabakk. tat- bul edil ... k adeta lalr mueleclr. rtnld. Hatıl'la11Hyon1111. dar aUr6ntip geldiğini •6rll7orum • 
.... tep-ifatl& toplaablar. Bu maldım JtSrlnlt tnaana o bisal Yavaı yavaı lakeleye in·yorm. - İmklm var mı? Ktrekkri bırakıp geri çekil-

- Kalabalıktan zeYk almıyor- · ld oalar çek ..pil. lau1auz Kendi baline 1'ıraktıiımız aan• - Bugeceyl o kadar J•ıata- m+ bez rlandam. Fakat o blr-..._lla GW..yeıı Haaım. :ı: -..nJudır. Fakat lçleriae dal baıanı lıke\eye dayamıı din- yoraunuı ki dllne ait hatıralar denblre durdu. hemen oraya. hız 
- Kalabalıktan dejll. Mllaa- karıflDCA prillb' ld oıa1ar bidm len1yor. tikarpinlmin ucu ile ou gölaeden ibaret kaldı. almak lçiu ayaklarımı dayadıiım 

.. betslz ln1&nlardan hotlanmam. bJWiiimi& doatJuktan sok deria dokundum. Titredt Sular halka- GU.dtım: tahtnm &alne oturdu. Ellerile 
kafamın den&' olmıJaıılarla zoraki ve knklll blr PY&i ile blrlbirJe- landı. lçlmde oyaamak, çıl.ınlık• - O halde bundan sonra ve ....,.ı..ı..aa acuna tutuyordu. 
llr&ımek benim içi• lpencedir. riae kilit olmutlarcLr. tar yapmak ı,10 t~.olık Yar. hayatm.nn gtbel parçatan da bu- - G11...... dedi bana izin 

Eıref Bey ıtUDmsedi: _ Bizde akıiııe I Ay ,amlarua a•r11ınd•, limaa pc•rl s6fae~. wer. adanla koawıa)'lm. inan ld 
- Burada sıkılmadıtımzı ı8y- _ Evet, tanıtmak, ıörOımek koyu kurıun1 bir kadife albL - Bunu zannetmiyonm Gll- iMi vece bana 6mr8mlln en meı'· 

11ı11ıtıtinlz. Şu halde 0 bahıettlk- bl lld d kik J k - Yorulmak lıtemezaeolz kD- ••en Hanım. at beyecanuH duyurdun. Hiçbir 
-ı_ in abbap olmak r a a ı reklere ben .aAl'AJİm Gn•--ffn - Jaaamız 1:-ef Bay. Siz ki .. det baaa bu zevki, bu mane'fl "Kıniı: ara9111da olmadı•m I~ P '-d· A hk bu kanmkh\ta •-•- .._. &OoP 

t 
60 

bir mea•ns ır. r · ••· Hanım. tecrt\beli, zeki bir erkekıiniz taze heyecana tatbrmamııbr. izin wer 
ur duyabilirim. .. r1kana bahtınıza... d u_ k ..1_ (M •- k ı d . b la Lf d ı · 

- Ona -"pbe etmeyin Et_ref rDeain atı:mıt bir •i 1ıw. Du 11U11r1mın enarıau.n aa- laaai at arı One aıt atms rı ayaK annm ucun a oturayım, zın 
tL .,.. ..z cau-" .. ln Cavallerla Rullfcaea11n• bUıbUtnn uyuşturacağından naili 't'eT adanla konuşayım n başka 
~y. Nezaketinizi, terbtyenıı:.ı, H inaten imanlar ttSrln&nlL a•r- L d -1 ı u h" 
fiklr!erlnhı·n yUkıekJiainl her za- er c U claa bir par'UI uçaıuıor. flpoe e enıınız. mç tr ıey ... 

• Tanıtma tanıfbnna uau e- E,ref bey• cewap vermede• - Tect1ibelerhıe ti'ftlMl'ek Kalbim çarpıyor, 
lbaD takdir ederim. Emin Tosun rlne hiç bakılmıyor. Rastgele .. nc1a1a atladam. Küreklere l9"9 ı6yledii'm için .ah de inamam GIU· Eıref Bey terbiyeli bir •• lce-
:•~e de her zaman ıl5ylerim Y~··· berkH blribtrine tanıttırılıyor. tim. Arbk baflmda ıuç kızlık aeven Hanım. Bugece benim en dlst gibı ayaklarımın ucunda elleri 

t ili) or musutunuz, Adaya geldık• Bu çok nadk hattı me•llyetll, ru-klan esmiye bafladı. me1'ut blr gecem o <lu. iıkarplnlerimln lbttınde göz eri 
111 sonra ö\; le tuhaf insanlar -. L i 1'!•1dn w d k 1 o n ta J teL'ikell bir ,.ydlr. BiribJrile aa- Hwf91' aaul••• atİJOIWL ıu.u .. ay ıııgın a a an y z me sap-
llıdım ki &ncelerl Adeta kendi 111 

1 kAm olau an m- ı:-...ı Bey hareketlerime itaat - O laalde aaadet denilea lanmıt-
h.nliğiml kaybedecek laale pl- lqmalan m 

1 
_ .... ~-Dllm eçtt. uvk. Nriııç her ne iıo a1zf hi, e Glreklerl bırakbm. 

el, Buranan zengin glrOnealerl anlan biriblrlerile tanlfbrm.ktu ~=.· S...: .t.u.. bea ki- yoklamamıı olacak Eıref Bey. ( Ark .. ı nr ) 
'-••ıu o kadar .Wabyorlar ld 1 ae faıcla oı.r. 



6 :Sayfa 

( Slga•t Alemi ) 

Uluslar Kurumu 
Ve Habeş 
Meselesi 

Temmuzun ıonJarina doğru ve 
ağlebl ihtimal bu ayın ( 24-25 ) inde 
Uluılar Kurumu konHyi toplanacak 
ve italyan - Habet anlaıamamadığını 
g<izdao geçirecek iki tarafın davaaıoı 
barış 1olile halle çalaşacak. 

ilk evvel, İtalyanan, Uluslar Kuru• 
mu tarafından yap ılan bu daveti 
reddedeceği hakkında umumi bir 
k anaat vardı. Aradan geçen zaman 
içinde, İtalyanın, görlltil değİftlrdiği 
ve bu daveti kablUe ku.:: r verdiği 
görüld ü. Bu g8rtıı deA"lşikliğin io hu
ıulüode Fransanın büyük tesiri ol<lutu 
nıuhalıakt ır. Franaa, ~tedenberi ltal
yanm bu davetten kaçınmasının aley• 
hinde ldl ve istiyordu ki Cenevre 
toplantısına ittirak ederek iddialarını 

ortaya dökılin. Uluslar Kurumu kon• 
ıeyi belkl, bu iddiaların ehemmiyeti 
ile mfitenaeip bir çare bulur. 

Şu bale göre Ulu11lar Kurumu kon• 
1ey'. nin bu topJantııı fıvka lAde ehem
miyetli olacaktır. ÇtınkU ltalya, bu 
toplantıda bir takım eflatuni tika7et
l•r yap!Jlakla iktifa etmiyecek. Fran• 
1amn da mutlak milzabaretine daya• 
naralc Habeı davaeında bir takım 

maddi menfaatler koparmıya çalı••· 
caktır. Eğer umduklarını koparam1-
ya cak o :urn bu, İtalya için çok inkl· 
1ar:ı bir tey olur. Eter Uluılar Kuru
mu Habeıi bat etmlyo zorlana, o 
zaman Habeı kafa tutar, bu defa İf, 

bam batka bir mahiyet alır. Bu sebeple 
ve her iki bakımdan Uluılar Kurumu
nun temmuz toplantısı ıon derece 
ehemmiyetli g8rünflyor. - Süreyya 

Telefon Sosyetesini 
Mürakabe 

Hükumet 20 Yılda 680 
Bin lıterlin Verecek 
Ankara 21 - Hükumet tele· 

fon aosyeteai delesıelerine muka· 
bil teklifini yapmıthr. Bu teklife 
göre Sosyeteye 20 yılda ödenmek 
ıartile 680 bin lsterUn verlle• 
cektir. Şebeke Devletin eline ge-
çince ilk it olarak teafıat 
Islah olunacak ve kuvvetJoodirile· 
cektir. 

* Sosyeteyi murakabe altına 
alacak olan komJıııyon gelmlıtJr. 
Komisyon bugünden ltibaren 
murakabe işine baılıyacaktır. 

Başbakan Karsta 
Kan, 21 ( A. A ) - Başbakan 

lımet İnönU 20 temmuz sabahı 
Erzurum dan hareketle Tortum, 
Ulti, ilçelerinden geçerek akşam 

Kars'a gelmiştir. 

Yoğurttan Zehirlenenler 
Beşiktaşta Nurtaneıııi sokağm· 

da oturan Şebvark adh bir kadm 
cumarteai pazarından aldığı 
yoğurdu çocukları ile beraber 
yemif, yoğurt zehirli olduğu için 
çocukları ile beraber zehlrlenmif, 
hastaneye ıötUrülorek kurtanlmıı· 
!ardır. 

,._ ....... --.. ··············-·-·-··-············· 
Acıkh Bir Ölüm 

Şurayı Devlet azahtıodan mütekait 
Zarif Mustafa Psı1 torunu Bay Endın 
torunu eabak Adliye Nazırı Bay 
Necmeddlnin damadı ve merhum 
avukat Kadri oğlu Bay Sadık bu 
11abah hakkın rahmetine kavuomuıtur. 
Cenazesi bugün saat on beşte kayın 
pederinin Büyükderedeki ikametırl· 
hından hususi bir vapurla Paıabah
çesine n akledilerek iile ıne:ıar!1ğına 

defned ilecekt :r. 
Merhum, Galatasaray Jise1ini pek 

parlak surette ikmal ettikten sonra 
Pa rlste kimya enıtitllsilnde kimyai 
ıınai tahsilini muvaffakıyetle takip 
etmekte bulunmuştur. Yurda hizmet 
edeceği bir çağda ufUIU, memlekeb 
H &ilui için çok elim ıaylattand11. 

AUah rahmet eylt)'• 

il. 
( ___ T_E_L_G_R_A_F_,_!_E_L_E_F_O_N_, __ T_E_L_s_i_z, _H_A_B_E_R_L_E_R_i ___ ] 

italyanlar,Habeşleri Bir Kere 
Da a Pr te to Etti er · 

Musolini Ul ~a 1 Sos yet e-ı ··········y~~-;~·i;t~;;;~-... -·-
D Ç t · Borçları • 

sıne e a ı yor tan A~:~1]a;1~1~Öz:!t~~m;unh:n~i 
(Baştarafı 1 fncl yüz1e) 

Şimdi Habeşistanda uğraşan lta1-
yanın, Avusturyaıı ın erkinliği işi 

ıiyaaıuınln bat unıuru olarak muha
fazada duam edip etmiyeceğl hak
kındaki bir 11oruya Musolini fU cevabı 
nrmittir. 

- ''Ağuıtos ıonunda beullz bin 
kitinin ittirakile Kuıey ltalyada 
büyük manevralaT yaptıracağım. Ge
le~ek fJktetrinde b;r mllyoıı İtalyan 
slllh altında toplanmıı bulunacaktır. 
O zaman hiç kimuden korkumur: 
olmıyacaktır. • Parls Gazetelerinin Fikri 

Ordr aazeteai ıunları yazmaktadır: 
"Muaolininin ltalyayı Avrupada 

zayıf dütlirmemek isteme1i çok iyi 
lıfr fikirdir. Fakat Musolinl ıuna 

inanmalıdır ki, Hitler, ltalyan - Habeı 
muharebesi eana1ında ltalyaya birçok 
milıkUller ç ıkarmak için elinden 
geleni yapacaktır,,, 

Pati Parizlyen gazoteainln Roma 
aytarı ıunları yazmaktadır. 

Habeo imperatorunun ıöylevl ltal• 
yan çevenlerf ( mahaffJi ) tarafından 

gayet aA-ır tellkki edilmektedir. Söy• 
lendiğioe g8ri bu söyln, daA-ıtılan 
metin de görüldOj'Gnden fazla teca• 
vllzkllranedlr. Bu tartlar altında tim· 
diden İtalyan • Habeı ifa-ilerinin ke• 
ıllme1l ihtimalini göıönUne almak 
mllmkUndOr. Fakat bu ilgilerin ke1il
me1i derhal harp haline geçilme1inl 
n bilha11a harp illn edilmuinl icap 
ettirmeı. İtalyan çevenleri uluılar 
1011yeteıi paldı ile 1906 yılında üç 
devlet ara1ında lmza edllmlt olan 
andlaımayı tatbik lmklnı olduğu fik· 
rindedirler. 

TecavUzU Habe9lller 
Hazırlamıflar 

Londra, 21 (A. A. ) -balya tarafın 
dan Habeı-ltalyan uzlatma komlıyonuna 
verilmiı olan belgeler ( ve11ikalar ) Ha 
beşlerin ual-ual hidiıelerinden iki ay 
evvel ltalyan ıömürgelerine kartı bir 
ıaldırma plloı hazırlamıt olduklarını 
iıpat etmektedir. 

Pariı, 21 (AA) - Musolin 

Surgede Bir Eti 
Şehri Bulundu 
Bu Şehir Miliddan 3000 Yıl 

Önceye Aittir 
Pariııı1 22 (Özel) - Fransız 

arkeologlarından Andre Perrot 
Suryede yaptığı araştırmalarda 
çok önemli izler elde etmiştir. 
Telharirde milattan 3bin yil önceye 
ait bir eti ıehri bulunmuştur. 

Bu şehirde yiyecek ıiloları, 
kanalizaıyon te,kilitı, her evin 
bugünkU konfora ait teıiıatı, 
banyo odaları, piıirilmiı toprak· 
tan mamul banyolar göze çarp
maktadır. 

Şehri teais eden krala ait 
olduğu 1analan bir heykel de bu· 
lunmuıtur, bu lzerler timdlye 
kadar bulunan ve eşıiz Eti 
medeniyetini gösteren izerlerin 
en önemliıi ve en güzelidir. 

İpotekli Kredi Mektubu 
Ankara, 21 - Memlekette 

ipotekli kredi mektubu tesisine 
dair ökonomsal b;r cereyan var· 
dır. Bu hususta incelemeler yapıl· 

makta dar. 

ltalyan·Habeş anlaşmazlığı hak· olanlar hükumete gönderdikleri 
kmda dem iş tir ki: yeni bir mektupta, yüzde ( 35 ) 

"Uluslar sosyetesi ıencilerin niıbeti kabul etmiyeceklerinl 
tekrar bildirmişlerdir. Hükumet, 

bir takım geri ka:mıı ve vahşi cevabında, yüzde btuz beıten 
ulualarm, inıııanbkta devrim açan fazla vermek lmkAm olmadığını 
büyük ulu&ları sürükliyecekleri bir bildirmiştir. 
hak yeri mi olacaktır? Bir ka· Bir General Yaralandı 
rar vermek zamanı artık ıel • Atina, 21 ( A. A ) - Gazete• 

lerin verdiği bir habere g6re, bir 
miıtir.,, köylU toplantısında cumuriyet re• 

Çok dUıttndUm, her şeyi hUyUk jlml hakkında ıöz ıöyllyen mUte• 
bir dikkatle tarttım ve hazırladım. kait general klavokannhı, kralcı· 
KörUkörUno gitmiyorum. ltalya iste lar tarafmdan ağır aurotte yara• 
diğinl yapacaktır. Büyük Brltanya lanmıştır. 
imparatorluğunu kuran büyük lngi• Avukatlar Cumurlvetçl 
lizler lnglltere için ve Franınz im· Atina, 21 (A.A) - Atina ha• 
paratorluğunu kuran bllyük Fran· roaunun 600 avukab cumurlyetln 

korunması için bir beyanname 
ıız sömllrgecilerl Fransa için na· imzalamıılardır. 
ııl düşünmüşlerse ben de ltalya Toplanlllar yasak 
için öylece düşünüyorum. ,. Atina 21 -Atina şarbayl bu• 

Avrupanın öntinde daha iki glln Londrada eski kralla görü• 
Uç ydlık nlsbi bir allkön devresi şecektir. Gerek ~tımhurlyetçilerln 
vardır. gerek kralcılarıa genel toplantı• 

sğuatoıta Italyanın fimalin lar yapmaları yaııak edilmiştir. 
de beı yüz bin askerin katılacağı Yeni Bir ParU 
bUyUk manevralar yaptıracağım. Atine, 21 (Özel) - Htikiime• 
Birinci teşrinde ltalyada bir mil• tin siyuetini taavip etmeyen 
yon aeker ailAh altmda buluna• ahali partiıinden bazı saylavlarm 
caktır. Hiç bir şeyden ve hiç bir Teodokis ile Meromihaliı'in ba• 
kimseden korkum yoktur, BUtllo kanhj'ı altında yeni bir parti ku· 
ltalyan ulusu ne istediğimi Ye ne racakları ıııiyasal çevrelerde söy• 
için iıtedlğiml enlamııtır.,, lenmoktedlr. 
Üçler Konferansı Toplanamıyor Almany-8-,d-8--Yahudl• 

Londra, 21 - Italya • Habeı 
ı1ını barış yolu il• dU.zeltmek iare Kartı Savat Arttı 
için yapılan teşebbUılerln ıonuç Berlln, 21 (A.A) - Genç Al· 
vermediği Ye Uçlor konferansın• man kız ve kadınlarile mUnaae• 

betlerde bulunarak iri kanını 
dan vazgeçileceği aöylenmoktedir. kirleten yahu dil ere karşı açalan 
Oamanb Zabltlerl Habe, Ordu· savaş allrllp &itmektedir. Gaze• 

sunden 1, lstlyorlarmıf teler bir Yahudi tecimonlnlo bap• 
Paris 21 - Kudüıııten bildi· ıedildlilnl ve bir diğerinin de 

rlldiğine göre Fillstinde ve Mave• Esterugen kampına ataldığlm bil• 
rai Erdonde bulunan eaki Osmanlı dlrmektedlrler. 
imparatorluğu subayları Habeı Frankfort 21 (A.A) - Mah· 
hükumetine müracaatla Italyaya keme, Alman kurumunun yahudl 
kartı çalıımak ilıere Habeş ordu• işçisine yol vermeainln kanuni 
&unda vazife lstemiılordir. olduğuna karar Yermiştir. 

KÖYLÜ BORCUNU NASıL ÖDEYECEK? 

Ziraat Bankası Bir Tali
matname Hazırladı 
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Taksitlendirilecek Ve T aksitlendirilmi
yecek Borçlar Birer Birer Anlatılıyor 

Ankara, 22 (Özel) - Köylil· 1 - 1931 envanterinde ve 
nUn Ziraat Bankasına olan bor· yazıla · bulunmayan ve sonradan 
cunu taksitlendiren kaınunun tat· ikraz edilen bilcUmle ipotekli Ye 
bik suretini göıteren talimatname mlltesel&il kefaletli alacaklar, 1931 
Zlraat Bankasınca tamamlanmak 
üzeredir. Talimatnamede borcun 
nasıl tecil edileceğiue, nasal tak• 
sltleneceğine dair önemli madde· 
ler vardır. Talimatnamenin eıas• 
}arını bildiriyorum ; 

Takaltlendirllecek borçlar : 
t - Bankanın 1931 yıla so· 

nundaki envanterinde bulunması, 
2 - Zirai ipotekli ( uzun ve kuıa 
vadeli veya hesabı cartU) veya 
mi.iteaolsil kefaletli ikrazat meya· 
nında bulunması, 3 - Nakten 
ödenmiş ve şimdiye kadar dev• 
rede golmiı bulunması 14zımdır. 
Taksltlendlrllmeyecek borçlar: 

Kanun hlikUmlerl haricinde 
kalıp takıitlendirllmeye tibi ol• 
mayan alacaklar ıunlardır ı 

envanterinde yazılı olmayan ve 
sonradan ikraz edilen mUteselsil 
kefaletli alacaklardan olup koo· 
peratlfe devredilenler, 1931 en· 
vanterlnde yazılı olup müteakip 
senelerde nakten tahsil ve aradan 
bir müddet geçtikten aonra tek• 
rar ikraz edilen zirat alacaklar, 
esham ve tevdiat ve altın muka· 
bili biletimle matbuat ve ticari 
alacaklar, 1931 envantorinde yazı• 
h ve fakat hazine hesabına veya 
muhaıebei huauıiye heıabma ya• 
pılan hernevi zirai alacaklar, 
193 J envanterinde yazılı zirai 
ipotek il ve mUteaelsH kefaletli 
alacaklardan baıka baıka mahsul 

Romanga Ve 
Bulgaristanda 
Casuslar 

Bir Romen Zabiti 
Mahkum Oldu 

Sofya 21 (Özel) - "Utro,. ga• 
zete1ine Bükreıton bildirildiğine 
göre, önceai gUnU, Romanyada 
çok heyecan uyandıran bir ca1u• 
şebekesinin davaıı bitmiştir. Bun• 
da suçlulardan Romen zabiti 
Yon Antoneako, Romanyanın mU
dafaaaına alt resmi bazı klğıtl&• 
rm Macariatanm c&1uı teşkiIAtı 
ıeflne •erdiği sabit olduğundaa 
ölünciye kadar hapse mahkudl 
olmuıtur. 

Geı• von Ar namındaki ,_. 
beke ıefl de hudut harki kaçbl' 
için gıyaben 15 ıeneye. GUrgevo 
kaıııabaıında Macar vapurlafl 
acentesi memurlarından Frantr 
Putnlk de 7 sene, daha 3 kiti 
de 5 ıer sene hapH mahkiidl 
olmuılardll'. 

Caauı :zabit Antonesku'nua 

sevgUiıi Matmazel Kıta da beraet 

etmiıtlr. 

Sofya, 21 (Özel) - Zabıu, 
Filibede yabancı bir hilkfamet 
beaabına casuıluk yapan bir ıebee 
keyl meydana çıkarmıı, 10 kiti 
tevkif edilmiştir. 

Sorguya çekilen suçlular ara• 
aında Georıl Denç.ef Kotinof il• 
Flllbenln 11&bık Cemaati Iılimiyo 
Başkanı Hafız Cevdet oğlu na• 
mında bir TUrk de vardır. Suçlu• 
lar umumi hapishaneye gönderli 
mişlerdir. · -----

Ekonomi Bakanının 
Tetkikleri 

Lenlograd 21 ( A. A. ) - Tür
kiye ekonomi bakanı B. Bayat 
ile yanındakiler şehri ve endUr 
triol glriıltleri gezmlılerdir. Lt• 
nlngrat Sovyet başkanı Türk ko• 
nukları ıereffne bir alqam yemejl 
vermiıtlr. 

Şark Demirgolla
rı Da Satın 
Alınacak 

Ankara 21 Şark demiryol• 
ları soıııyeteıi ile bükü.met ara• 
sında yakında ıatın alma konuı• 
maları başlayacaktır. Şark demli"' 
yollarının da Devlet ldare1lne 
geçmeainin temin olunacağı si" 
nılmaktadır. ................... -................... _. ....... -.... ..,,,,-
1931 envanterinde zirat alacaklat 
şekli ve mahiyetinde değil Jkell 
bilahare ipotek teminatına vey• 
müteaelall kefalete rapt ıuretil• 
ziri alacaklar araaına giren ticari 
(vadeli veya he11abı cartli veya 
mabıul mukabiU) hor nevl avan•· 
lar ve alacaklar. 

Takaitlendirmeden istif ad• 
edilecek borçlular için tapu tda" 
relerine bir cetvel verilecektir. 

Borçları taksitlendirilmiye tabi 
olan borçlulan, kanun hükümleri 
dahilinde muamelelerini ifay• 
davet için, tebligat yapılacaktar• 
Bu tebligat mahalle veya kö) ler• 
borçlularm isimlerini bildir•ll 
liateler asarak veya borçlulat• 
mektup yazarak yapılacaktır. 
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Yağlı Güreş Müsabakaları 
Muvaff akiyetle Yapıldı 

• 
Müsabakalarda ikramiyeler Dağıldı 

. . . 

Mü.abıkalara siren pehllvanlarlmıı - gllrııten btytcanlı bir dakika 

yirmi yedi 1aniyıde ıaUp geldi. 
DHtcule birinciliği Arnavut Meh• 
met Kara Aliyi kendi oyuau ile 
yirmi yedi dakika otuz beş H· 

niyed• yenerek birinci oldu. 

ıile KaramUr111ll Hilmiyi otuz 
dakika 29 ıaniy~de çok çetin bir 
çarpıımadan soma mağlup etti. 

Gazetemiz tarafından tertip 
•dilen alaturka yaA'h güreıler dtin 
T akıim ıtadyomuoda büyük bir 
t6renle ba9ladı. 

Alaturka yağb gUreıl11in yeni 
Yapılan talimatname il• ilk tec .. 
rUbeıi mahiyetinde olan bu ıU· 
reıler büyük bir alaka uyandır• 
nıııtır. 

Yeni gllreı talimatnamesi btt· 
YUk bir maL.si olan yağlı gUreı· 
lerde çok mühim değişikJlklor 
Yapınııtır. Ud gUreıçl arasındaki 
lllUıaf>aka vaktin birer 11&at ola• 
rak tahdidi, mU1&bakalara bUyUk 
bir ehemmiyet vermlıtlr. 

Dün Taksimde baflıyan gUreş· 
ler btıyük bir intizam içinde 
"e timdiye kadar hiç görül· 
lllemlı derecede bir 111ilkem· 
ıneJiyet içinde a•çmiıtir. Memlı· 
kettıı her tarafındaki güreşleri 
htıytlk bir blkkatle idare eden 
hakem heyetinin çok dUrUıt ve 
tanıamllo bttaraf kararları cidden 
takdire ıayandı. Neticeler oparl6r 

b
lle ~alka mükemmel bir aurett• 
lldırilmlıtir. 

Bugüne kadar toprak ve ça• 
yır lizerinde yatlı gllreı yapaP 
•laturkacı pehlivanlar yeni tali· 
nıatnamo mucibince yere ıerllen 
huranda üzerinde ıttreıe başladı· 
lar · Destede gtıreıecekler sıra 
llo halka takdim edildiler. 

GUretl•r 
Sekiz pehlivan hep birden 

aUreşe baıladılar.f 
d On dakika Uç saniyede Ban· 
tiırrnalı ŞUkrU Kadıköylü Hayret .. 

ni kUnde ile mağlup etti. 
KUçiik Kara Ali, Bulgaryalı 

Şevketi beı d•kika4a künde ile 
Yendi. 

7 
lzmitli Faik, Bulgaryalı ŞahloJ 

dakikada kepçe iJe yendi. 
Galipler araamda tekrar tutu. 

f(n deıte pehJ:yanlardan kUç8k 
ara Ali, Şükrüyü iki dakikada 

•arına ile gerdanlama yaparak 
Yendi. 

8 
lzmltli Faik da, Çatalcala Sarı 

ekiri gerdanlama yaparak iki 
!aklkada mağlup etti. Kilçilk Kara 
I li sarmadan dönerken rakibi 
zrnitli F alkı bir dakika otuz aa· 

nlyede yendi. 
li Ar?avut Mehmet Kırklarelili 
Useyınl 6 dakikada yendi. 

S Betiktaşlı Mualafa, EyUplU 
k~leymanı kUnde ile on bir da• 
ıka yedi uniyede yendi. 

Be9iktaşh Muıtafa müsabaka· 
l'ı terke mecbur oldu. 

Arnuut Mehmet on dıkJka 

KttçUk ortalara baılandı. Bul• 
garyalı Basri, Şireli Şerafettlnl 
könde ile dört dakika yirmi yedi 
ıani) ede, Çorlulu Rasim Bahke· 
ıirli Yahyayı künde ile dokuz da· 
kika yirmi Hkb. saniyede mağlup 
etti. 

Şileli Rahmi, Bulgaryalı Veli· 
yl sarma Ue 17 dakika beş sa• 
nlyede yendi. 

Ramisll Basri, Çorlulu Raaiml 
29 dakikada mağJQp etti. 

Gelibolulu Remzi ıak kUnde• 

Bu arada Ru11yalı iki çok kU· 
çUb kardeıler güreıtller. BUytık 
bir alaka uyandıran bu mUıaba· 
ka Uç dakika devam etti. KüçUk 
Selim ağabeyisl KAzımı künde 
ile yendi ve çok alkı,Iandı. 

BuJgaryah Baari Birinci, Gelibo-
lulu Remzi ve Rahmi gUreş mUd· 
detl olan bir Hat zarfında be• 
rabere kalmışlardır. 

Bl\yük orta - Ali Ahmet, 
arabacı Hllseylnl 16 dakikada 
tera kepçe ile yendL 

UzunköprOJU Hüseyin ile Kireç 
( Dev•mı 10 uncu yOzde ) 

SERT BiR MAÇ 
-

Beşiktaş lstanbul Şilt 
Birincisi Oldu 

Beykoz • Betik.tat maçından bir enıtante.ne 
mUteıddft hücumların birinde 
Hayati uzun bir vuruıla on 
dördUncU dakikada beraberlik 
IBJllllDI yaptı. 

935 Sıae1l Iıtanbul ıilt bl.: 
rincilitl nihat maçı dOn Şeref 
ıltadında Beılktatl• Beykoz ta• 
kımları arasında yapıldı • Şilt 
ıampiyonluğu final maçına sıelln· 
ceye kadar bir hayh maç yapan 
Beılktaım final maçını Beykozla 
oynamatı muvaffakıyotine çok yak· 
laşmıf olduğuna delil idi. 

ilk devreyi büyük bir hAkiml· 
yetle oynıyan Beılktaşlılar blltUn 
gayretlerine rağmen ıon dakika· 
}arda yedikleri bir gol ilo bir 
sıfır mağlup bitirdiler. ikinci dev· 
re hatladığı zaman Beıiktaı toplu 
bir halde hücuma geçerek bu 
müşkül vaziyetten kurtulmağa ça· 

htblar. 
Sağdan, 10ldaD yaptddarı 

Bu ıayıdan sonra tazyllderl 
arttıran Beıiktaıhlar dört daki· 
ka aonra Şerefin ıUzel bir ınitı 
ile ikinci 1&yıyı kazandılar. 

Bundan ıonra oyun gittlk9e 
aertleşmlıti. Bile bile atılan tek· 
meler göriiltıyordu. Hakem Bey· 
kozdan Saitle Beıiktaştan Şerefi 
bu yüzden dıtarıya çıkardı. 

Oyun bu aayıdan soııra tek 
kale ıeklinl almıf, kendi kaleleri 
içine tıkılan Beykozlular bu ara· 
da ancak iki akın yapabilmiş· 
)erdir. 

Oyun Beşiktaıın iki bir ıall• 
biyetlle bitmlıtlr. 

Kougrede bulunan Sporcuıar 

Dünkü Spor Kongresi 
Gürültülü Oldu 

Dun lıtanbul bölıeal ıpor 1 
konpeıl Beyoğlu Halkavi .alo· 
nunda aaat onda toplandı. Kon&· 
re bıııkanhğma 2nreı heyeti 
haıkanı lamail Hakkı, yazganlık· 
Jıra da Kemal, Muhtar aeçUdHer. 
Eski mıntaka raporu okundu ve 
kabul edildi. Sıra ile Atletizm 
a-Uref, futbol, denlzcillk, bisiklet 
Yoleybol raporlara okundu Ye l<a· 
bul edildi. Biılklet hey'etl batka· 
nı Stileymaniye kulUbUnden Hik· 
met, bu ıporu lıtanhulda tatbik 
etmeğe imkan olmadığını Iatanbul 
belediyeainin aUya bir takım ka· 
zaları ileri ıUrerek mUsaade ver· 
mediğlni acı acı tenklt etti. 

ıiktaı), Yuıuf Ziya (Eyüp). 
H Güreı baıkanlığma lımall 
akkı (Kumkapı), Hikmet, Maı• 

har, Kemal, Doktor Saip. 
Bi1tiklet baıkanlığına Hikmet 

(SUJeymaalye), Talat (Fener Yd· 
maı) RUttO. 

Bokus baıkanlığana : Nuri 
(Beşlktaı) SUbeyJi (Galatasaray) 
Hilmi. Rlza, Selimi 

De=ni.ıcililr haıkanhğına: Kad• 
rl ( Galatasaray ) Şazi, Turgut, 
Şevket, Efdal. 

Voleybol batkanlığına : Ali 
Ridvan (Hilal) Sadri (Betlklaı) 
Ekrem (HilAI) hesap mUfettlfl 
olarak da Raıih lt• Kemal seçil· 
diler. 

On dakika tatil yapılarak yeni 
seçmelere geçiJdl. Galatasaray 
murabhaıı nizami nsiyette olma
yan GUoeı kulUbU azalarma iti· 
raz elti. Eıki mmtaka ikinci baı· 
kam F etbl mUrahhasJarının niza· 
mt olduğunu ıöyledi. Uzun bir 
münakaşaya ıebebiyet verecek 
bu meaele kongre baıkaoı tara• 
fından kimseye ıöz •erilmemek 
ıuretile kapatıldı. 

Dünkügüzme 
Mü•abakaları 

Bunun üzerine protesto me· 
kamında Galatuaray, Be,iktaş, 
Vefa kulUbll mUrahha&ları ıalonu 
terk ıttl. Konar• bir takım gU
rUltUler içinde deYam etti durdu. 

DUn apılan konıre bizde ıpor 
itlerinin ne için bozuk gittiğini 
iıbat etti. 

Patırdı, aUrUltn yapılan he· 
yetler ıu ıekilde teabit edildi. 

Mıntaka baıkanhğma Fethi 
Tahsin ikinci beıkanhğa Necmi 
Atamen, azalıklara 39 reyle Muh· 
tar ( SUleymaniye ) 28 reyle Sait 
Selahaddin (Fenerbahçe) 22 reyle 
Kemal (Eyüp) 

Futbol heyetine baıkan Kemal 
Rıfat ( Güneş ) , Saim Ertuğrul 
( Vefa ) , Basri ( Be,iktaı ) , Şazi 
(Beykoz) Cafer Fenerbahçe). 

Atletizm baıkanlığına Ömer 
Besim (Galataaaray),. Melih (8 .. 

Mantaka denizcilik heyetinin 
hazırladığı yUzme teıvik mU1aba• 
kaları dUn Modada yapıldı. 

Birinciler ıunlardır. 
Erkekler 100 Galatasaraydan 

Halil. 
Hanımlar 100 metre serbest 

Beykozdan Lola 
Erkekler 100 ıırt Ustu Bey• 

kozdan Fuat 1,33,5 birinci. 
200 metre kurbağlama Bey• 

kozdan Ömer 3,38,4 
400 serbest Galatasaraydan 

Halil 5,47,4 birinci 
4 X bayrak tramplenden at• 

lama Beykozdan Fahri 230 pu• 
van birinci 

200 Hrbest Galata9araydan 
Halil 2.36 yeni Türkiye rekoru 
birinci 

Hanımlar 200 metre serbest 
Beykoz dan Lola 3,39, 2 birinci 

400 metre serbest Leykozdan 
Lola 8,02,4 birinci. 

1500 metre serbest Galat&1a• 
raydan Halil 25, 11,4 birinci 

Türk bayrak yarııı Beykoz ve 
1. S. K. takımları 6, 14,2 ile be• 
rabere kuleden atlama Beykozdao 
Hakkı 204 puvan birinci gelmi .. 
lerdir. 

Maçta •e&m11enen Beykoz talomuadan Kandili· 
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sonra: 
- " Y öt ki hab ? ..• O 

dairmiş? ,, diye ıordu. 
- •• Bu da Yaziy erly 

hakkında bir rapor... ltalya aefa· 
r eth nesl nsıt sile nderll it··· 
Bu rapordan anJa~ldlğı a göre 
Alm nlar yalmz h v d n taarruz 

~ 7 •• 1935 

Kat dral, ıato n aar&y ka· 
ilen harap olmuıtıı. 

•et Y cud ıe
leceğfni de unut• 

maymıs, diğer 

Avrupa dev• 
letlerl köı Ierl • çekilip Hylrcl 
vazi~etinde kaldıkları b ld bizim 
Çekoslovaky,aya taarruz edı,leri J 
bahane derek Alman} la harbe 

a ve 

manaaız bir ıey olur 
değil mi? ., dedi. 

Hariciye Nazırı 

Mlıfer Ganıton bat· 
vekllln bu sözleri 1 tasdik etti. 
Hatta böyle bir harbin bir cihet· 
fen deill birkaç cihetten bir 
delilik olacağını ıöyledi. 

( Ar.k:aıı var ) 

"mekle iktifa etm i 1 r... Gerçi 
havadan taarruz etmiıler, hattı 

bUtUn bUyük yolcu ve tticcaı: et
yası nakline mabsuı tayyareluf 
de seferber ederek zapt ttlkl rl 
yeri r asi{er de nakletm' ler .•• 
Fakat bu dan maada büyük e 
adeta birer kara kruv zörU olan 
ta larile d Çekoslovakyayı fstfl& 
etmişler. f kat gizli IAlı lard a 
korktukları için bunları b lıc 
yol rdan deiUt öy y llaruıdan 
ıevketmlıl ... ,, r 

Hergün ' Mor ttip er Toplanamadılar 
Başvekil dudak! rını bllktO. 
- u Ya! ... D mek ld bu tank· 

r o kadar bUyOk ha?.. Şu halde 
nları tlmal denfzind n aıırıp 

1 iltcreye kadar gönd rmelerl 
kabil olamıyacak demek, lSyle 
ml?,, dedf. 

Hariciye Nazın gWllmsedi: 
- "Ev t. •• 0yl z ederim. .• 

Herhalde ılmdilik bu tanklaldan 
korkumuz yok de ktlr... Fakat 
en çok dOtUndllğUm dh t haYa 
hUcumlarr ... ,, 

Başvekil mUatehzt bir gUlü lsı 
-

11Zaten ötedenb rl bu 
koı·kudan tikôyet edip duruyor4 
• uz.. Galiba av ta rruz· 
)arı ı;ıizl rüyanı d bit. korkutu
yor ..... dedi. 

- "Ne yal n ıöyl 7fm?.. Son 
derece korkuyorum. Hem haklı 
da değil miyim?., 

Baıv kil omuzl zıını k ldırdu 
-

11Ben dze haklı d ğilsin 1z 
demiyorum .• Fakat biliyorsunuz ki 
bu meıele hakkında kabloed kJ 
nazırların görU9l ri ve fikirleri 
birbirine uymuyor.. Onlara b • 
karsaruz l§ln asıl can alacak 
noktaıı bu değildir .• Şayet bizim 
de bir tecavüz etmeye niyetimiz 
ve bizi her hana;f bir gün Al· 
manlarla b bava ve kar ı kar· 
ıya harba tutuıturabilec k bir. 

t arruz pl oımız olsa idi, o vakit, 
diki gibi Alma lann ha a 

kuvvetlerinin yarı ıına nrmay 
bir hava kuvetile iktifa etmemiz 
hakikat n bir d II:ik olul'du. Fa· 
k t 'aziyet öyl de il.. Biz h rp 
• k l t »~oruz. u iy ti· 
miz de yo . Şayet AI a ya, ar l 
ö Ü g~ilmiy cek b' • rivalö 
y p cak untte re t • r 

' 
o z man, patlayac k arp, di· 
ğ milleti ri izde d ziya • 
nlfka dar ed cektiı:. Siz ör 
AI a ny anı imdi i le ti b• 
k b' dend:.r. Fak t bw 
ıetI h böy[ b r b ani 
o ak ve bunu y pamadtğımız 
takdirde de bu harbe karışmama· 
ya çalışmaktır. Fakat böyre bir 

/ngilizlerin 
Avrupa 
Siyaseti _, ____ _ 

C B ;tar h 3 O cQ yOzde ) 
-

cağını ı&ylediler. Muaolinl de 
ağı y kari aynı ceYebı verdi. 
Dlğ r taraftan, Lokarnoda, 

Almany nan garbe doğru Uerle
m sine ~ani olacağını soyle,en 
ngillzler, Avusturyamn iStiklalinl 

t n edecek bir mukaveleyi imza• 
lamaya yanaıtıklan gibi bir Şark 
Lokarno un iıtlrak etmekten de 

tin ettil r. Bund n a lngil· 
t re, Alın ny nın kendi ine doğru 
bu ileri h r ket bulunmasına 
karıı bir t kurduğu bald , 
onu Ce upta Şarktaki hare• 
kitınd t amen ter eıt hıra • 
tığı anlaııhyordu. 

lngUizler b5yle muahedeleri 
lmıa etmeyişlerini, huE>ust mua• 
hedelerden zfyade Avrupa sulhu· 
nu temin edecek umumi tedbi~ 

lere lüzum olduğunu ileri sUruek 
tevile kalkıştılar. Fakat buna 
kimse inanmadı. 

KtıçUk aatantın hAmiıi olan 
Fransa, Almnnyanıo Avusturya 
iflerine müdahale etmesini arzu 
etmedliind n, lngllizi rin bu yeni 
dya eli Fran&anın bir taraftan 
kUçUk ııntantla, diier taraftan da 
Sovyet Rusya ile daha ınkı mtı-
naae batta bulunmasmı intaç etti. 
lngilizler bu ıl} a etl rind do am 
edip Almanlar daha ziyade 

eyli ttikleri ta dird Alm n• 
y ya hem hudut olan d vletl rin 
irleşip anyanın etrafında 

uvvctli bir çembet vücude getir· 
elerl ~ok uht meldir. 

Fak t ıon z manlar:da Roma 
i. B ı:li ara ınd ki mUnaaeb tta 
da büy k v f yam k t bir 

lilli ektedir. M e afih 
bu alametler bakara , Fransız • 
Rus blokuna kartı bir lngiliz • 
Alman· ltalyan blokunun kurul· 

lıtanbul Mllrettipler Cemiyeti, 
umumi yazlyetlnln görllşUlmesl 

için evvelki gUa Cemiyet binaaın· 
da bir toplantı yapmıya karar 
vermiıtL Bu toplantıya gazete va 
ki tap matbaalarından birer mn
messU ittirak cd cekti. Fakat 
eka riyet basıl o adığı dan top
lantı yapılamadı Ye haftaya bı· 
rakıldı. 

Hellç Şirketinde 
HalJç ıirketl ld r bey ti. 

evvelki gOn bir tt>planh yapmıı, 
ılrketin belediyey devri hakkı 
dakl ıon YaziyeU görOş UştUr. 

Otomobllll lnglllz Seyahları 

Cenubi Afrikanrn Nig rya 
ıe rind o tomobille ı y h te 
çık Corao dol ve Ku b l i i n 
Jkl ln~liz ehd iz g 1 1 rdir. 

m k üz re istihraç 
k d p ol az. 
U Ingilt r n AYrupadakl 

six tin il e el ltir z ed 
[talya olmuıtur. lngilter ui Ha· 
b i tan kkındakl bnt 
yelerinl de redd t miş 

te e i p rator:uğunu rark 
nn ıI dünya cfkarıum miy ini 
nazarı itibara alm dıys kendis' in 
de lngfliz efkArıumumiyes:ni hiçe 
aaydığını söylemiştir. 

lı te lngilterenfn ıiyftleUndeki 
dcğiviklik, bHhnssı:ı Fransada, 
lngilterenin A manyayı kuvvetlen• 
dirmek ve Fransa aleyhine bir 
blok teıkil etmek fikrinde bulun• 
duğuna dair daha ~imdiden bil· 
yük bir şüphe uyandırmıttır. 
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.( Ba~tarafı 1 inci yüzde ) 

kerHtecilik 1apmaktadır. 
Kendi esH evinde bir iskelet 

bulunması dolayısUe Bay Sudinin 
bulunduğu yerde htlnabe auretlle 
ma JOmatma müracaat edilmesi 
kuvvetle muhtemeldi •• Eğer lüzum 
hAlll olursa bur ay da çağrıla bt. 
lecektir. lskeletln buraya ne ıe· 
kilde konmk..l olduğu ve h dls ni 
umumi vaziyeti hakkında tahassul 
eden kanaatlerin içinden en kuv· 
v tlul olsr k k bul edilebilen 
5yl dir: 

Bund n 6 a ne evv 1, bina, 
ey klind n çıkarıl rak apartman 

ali ifr ğ olundu bir ırad 
yapıl u umt in atta ç lı n 

lard n biri herh gl bir kine 
ve y ut bir p ra t m ın uğr • 
Y r öldllrDlm ı Y c dl bura
ya aaklanmıştır. 

Bu z n ve tahmini kuv etlen· 
diren sebep ; çab rasında bulu
naa kanlı v.. ski blr p ntalonla 
yUn ıllveterdir. 

iskeletin yanında bulunan eşya 
umumiyet iUbarile fşçl giyim •t• 
yasıdır. 

Bu cihetin tenviri için, o ıa• 
man bu inşaat i inde çalışan us· 
taların da sorguya çekilmesi za• 
rureti hası l olmuttur. 

Bunlar da kabll olduğu takdir 
de bugUn buldurularak ifade-
leri alınacaktır. 

Diğer taraftan poll ikinci u• 
besindeki ıc eşhası gaibe ,. maaa• 
ma da mOracaat dilmlı ve kay• 
bolduk!arı hakkında mor caat 
vaki olup d h nuz bulunam yaa 
nbısl r me cut olup olmadığı 

orul uıtur. Bunlar rasınd bu 
işle t tnbık ed bilecek bir ah• 
iyet mevcut olduğu görUlurae o 

izi r tizerinde yürünerek iskeletin 
kim olduğu m yd na çıkarılabi• 

lecektlr. 
Ancak bu cihet t hklk edil• 

dikt n ıonradırkl f cia k hra• 
manlarını meydana çıkarmak 
mUmkUn olabllaln. 

13 Sene, Metelik Vergi Vermeden 
Para Kazanan Bir Adam Varmış 

( B11.4tarafı 1 inci yüzde ) 
kAoda lranb bir Ali Rıza oturur. 
Bu adamdan gayrı bu dük· 
kAnda imse görünmediği, çalış· 
madığl Ye dOkklnın sahibinin de 
kendisinin olmuı yOzde yOı mu· 
hakkak bulunmeıına ra~men bu 
adllm, tamam on Uç aonedenberi 
ne yapmıı, yapmıı, bu memleke· 
tin maliyeılne tek bir kurut vergi 
vermemi tir. Vergi memurlarına 
ise, elinde mevcut bir mukaveleyi 
ve bir konturatoyu g6aterm kt dlr. 
Bu konturato Saltanat adlı bir 
kadına aittir. 

AH Rıza, kendlılnln, bu kadın 
tarafından aylıklı olarak kullanılan 
bir t zglht r olduğu iddiasında· 
dır. Fakat bu Saltanatın ndr ıi 
malum d ğildir. Nerede oturur? 
Meçhuldllr. Ali Rızaya ıoru1duğu 
zaman malumatr olmadığını ıöy· 

!emektedir. Halbuki, bu arada, 
tahsil direktörlUğll t ıblt etmiştir 
ki AU Rtzanıa bir karısı rdır. 
Birkaç sene evvel Irana gitmi,tir. 
Adı da Saltanattır. Binaen leyb, 
Ali Rızanın bahı tUğl Salt natıP 
bu olması çok varitse d Ali Rıza, 
( Saltanat ) ların ayn olduklarını 
iddia etmektedir. Ortada dikkate 
değer bir nokta da Ali Rız nın 
karısı olan ( Saltanat ) m Uç buçuk 

ne evvel Irana gittiği iddia 
edilmesin• mukabil Saltanatla 
935 senesinde yapılmıı bir muka" 
vele vardır. OnUç sene bu mem" 
1 kelle tıkır tıkır para kazanarak 
hazineye metelik vermeyen, bUtüd 
zevahire göre bir takım hayali 
Saltanatlar]• iş gören Ali Rıza 

hakkında zabıta tahkikat yapıp 
bu hakikatlan teıbit etmlıtfr. 
BugUn iti Adliyeye intikal etmek• 
tedir. 

ir Hava Ok Iu 
tan ığından: 

Hav okull rı talim tının 86 ancı maddesinde yazdı ı rtlan 
haiz lsteklil r: Dil k kOğıdı ve vesikalarlle T mmuz başlangı• 
cınd Ağustos nuna kadar okula bat vurulur. Okulun 
bul ndu u yeri dışında bulunanı r dilek k ğıtlarile vesikalarını 

• Po ta ile okul gönderir( r, ve alacakları karıılığa g8re hareket 

ed rler. 
Madd - 86 .. o ulun Gedikli k111mlanna girme ıartlan 

ıunlardır. 
A - T rk olmak. 
B - Orta okul (Lls 1eklzincl sınıf) tahsilini bltirmit en az 

17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukda ve uçuş lşfcrinde kullanılmağa 

elveriıli old fona mut hu ısları tamom bir ha tanede sıhhat 
hey'eti raporu olmak. Dıtarıda bulunanlar: 

Bulundukları yerin kerllk tubualno miiracatla muayeneyo 
ıönderilirJer. Tam teıkilatlı. Sıhhi hey'eti bulunan y rlerd o 
yerin en büyllk Komutanına mUracaatla muayeneye gönderllirler. 

D - Ahlakı 1ağlam olduğuna e biç bir ıurette uçlu 
veya mabküm olmadığın dair bulunduğu yerin Emn:y t MUdilr
lUğUndon veya polis lmir:iğinden tasdikli v ika göstermek. 

E - Okula olınacak okuyucular: Gedikli erbnıl r b kl<r~ 
d ki 2505 No. lu kanun mucibince muamele gör c kl rini, okulu 
bitirdiklerinde (12) ıene hava gedikli erbn~ olarak vazife giire
ceklerlal taahhnt etmek. 

F - Okulca yapılacak aeçme lmtlhanınd kazanm k. 
H - istekli adedi çok veya imtihanı kazananlar ahnacak 

miktardan fazla olursa bunların içinden riy ıiy• bilgil ri daha 
iyi ve yabanca dil bilenler yenleni • . 

Hava okulları okuyucuları askeri liseler okuyucul rı gib• 
yedlrlllr, giydirilir. Kitap ve diğer der1 için llıım olanlar paraııı 

••rlllr. (3995) 

" 


