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Italya ordusu geç·tı 
vµsturya lejyonunda isyan 

onstey müdafaa haline konuldu 

• kapadı! •• 
• 

kurşuna dizilenler var 
. 
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Kiti tevkif 

edildi 

Belediye reisinin eVinde ki bombalar 
YugoalatJgaga .J()O Nui tlalıa iliica etti ... ,. ..._,onu•• ....... ,,. 
Roma, 30 (A.A) -:- ihtiyati bir t.Air olmak üzere A~ ~llttrken ,ar•lanaa polte 

ya hududuna aeYkedilmıt olan d&t l'ırka, Reçya Ye Bnaner tepeleny 
le San Candido aeçidini Te Tania'l ifpl etmektedirler. Bu kunetler 
Bolzano ve Midine'ye dayanm•lrtadır. 

Maarif Vekili yeni bir 
tamim göndereli 

Ankara, 31 (Hmml) - Ymi 
Maarif Vekili Ze,..elibWha laıeJ, 
mevcut mekteplere ataiıda ..,...ı. 
dıiı tekilde lrir tamim yapmqbr: 

t - Lile w Ol'ta _..., ... 

A1'11t01UD yinainci Puuteai IÜ
nü açıilqk ft talebe lra,.t, ...._ 

itine batllJ'WI••· 
2 - 33-34 den 11lı E.,ltl me

zuniyet imtih•.a.n Eylulün birin· 
ci Cmnartesi sini ~ 
yinninci Perw-be aünü bitmit o
lacaktır. 

3 - Her imtihan arumıda iki· 
ter ain faula .-ilec:elltir. 

4 - 8a clftl'ede lile Ye Olta 

Gayrimübadiller takdiri 
kıymet komisyonundan 

tiki yet 
Fatihte ÇDÇ1r Kilile tolraim • 

da 3S numaralı -- obD'aD Sad
rettin beJ, .. ,,....diller takdi-
ri la,met komiq......M ı.m -
IDm'lann hakaretine mana ı.lclı· 
p Ye dapk yecliji iddiuiyfe 
müdcleiammnllii• müncaat et -
mittir. 29 temmm tarihli bu i.ıi
dumcla Wrettin Bey, kendisini 
tahkir edenlerden biner lira zara· 
n maanl iatecliii aibi aynca da 
htlmk d&YUI .... etmittlr. S.d 
rettin heyin ilt.Wauna ,are, wak'a 
fiyle ıeçmittir. 

.(Arkm '6 IDCI ...... ) 

Londra, 30 (A.A) - Romadu Reater Ajanama bildiriliyor: 
s.ıalaiyellar ltal,.. mehafili, AYalbaı7&'deki YUiyeti aiikOn 

balımat Y'e llahranı ltibnit tel&ldli ....... ir. 
ltalyan lrwta•tmm bir kaç llia içinle Wattan ıeri alımnalan 

muhtemeldir. 
Paria, 30 (A.A) - lkft8 Aju..., 'B.rm .... lairi bHdiri· 

mn ATllltm'Ja hadtıclunda 

11n1 W&en A ... n 1..-Jm. ,...,,.. ............ Vi11••"'" 
k6min iade edildilini biltl~ 

....... 
Elektrik 

Morninı Poat ıazeteai, M. Dol
fuaa kartı J&vılan ıuikaabn bir 
"Anupa hltlileti,, olmacbp ia • 
pa,ta çalıpaalda Ye el-ektedir ki: 

"AYQltul'Ja mUleti, Anupa aul· 
bunan menfaati namına, aiiktnu 
Ye bmıulariyle aJyuet, iktiıat ve 
ldilaBr mbnuehetleria\ ıüpbeai:r 
kendi YUıtaiariyle temin edecek· 
tir.,, bOlfllaUn .......... it•••· 

Bu ıuete, Von Papenin rolün· Londra Ye Rôma lrabiaeleri ile, M. 
den llaheederek diyor ki: Dolfuauiı katlini telinde m-..ı•it 

"Lndiıi birinci unif politika olduiunu bildiriyora.., . 
bnetine ealalp bir •ta1ıai1eUir. Anatur,a le.nunda 
JCencHılnba llilthdil ••~• bir ' .. ,an ~ıkb 
ıiJult faldp ebllelf, miihim bir Benie, 30 (A.A) - Aftlbu,. 
~ 'a\11&~ blllik etmesi lejyommda çdmn iapna dair ,.. 
"6Hmtllr.,, len aon haberler, iaJ&JUD XoQer-

.A:;1if p.ete M. · Dblfuaun kat· acblaı c.İYannda olclaiaa Wlclir • 
linin~ llDfl ~hası Alman mektedir. 
pselıeleriaiD fttlj9ilerine temaa Lejyonclmı basılan f.-..,_ 
_._.. .tıır1d: orduau aabık Jiizbat......_ Jm. 

saafleri "t.10temadiyen lqiliz, Franuz, mandaa Geill'in emri c-1mMıa it, 
Velrltetl eleldtilC ~ wPn ~- teaanüt ~rra1a ı~ek iatemitl~! mi--= in f ülü Yill etı. • ..,..... ili\.,, luler ba hareUtı proteato eıw·tlr 

t9Wlt .;;...;~ .. ffll....:tr:a · A'-P ~-;· d, Puia, (~kuı 6 mcı aa)'lfaaua-.r) 

it1iJm ha eaatlerl ..Mplmi ,. aa· 
laallcakYeJ&~ 

Bir eaatin tatan • ._ p1tum1 
..-ip almak bMl alacak, iatemi-
~- de kirabJacak. i. takdir • 
de her ay 12,I kanıt kira .•enneık 
tlıbrriir etmiftir. .. 

baraj 
Ankara, 31 (H..r, telefon· 

la) - Çubukla barajı inpatı ba 
aene niha,mnde bitecektir. Ba • 
raj için fim.tife. bclar iki ~ 
,.US bin lira ~İttir· Dalla 
altı buçuk •ibon lira ---
caktır. BaraJ ~ biitün ıu H•llllveJlrl•_..I kuvvetl•I• 
ikiJaCIDI ......... , 'i.. Mildi 



"'ABER - Aktam___;P;;;;;o;;;;,;a;:;;;ta=·;._·=============~==~~8' T~~m~ Ui4!.--' 

Moskovada /spartada 
sa-

1"" 

:Sporcularımız 

mimi karşılandıla·r B ) h •• k"' • k •t ·ı 
apo~=~::in~~Ab~liriyo~uıusi . u gar u umetı omı ecı e-

Selin zararları 
tahminden fazla·· 

fsparta, 30 (A.A.) - ~ 
ortasından geçen çayın cunıa t1, 
kü f eyezanı neticesinde 8 e91 ~~ 
mamen kum ve tatla dolmuş. . 
evin de dıı kısımlarını haraP 
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miştir. 

yükS=:~~:!~:ı:~~~~·:~!~;iıt7~· rı·n hakkından gele bı·lecek mı· 
Tren Kıyeften geçerken ıstaayon· 
da pek çok ıporcular, muhtelif he· 

~~:1~n~:·;:~i~:~::::::::~.i;; Sofqada kamqonlar 
et~t~~mmuz sabahı Moık~vayn .Jolusu ı•nsan qakalandı 

Ingilizlerin 
Derdi! 

Sel, belediye tarafındaıt 1", 
yaptırılan beton bir köpriiyiİ • 
yaklarından sökerek elli oıe 
sürüklemiştir. Arazi üzerind•' 
kinlerde de miihim haıar yad"! 
selin maddi tahribatı teshil e 1 

geldilimiz vakit büyük tezahürat U ~ 
ile karfılandık. Tren durunca mu· "H . avacıiıkta en 

sonuncuyuz!,, z.~ka ı.~Uc1•1 marı·~· çaldı ve ~Ü· Makedonya komitası reisi Mihailof bir 
tun huzırun tarafından ayakta dın- • mektedir. 
ıendi. şekerleme fabrikasında gizlenmiş! 

lıtikbale eelenler araamda ıe· 
Londra, 30 (A.A.) - Luisols· 

hire muhafazakar kongresinde sö~ 
Büyük bir saha iki bu~uk nıtl 

derinliğinde kum vetaşla do~.1 ...... " ~ hır. Ağaçlar tamamen gow 
faretimiz erkanı, muhtelif tetkilat 
rüeaaıı, ıpor kıtaları ve binlerce 
halk bulunuyordu. Heyetimiz ye· 
ni Moıkova oteline indi. 

Şehrin her tarafı bayraklarımız 
ile ve Türk Sovyet dostluğu yazıl 
afitlerle donablmıttır. , 

ilk müsabaka 3 Ağuıtoıta yapı
lacaktır. 

Moıkova, 30 (A.A.) - Türh 
ıporcuları buraya gelmitler ve ha· 
riciye komiıerliğinin bir mümeı • 
ıili ile, muhtelif ıpor teıekkülleri 
ve matbuat mümessilleri tarafın · 
dan iıtikbal edilmitlerdir. 

lıtaıyonda binlerce ıporcudar. 
mütetekkil bir heyet bulunuyordu. 
Miaafirler, Kiyef bedeni terbiye 
mecliıi reiıi M. Moroıov tarafın -
dan ıelimlanmıtlardır. Mumai • 
leyhe Cevdet Kerim Bey cevap ve· 
rerel: yapılan hararetli kabul res· 
mind-en dolayı tetekkür ebnittir. 

Türk ıporculannın muvaaali. • 
tından bahıeden Moıkova ıaae · 
teleri, Türk kadmmın iıtibllsın • 
dan bahsetmekte ve bilhaua bu 
defa ıelen heyete yüzme müıaba· 
kaları f&mpİyonları olarak Leyla 
ve Cavidan Hanımlann İftirakin' 
ehemmiyetle kaydetmekte ve ıpor· 
cu Türk hammlarının ilk defa ola· 
ralc Türkiye hudutlannı ataral· 
Moıkova yüzme müıabakalarınr 
itlirake ıelmit olduklarını yaz· 
maktadırlar. 

Harice iş/iyen Türk 

Belırat, (Huıuıi) - Bura aa· Tevkifler hakkında muhtelif lediği bir nutukta Sir Philip Sas· 
zeteleri Bulıariıtan ahvalil• ııkı rivayetler deveran etmittir. Bun· soor, hükumetin hava ıiyasetin; 
bir ıurette metaul olmaktadırlar. · )ardan bazılarına röre, üç kiti, di· hararetle müdafaa etmiş ve demİf· bir haldedir. 

"Pravda,, ıazeteainde çıkan bir ğerlerine göre iki kamyon dolusu tir ki: Hilaliahmer cemiyeti ve ı,el•' 
Sofya mektubuna balubraa yeni insan yakalanmıt ve emniyeti u· "- Bana kalırsa, bir taraflı ıi · diye tarafından ıeylapzed_•!~ 
hükumetin Makedonya ihtilal ko· mumiye müdürlüğü hapishanesine !ahları bırakma ıiyaıetlne girmek· yardım için mahallinde tetJCIY, 
miteıini tamamen imha etmeye götürülmütlerdir. Muhakkak o • le İngiltere yanlıt hareket etmit· yapılarak derhal icap edea t~ 
muvaffak olduiu hakkmdaki ha· lan, Makedonya komite reisi lvan tir. Sadece motör ve tayyarelerir. birler ahnmıt ve yardımlardı .. 
berleri ihtiyatla karJdamak lazım· Mihaylov'un en yakın İ§ ortağı evıafı, tayyarecilerin ihtisaı ve lunulmuıtur. 
drr. Şkatrovun yakalandığıdır. Söylen· cesareti göz önünde tutulursa, bi· o , 

"Politika,, nın Sofya huıuıi mu· diline göre "Tıarevetz,, binasın· zim havacılığımız, dünyanın en bi· Zirai kooperatif/et 
habirinin verdiii malumat iıe Bul- da yapılan arathrmalar sırasında rincisidir. Fakat adet itibaryle ıo· • ? 
gar paytahtının heyecanlı dakika- lvan Mihaylov dahi orada bulun· nuncu vazıyetteyiz Bu niıbetsiz • mız ne kadar 
lar geçirmekte olduğunu göıter • muttur ve kaçmağa muvaffak o • liii, diğer devletlerin ıeviyeıine Ankara, 30 (Huıuıf) _ ' 
mektedir. Bu telgrafta föy)e de • lan lvan Çayovıki'nin tekerleme yülueltmekle mi olur, onları bi· Bankaıınclq aldıiım mal~ 
niliyor: Sofya zabıtasının fal)rikasında rizlenmiıtir. zim aeviyemize indirmekle mi o- 11öre kredi kooperatiflerinin aF 
ricalden bazılarının evlerinde arat Bunun için fabrikanın bulundu· lur, ortadan kaldırmalıyız. Sene· ~ss tir. Kooperatiflere y~1 

tırmalar yaptığı haberi bugün yıl· iu mahalledeki bütün evler arat· l~rce, ikinci vaziye~i m~~dan~. ge: ortakların ıayııı 60837 dir. ~ 
dırım ıüratiyle Sofya ıokaklarm· brılmıthr. Mihaylovun izine va· tırmeie çalıttık. Şımdı ıse bırıncı ıırın taahhüt ettikleri ıermay~ 1' 
da dolanmıftır. Ayni zamanda te\· rıldığı haberi henüz reımen teyit vaziyeti tahakkuk ettirmeğe mec· tarı yedi milyon lirayı bulmutl' 
kifler yapıldıg"' ı l,nklanda da bazı 1 maruz B k b · · d k ~.,; o unmamııtır.,, .,, an anın u sene ıçın e oo~.~ 

heyecanlı rivayetler çıkmııtır. • .. , '"''.,,, ___ , =·- -= -.. -o-- tiflere açtığı kredi be§ milyoıt 
Bu aabah, hakikateo, koopera· Çin şİmendiefrlerİnİ Ja· Çin protesto ediyor dır. 

lifler merkez binaıı olaıı 0
Taare· ponlar satın alabilecek mi Ne~ York, 30 (A.A.) - Jour· 1931 senesinde kooperatifi 

vetz,, binasında ~raıtırmalar .ya· Tokyo,.30 (A.A.) _ ~ovyet n~l of.Commerce ga~~teıi ~in K~· e.dedi 341, ortak adedi 3'
pılmıftır. Bu daırede ıabık tıca • sefiri M. jurenef, Japonyanın Çin kumetı tarafınclan gondenlen bir kooperatiflere bağlı köy ve 1' 
re~ na~ırı ve men~uh çiftçi fırkaıı İark demir yollarını ıatınalmak p~otesto mektubunu ~~tre~~~te· aların adedi 1437 idi. Serm• .j 
reıslerınden M. Gıçev oturmakta · l dır. Bu mektupta denılıyor kı. ri iıe 4.5 milyondan fazla dJI 

için 23 Temmuzda yapı mıt olan b l 
dır. Gümüıten tekrar para asıma· 1932 ıonunda bankanın k 

Sof ya zabıtası bugün M. Giçe· 
vin evinde, veyahut bu evin bulun· 
duğu kooperatifler binasında ıizli 
bir toplantı yapılacafını haber al· 
mıtbr. Ahnan haberlere ıöre, za· 
bıta bugünkü arattırmaıında ıa • 
rayda üç kitiye rasgelmit ve bun • 
ları yakalam19tır. Makedonya it • 

teklife, Moakovanın cevabını Yer • f ı · k ı ..J 
ıının ve güm üt iat erinın yü se • tiflere yaptıgw ı ikrazat 3.5 milr M 

miftir. Alibdarmahafilde zanne· ç h k ·"' 
tilmesinin ine yarıyacağı a • kooperatiflerin ortaklarına yfr 

dildiiine ıöre Sovyet Ruıya Ja • kındaki nazariyeler tamamiyle ğı ikrazat iıe 7.5 milyon lir•1' 
ponyanm tekliflerini reddetmekle yanlııtır. Bilakiı Çinden gümüt çiyordu. 
beraber müzakereleri inkitaa uğ • çıkmaıı . mevcut ıtokları azalta -
ratmamak için yeni bir tavisde da· cak ve Çin parasının kıymetini 
ha bulunmuıtur. dütürecektir. Bunun içindir ki 

---o--

Türk Dili Tetki~ 
-o- Kanton hükumeti gümüt ihracını 

Tapu teşkilih iılah katiyen menetmiıtir. 
Cemiyetinde 

ediliyor ---o-
Tıp Fakültesi müdürü 

!eriyle uğrapn doktor Sarafov na 
vapurları. mında birinin evinde de arqtır • 

Türk Dili Tetki!: eerııi 
Omumi Katipliğinden: 

Ankal'a, 30 (Hususi) - Deniz malar yapılmıttD'. Firar halinde Ankara, 30 (Huıuat) - Tapu 
değişti İkinci TUrk Dili Kurult•~ 

zırlıkları büroıu wr.umt . ; 

İbrahim Necmi Beyin reiıli~ 
tında, Çanakkale meb'uıu ~ 
Cevat, Ordu meb'uıu Ali /ı 

ve Doktor Saim Ali bey)erde11 / 

rekkep olarak dün öfledeıı 'ı 
ve öğleden ıonra iki top!.nlJ 

yolları idaresiyle Türk armatörleri bulunan sabık Makedonya mebus· müdürlQünce yeni bir tapu tef • 
vapurlannın hariç memleketlere larınde..n Mırmevin aaklandıiı zan kilit layılıuı hazırlanmaktadır. 

yaptıkları ıeferlerde yaktıklan niyle"Skobelev caddeıindeki bir ev Bu layıha ile tapu tetkilatı cezri 
kömürler, harici ıatıt fiatları üze· de de arattırmalar yapılmıtlır· ıurette ıslah eclilmit olacaktır. 
Tinden heıap edilmetke idi. Bu, Zabıta bu araıtırmaların, Make • Yeni tapu ıicilleri tatbik edilmi -
yabancı ıemilerin rakabetini ko· donya kooperatif bankasına ait yen yerl•rde de rruP letkilatına 
laylattınyordu. Buna mini olmak bazı evrakın bulunmaıı için yapıl· mütenazır tapu müdürlükleri ih • 

Ankara, 30 (Husuıi) - lstan • 
bul, Tıp fakültesi müdürü Tevfik 
Bey, görülen lüzum üzerine A
masya sıhhat müdürlüğüne, mali· 
ye müfettitlerinden Hüınü Bey 
latanbul maliye mürakıphğına ta· 
yin edildiler. için harice sefer yapan gemilerin dığmı söylemitlir. das edilecektir. 

~kt~~nk~~~~n~rict ~-------~~~~~--~~·-----------~-~-~---------- mııtır. 

Bu iki toplantıda da ~~ 
için gelen te:ılerin tetkıkl 

purlarm, son Türk limanından iti· C' b h 
baren yapılacak kömür earfiyatı ,.,,,a a 
reamlne makıur kalmak ıartile 

gazeteleri ne diqorlar? 
yasa üzerinden bedel alınması; va·ıı.s 

niıbi reddiyattan istifadeleri Vekit l:.-----------------------••lllllJlllllll----------------_. 
uğratılmıı, bun!ar hakkı.~dl,.ı 
rar verilmittir. Merkez butC ıol' 

ler heyetince kararlattırıldı. VAKiT - Mehmet Aımı Bey "Nlçiıı &e· 
lif edl7orlar f" BatJıldı makalesbMle Alm9n· 

Seyyahlar geldi 
Dün CSileden ıonra Roma vapu· 

ru ile Pireden tehrimize 800 A· 
merikalı seyyah ıehnif tir. Sey· 
yular dün ,ehrimizin bazı yerle· 
rini pmıitler ve bugün de müze· 
leri ıezecekler ve yarın Roman· 
yap müteveccihen hareket ede· 
celrlerd ir. 

Rana Beyin tetkikleri 
lllbiearlar Tekili Rana bey dün 

W.llulaT umum müdürlüğünde 
Ye rtmmık)erde me11ul olmuş· 

.ıur. 

)'lllllll AYUlarp)'I llbak etllMlll lldllmll kar· 
tlllllda ltalJUlarm iller c1M1eMea lılıtka te. 
lif ıafA8ll nt n imdatla ukeıl tedlılrler 
aıa.ap ....... slrm.I •lı•lli•rbd ..... tıcll· 
7or: ltal)"&, A~ Trf1 .... ....,..ı 
abnıfhr. A.,..,,..._ lıqtalll lktlledl lı· 

tırümht • mtdalm 1eMlll llltılr. Aftetarya 
ile A.lmanJa blrletll'le TrlJMtıe71 .alMk M· I 
etin Almaıılarm ideali olacektlr. lfal7a ne 
Alman:yanm budaUan blrlettllltea ...... Al· 
manya, ltaıya.nm ....... '9 1ıllfl. telllfluı Juıltnl 

alacaktır. 

Mehmet A11111 Se7 ltalJIUUll WltaP J"U• 
kanla llallea eMllllllls MklW9 lala ettikten 
IOllra "tta17a ....... lrorldata lllcdlet ile nl· 
laa)"et l»lr ıttn karplacaktır. diyor n (An· 
tloe) dan ltalt* aflıl ÇekOlllcrftlr7a n 'f'u· 
..,....,.. Ye RomaaJellm da •dlte ettode.rl· 
nJ 7UJY0r: Almaııya petrol ....,,.lanndan 
mümmhr. Aw11turya De 1ıllrlfıtlrııe Ro. 
manyaya koıu,ıı ol•c.ak ve Romanya4akl 
petrol r::emlıalanna söz kcıyllCalct!r. Mffm.tl 
A!lrm Bey llJle devam edll'ffl (Rull• bir 

taraftan Trtyute umanı ııe Adriyatlk denl·ı bu bldhelenkn balıMClerken (lnaanlıtm bU· ağustoı çarıı.amba günü saat 
zfJMı, cllter taraftan Romanya cepbeılncle Ka tün mevzuatı, hiç bir kanonu u.ymıyan, .,. 
...._ize inmek lstlyf!Cfllctlr ki bu YUlyet Mi· makııatlanna varmak için ne kndar barbar· yeniden toplanacaktır. 
&ea A•nı,. buituJnm aHlet olmatı dem~k· <'.a olurea olsun her vasıtaya bafvuran bir --o-- A 
tir. Devletler arumdald mü'vuenenln tama- t.akım siyaset taslaktan tarafından alllnlpr ı..ıp 
men yeni teklDere g"lrmetıl demektir. Onun aüpürWtlyor) demlıtl. Zaman, bu ftkrt mü . Buğday satın a ,,. 
IOtn 1"ı«tlnkl Awıturya llldlMleJ'I K~Uk dalaa edl.ror ve "Avrupa mllleUerlnla harbi 

lWU allmresl ile Franııada dallJ telif uyan- unıumlden ~nra batma ı;elen galleler\n en i memurları J 
dınmıtır .. ) g mlUılm sebeplertnden birini o mllleUt'rl tılr l "it'°~ 

CtlMllURIYET _ Yunus Na41 Bt-y bu· takım (alyaad t.ulaklan) nnı ldar• dmeıı1 Ankara, 30 (Huauıi) - "_.i 
ırUnkU makalellndll (Türk lnkılAp rejlmlnlıı k-tl<ll etmektedir ... diyor. d'IY J 
m04&fauı) mevzuunu mütalea tıcllyor ve lıer AK~AM - Şişli taraftarında tifo hasta- Bankaaı bujday komit1° ' 
vataaclaflll t,qkllAtı esulye1e luml rlnyl't ııtı olrnılaı dolayııılle "tau.lenf'n bir dert .. 1 anzim ettiii buğday muı-t~l 
etmesi lüzumunu anlatıyor. anlatan (Allıamcı) bu lıaatalığın açıkta a • d"k '1 ,J 

MILLIHT - Mecd.I Saclrettln &ıy An· kan ıtnnlardan ileri geldiğini Sıhhat VekA • murlarının kadroıu taı _ı Si'. , 
karadan ıönc!e_rcUtt yausmc1a Halkı ııev1ndı- ıetının -.ıf!dtyere 1tatırtatm11 otmumı 111ev- Yeni mübayaa aıerke~lerıo• t 
~n yMI kararlar) dıın baheedlyor. Bu ka· zuu bahsederek ıonnor: •·şı,ıı taranarında d") I b .. Jerd' _~,,; 
rarlar latanbul Tramvay ve Tf!kfon Şirket· tırnnun açık IAğ'ımla'rdan ileri geldltl yeni e 1 en memur ar UfUft )f1"_, 
ıert bakkıada veri.len kararı.nlır. 1'1a1calede mı teablt otunu,-QrT ~neler&-nhrl pzeteJt,- decekler ve mübayaalara ~,fı' 
bu kararlar 17Ab edildikten sonra saat kira· rln bafırmaııı, allkadar :zştlı\nn söyl~I kl d M··L to• P ~ 
la" meself'.sfnln de halk !elline ltaftedftmflllf nnntuldu nm ... ''e ya1.1ınna cfeTRm ~l'f'k '"'" a ar ır. uuayaa &jul .. 
tımlt Ye temen1dal lü•r ec!Ulyor. lt'lclly<'nln tf'dblr n1mak l~tn paraa1 n1madıtı 11na kadar behemehal bati, 

ZAMAN - tmumr. :ruılan "°"UnkU baş· ~·olunda "C''aP \'('rdl~nl ııHylOyor YI' ~.v1e I k 
makalede, dolay1111le, A\ıısturya hldlaelertn· diyor: "Bunun kar1'ıı;ında nkan sııl:tr durdu., unaca tır. 
den bahMClfUyor. lnrlllsc:ıe Taymle sueteıt Yalnrz llpnl•rrn akmaııı bittabi durmadı." 



!L~ • .. '11. -
~~~~!'.!!_ 
Bir ıarap hikayesi 

l>ID ...... praptan balı· 
.... - ümine, lrir doatmı, -
~ &ene &JIÜ nıe•n etrafında 
Ull' hibye anJMtr. Daktilo Süzan hanımı öldüren Ali 

Fedainin müdafaası yapıldı Metbar Tft'fBl Pqenm, henüz 
~ olmaclan enel, .Atina tefi· 
~ 'bulunduiu bir ıırada, mai71e-

tilade "c.,, bey •-· bir zat "Ortada delil yoktur. Şahitler müekkilimi Köprüde ~ ki, billbare, hariciye met· 

-.. • •inilmif. o c1. •'ir 0ı· arkadan gördüklerini söylüyorlar... Bu, kafi değildir,, 
ı., Bu "C.,, My, lltifeyi pek aeven K6prü üstlblcle, Anadolu ajanaı alikuı dolayıııyle müekkilimin çevircliiini, onu lmbncbnbimı 
ıııır tab'a 'malikmit.. daktllolanndan Suzan hanımı öl- onu öldürdfltü bnuti hlkim ideli& etmit Ye km müeMdlinin 

A:rni devirde Bü,uk Britanya· dürmekten ıuçlu ajamm aabık ı.ulunuyor. Vatman Oam•, mo • öldürclüiii aabit ıörülae de, '\u ci· 
._ Atina aefiri olan aat, ıayet teJıiz memuru Ali Fedai efendi· tör kaptanı tlyaı, biletçi Niyqi myetin tıem•üt auretiJle itlen • 
llrip bir acl•mnuı. Tabiri diler· Din muhekemeainde, latanbuı a· efe_.., lmprii Qatincle arkadan mit olauyacat-, tehenüren it· 
le allahlrJnmı. Bfitiln eefaret me- ta-cesa mahk..-i, dün müdafa· ıördükleri aclemı müekkilime lenmit olacalmı IÖJlemİf ve bu 
"'imini znceai idare edermiı. ayı dlnlemiftir. benzettiklerini aö,.üyorlar. O ka· taaarlanan bir cinayetin köprü üs· rer alqam) aofrada davetliler bu· Müdafaayı yapan avukat Etem clar .. Bu klfi delildir.. tü ıibi kalababk bir yerde değil, 
llaclUl'Unn'Gf. Lort hazretleri, et· Ruhi Bey, Suzan hanımı, müekki· Miidcleiumwnlain huunanda i· tenha bir ktifecl• iılenmesini da· 
l'afına aellmlar daiıtarak, mua liaill ölcltirdülü kat'iyetle iddia tirafı, gerçi sübut deliliclir ama, ha akla yalan bulmuftUr. 
ı.....ctan, yerine pçıer; yabm fa· eclilmedilini ileri aürerek fiSyle müaayeka tetiriyle nahu dalalete Mahkeme heyeti lrararmı beta· 
'-Plan 1-haeclenlere iltifatlar ta· demiıtir: dütmü,, ruhi inhitat ile mal61 iustoe pazar tUftO ıaat on clöıtte a:--Uf· Derdi ıtlnG fU&pmıı. -Ortada deli) yoktur. Kızla bir adam olduiuna dair bbbı ad· bildineelttir. 

lca lıiçbir byıuau· yokmut. .--.---------- linin rapor verdili müelddlim: -------------
Hatta, o kadar dalım-q, o de· Tetkikat hala bir iki ıece uykusuz kald?.ktan ve Hacıbabaya sürgu·· n 

._ İllll.D t.,m. ec:lemesmit ki. karanlık bir odada nezaret altın· 
IGnün birilMle, Wanıs, ne yap· bitirilemedi da hulundunddaldan aonra, müd· cezası 
-,.: AJ&kkabı ve k&ele ıana)'iu.ıi· deiumumlnin mükellef •• ayclm • 
kanıma, bir akpm denalt ki: • l&atik ayakbbılarmuı ne de- bk oduma nakledilmif. Birden· 
- Tanıdıimuz ıençlerden bi· receye kadar zarar ftl'diiini teı· bire 18zleri lcamqmıı, tatkm bir 

l'hae yolda ruladım. Kim oldu· hale d3nmOftür. 811 ant muhit d .. 
L...... bite ~ıp.iı kom~ ı...a1n de 
• .._ habrlıyama•ekle beraber, iiımeainin, bayle .,lr act.mcla hu· 
ı....tt Tfcaıet Odaıında toplanacakbır. 

ialnl ,...... da•et ettim. Bulprittaıacla c!a böyle bir ıule ıetlrclill ruhi tahavrilün 
iter halde • ...-.iz biri de· ....ıe olmut _. Sofp. Tıcaret 0 • dütünülmesi llzmıdrr. Bu iti1-r-
lil. İyi tanıyoruz. "Karımı da ıe- la ı.u İJcr$rnl da kammt bir kıy· ~ ..... lllap1k rı•laeli beklnml• 
-.,.Jm mi? • ., Wi. "Hay haJ 1 ıe- tetkikatta 1"ihmmuttu. Ticaret (). IMti tcalm11or. Bu ikıv da ıühut 
1ili.!,, dedim. Sofranm arka ta· dumm Sofya ticaret odamdan delili olmaktan ç.rk:IJor, demek· 
~a onlara tire de ltir yer bu huaUI& dair latedill ınaltmat tir. 
•11rt.. dün ıelm.iı oldulundan buaünkü Ethem Rulai be,, s._. ·1aaıu. 

Yer a1r11mrı. Fabt tam aofra· komiaJOD içtimaında okuMCıktır. mm bir ........ paıumı çektiii 
fl otunıluğr ıırada, kapılar ar- AH Fedai efemlidm aonra Jiiz 

Şehrimbde çıb.a fnwsca bir 
ticaret mecmuumm aermubarrir
terilMI• Mitel ReYa efendi ile bu 
metmuuun müt9cimi OIYi Bey 
eroin lraç.alrçıbiı yapbldan eaçu 
ile 9 nca ihtİl&a mahkeme.ine ve-
rilmitlerdir. . 

Mazmınlann auçları aahit ıa
rüldQUnden Mitel Reva efeadi 
bir aene lıapee Ye 200 lira alır pa· 
ra cezuma, t1hi bey de alb ay 
bapae mahldbn olmuıladır. 

~ kadar açılmıf. Bir de ne 

fl'9--.n1 ...... .ıe..,.., tefirin --
1 ıvetiils& ~ ··~ 

~. 

Bundu bqka 9 ncu ihti1&1 mah 
D~tlfk istiyorlar ~ l J kemeai, ,;,..... kiiıdı hça]oçıhiı 

d.::'ı!uilcm.ı ec1en 1ıuı W!ll!:~eı.-.tı:ra_ ~.~ 
lıte, lnsllis eeflrl, - derece 

'Jad.-ı blll&l»er hir adammıı ... 
araa fal'&P, yoka f&l'&P·· 

iL "C.,, S.,, dütünmüı ki, bu te-

• ._ kenclini MYdİnlltk 1&J•inde, 
~imek mlmldin. UWa, aevdir
-eı.: için ele p.raptan anh•ek Ji .. 
.__ Ba,ka çare ;,ok.. 

81r alqam, meruim icabı, ln
t.i'ter. aefaretine daYetJiymif• Qa. 
~ t.ir teaadtlf ...UC.i, öiı enmit 
~. ~- tefantt.ld metrdotelin 
~ .. i, BiiJl]ı Britanya eefare-
~ arni hizmeti ı&i17or .• itte, 
Oll&lan, tvaPlar haldanda umumi 
llilalGıaat ecliamit. A)'Di aman
"- tla, o elqem IOfraJ& Çlbnla• 
~ ınarblan iiremniı. 

kadehlere f&l'&P konulduiu 

::ı...~~ ...._ -711 
..... o.. Sefir bUNtleri ••• de

""·· Lfet .. ,. ...... w •.. 

.-çl•, OaiYenite rektörlüiüne A11r ıaralanclı tir. 8'7&dta ınakaaçı ffaq baba 
mn.--·-t ederek faldıltelerdeki namı ile maruf lunail efendi, bu 
~ Elmaclaimda oturan Kopernik 

münhal doçentHklere taybı ecltl • mvkebl ile Gubue cadtleain· ıuçla birbç defa yablanmıt o • 
melerioi iatemitlerdir. Rektarlük elen ıeprbn atı namaralı Yal. lan bir ihtiyardır. Mahkeme ken• 
bu pnçlerin yaziyetlerini ve mü• -m icl&NtincWd lifli tnmY& • dillDl ltlr llllle 1mk iki sün laapae, 
racaatlerini telkik etmektedh'. ,. prplBlf, Kopenaik alirca .,. • 182 lira para cesuına mahlctm 

o ,. _ .... _....... ._._ h '--'dınl ebnlttir. Hacı babaya atnca on 

Ş ri •h ' .. ___. •• ~aat...,. .., • ~ huçUk ay ıürıün cezuı da ve-
eh n 1 tiyacı Bllfbr. Vatman hüdmtda ela taki- rilmiftir. 

Belecli,. ..ıu. k1anei Toplmp1 .. ta ltatlumalfbr. 
eacltletmden lt11'aren K.,.... • 
tafapqa civarına kadar yeniden 
·1900 metrelik b,ru dötetmit ve 
iN mmt•alann au ihti,.acnu te• 
min etmittir. 

NUclUrUn otomoblll 
Boakurt aicorta tirketi umma 

müdiri Abdi Vehbi be;riıı idare 
eltili 1038 nuaaarab otomobil, 
dün Betiktıtta ..ıa. Jatmcla bir 
çocuia çarpllllf, socuk b ....... ,.. 
)lja)clıqlmlfla' • 
Uıurken 

Çiçekçilere ve çiçek 
merakblarına 

Adalan Güaell9flinııae cemiye
tiaden: 3 aP.atoa cuma ıWıii saat 
011 Mld•\ie Bi,okadacla yapıla • 
calc ç~ •ftll ....,mda •Jnca 
ltir buket mUaaklraaı da yaplla· 
cak •• kaunaalara madalyalar 

., ___ La.!_ ç.:-.-ı.. • 
·~· ııııır-- ............ . 
kını artbracak bu müsabakaya 
bütün lstanbul çiçekçilerinin itti· 
~ h&aaaten rica olunur. 

o 

SİYASET· 

Cermen birliti 
Busün Amapama korldlliu itte 

lluclar: C....... Wrfilil- Eı- AY111 • 
ta..,.UDoan. ....... ...e.. 
ri talWdnak et1e7di, Mitlerin yapmak 
iıtecliii i.... • 1Dibimllriaden biri 
meydana sehnit olacaktı. A vuıt11r7a, 
Alman)'a)'a ·ilhak edilmefe dofru, Wr 
adım daha atacaktı. 

Ayni ırktan, a,-ni dilden, ayni han
ten ve Wtifik lromıu olan ~imanlarla 
A vuıturyablann, · Wr ıiD, Wrlepnele • 
ri mukadder cleiil midir?- Miıt....ı... 
kesiz Almanya, badi etrafına doin 
,..,.ımu emelincledir. A.a1hır7anm i· 
.., timclild teklinde, iktuadl Wr mana
•• yoktur. Banlar, birlıüleri ip. Wçil • 
mit kaftandırlar. EYienmek ~da· 
ki Wr delikanh ile Wr im ılWclirler. 
Yan,._ clarayarlar. MGtebWJen, 
yekdiferlerine lhti,.çlan ......... ,. 
ka ıeMplm Wr tarafa lmalanız, kea· 
clllerini sl:ranet için Mrlepnefe mala • 
taçbrlar ... 

Ana vatan ı.arldaMi .U,..Jarca 
Almam aMlre._ ••ıcek ftpbk tiarı· 
- orta)'• .... Mitler, .... ~ oldu-
ia Pi, AYllltarJaclaid ........ .. 
km1cum clitürmüıtir. Bu alefİa Wr 
yansın haline ıelecaiincle. erıec. Al· 
.....,......, AftllM)llJI iJhalr --.k 
A~llk de..WM mı111ia• flpM ,.... 

Bö7Jelilcle, c.m-aı alimi, Mitin 
A........,,, tü-IMn caa• dolna, Hd· 
,. hölmüı olu)'OI'. 

Framanm aurldr dGpnanı, blnnetl· 
ce kunetlenec:ektir. Fakat en mlJUm. 
mi, Dbn,.ttald piriam 81• ltaJ,., 
................. tÜrl"'· Zira, 

ta " ......... -···· .. Almanya m• •tmit ~· Xlclk iti· Wta,... mn1dde blacübn o.. p. 
bl Wr Cermen cl)'Ullllll ............ 
rinde, ......... .,. .. ,_ 1 

HO., Aw""'tw ilful fstlldl· ' 
.. ..,. ...... ? ......... ;. 

................. , •i,.elllıirJ.a. 

......... v. ~ H'atlenıilik 
-tulai, AWlbar)'a buat fıtru ,....da 
ateı saçıp duru,.or ... 

Devletler, AlmanJa)'I, ..- tek ......... , #ı•·• ... .... 
..,_.,., 't ...... .,., ..... . 

tar .. ., .... y ........... Almn· 
,..,a menaltli. Fakat, .. ._ ._.et, 
WU.asu, İtal)'Plll tellp iltHlii ft 
ona kartı tnecclh etm1t lılr ........ 

Bö,wllde, "'--'., ...,. ••• bir 
batma kah)'OI'. Piıllat, ............ 

tel& tiııhiW' - --· ..Uyor. Haai. - kediJi bir ..,.. iaıpuır11· 
na, ... altı kiti, ............ bi-
aam ecl....ı..b... Ada " .......... ya· 
..,._,,, ............ can .... ,.. Wr-•• ............. ,. ........ , ...,.... 
ol&ar-lıte,C.... ............ h 

41nletllrla ........ pMt Di lal • 
-- ........... lııirle ... _,.. ... ........ 

Fana malaal, ltaJyama " .... 
... letı.rin orduları AvusharyQI ,..._ 

tan .... kapı...lar da, .... llew..t 
mi lraJmca.._..? 8a ~ ... ,, 
lseti ..,. tabii;. __. ._. o!a-
caktlr. O AlllllPDa Mtice ...,. -.... • 
cak?- . ........... , ............... .... 
IMaa MiJmiı eaıddalı Wr ..... itte. 
höyle, melmi kunetinin llitin aza • 
metiJJe. lll9yanua Artı_.. clikili • 
}'Ol"o ..... ~_lamatna 1aular oer.,.aa eclen 

~Y..ı.t tlhrlemiyen aefir, 
•d-wn, dirilmlt: . 

8uDdan ltaflra lstanbal eihitti 
Jtibek mahallelerinin tent.tmı ıt 
lah için ı"1ar ldareal Edimebpı• 
dan Be7uıda kadar dö~ a· 
na borunun Fatihten Seya.ıda 
kadar olu MO metrelik ıa .. mı 
döpmif, Nanıosmanfye iclee fU• 

betinde eneb 17 metre olan su 
tUriJu 28 metrere çıbuıtır. Bv 
ıUretle latanbul mwakatmm en 
1'iktek aemtiae taayilde • temie 

Karasümriikte, Zincirlikuyu 
caddeamde an.hacı Rımaun, 
clüa arabNı içinde ayurku, arka· 
d~ Mehmet, ctketiain 
cebindeki bet lirumı ff)mıf, 
Mehmtt ,..kal .... ıfbr. 

Taenua ulraclı M kf • k C....... hareketi!Ün önine nuıl e eps1z çocu ~tir?- Her halele,.,.., pek 

edilmiftlr. 
- Siz; pıaptaa anlar 1D111D1Z? 

~L O 
- --. .,_. .. , 1nru.. E1• k fi h • d. 
- Peki •• Nedir bu içtitiais?.. ame ya ın 1 

to ..._ Y....am.,.,nam Amcmtilla• Alattoauıı birinci pinden 
1"1 tarabı.. Hatta.. 1872 yahut itiliiaren ekmek doku kanıt oe 
ı._ ..... ulll.. Mumaflh, bayır, para Ye francala clört kuruttur. 

11r~1112.. ---------------..-..--~ Sefil', haJnt ~inde ••• 
11.a ..._ ~ lia ,_ .. ,U. ıe • 
--.:+''•·· EaleNaaa ... ceatil· '-ta ttnm,.,... .. Madam, bu 
~ Üpma 4la daftl ecltn •• 
~ ' ..... aefuettey• 
~..::c·,, beyin ... • ... mkf ,.. 
ı.;i~ t&Jln et.aeal mümkün.. 
ta...::~ noktaı nuanna ılre, 
-.-:~ -.....,._ diplomat ola· 
;;;"''•; uaL,u - ltirind dere-

• •IJUet adamı olurmu, .. 

ece.. • ....,, ima - ....... içinde, 
bittin 1rir muhitte kendini ,a.ter
mft •• Arkadqlan arumda tefer-

rüt "i' bizaı aefir olmaıma bat 
..ı... ~ •. riY&Jete ıaauran, hu 
hWiaeymiı .. 

l.td Mili dfplomatlan arum• 
da ~ meıbur o1an bu olmut hi· 
klye1i zayi olmaun diye kaydet· 
tim. 

(Vl-NI) 

.., .. belecli1• .... i tablil· 
darı O.il ..... lib bııhaillt 
~ .A,.Jı .... ıltmit ft tah.i· 
llt yapacap ...... han tabipleri 
tarafından .taarruza utr&mıtbr. 
ite poliı müdahale etmit ve müte
amzlar yakal•-•tbr· 

Sör Katerin hak
kında tahkikat 
Caialoiluncla Acmuthak aoka· 

imcla Framm rahi..._, •lapq· 
MrlDCle ça)qan 5ar Xaterlnin .Ay91 
Hamm iamincl4' bir kacldJa tatbik 
eltili J&Dlıı tedavi yil&ünda ilü· 
mibM •bep olcluiu müdtleiU1D1t" 
mlliie ihı.r eflllmittir. Tahkikat 
ppıhnaktacbr. 

.kalmıyacak ....... _.,... ·.if .... -. 
Maarif müdiirlüjü bu aeae hiç· HU•••ln Faruk 

'bir çoc:utu meldepıia bırakma • •-------------
mak ilin ıiıHidea ~ t.mi· Recai Beyin tetkikatı 
IÜlle pbfmeıldaclır. Merknde ye· Sanayi umum mfidiri Req.i 
nlclen Wrlraç Hkmektep ~ılacak· bey ,.hrimisin IU&1i mubiti•de
br. ŞbııaclHd halde uıektebe en çok ki tetldlratma cleftlll •ıkte.Ur. 
ihtiyacı olan aemtler F atib Ye Ak· Mumaile,h b... ıün ltir fal.rika
u.raydı.-. Buralarda ilci mU..ip J1 ziyaret edi7or. ICentiWDe Sana• 
ltiaa ldralaımup. yi müfettiti Daııit be7 refakat et• 

mektedir. Recai b91 dün öileden 
aonra yerli mallar ıerıiıini zi1a
ret etmitıir. 

o 

M•ı1akta kar~ol 
SanJer ı..-... lauaandan· 

biı Mulak Jolu üerincle yeni• 
elen bir karakol ıeaia etmittir. 
Karakoldaki janclarmalar yollar. 
ırk ıık teftit etmekte, ıeceleri fe
nerleri lialik ıeçeıa otomobilleri 
pYİllBektedirler. 

• o 
Yeni ltalya konsoloıu , 
ltalyanın yeni latan'*1 Ucbıci 

koaaolotu M. Renato deU. eh~ eaa 
Conte D'i..-c;a cliin .... İM ıel· 
•ittir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
• r 

Fıkra müsabakası 

Nakıl •e tercDme hakkı mahfazdllf 

En iyi, en güzel fıkraları bize gön· 
dereceklerin yazılan; burada neıredi· 
leccktir. Yalnız bu fıkralann uzun ol· 
maması, ıeçme olması ve okunaklı 

yazılması li.zımdır. -67-
Yazan: M. Ciayur 

Tarihi tefrika: 20 

Ge~en kıaımlar1n hulasası 
Abdülhamit, Paristcki J ün Türk -

lerle muhabere ettiği vehemiylc (Nec
det) ilminde bir Tıbbiyeli genci sa -
rayda tazyik ve istiçvap ettirmekte -
dir. Bu sırada Abdülhamidin gözdele
rinden (Necmiseher) Hanım ile Pa • 
risli rakkase aralannda müthiş bri kıs
kançlık başlamıştır. Ayni zamanda pa· 
dişahm damadı Kemalettin Paşa ile 
Hatice Sultan arasında başlıyan bir 
sevi§me yilztindcn Kızıl Sultan kızını 
Kemalettin Paşadan boşatmış ve Bur
saya nefyetmiştir. Halbuki Abdülha • 
midin (Saadet) ismindeki diğer bir 
gözdesi bu esnada Tıbbiyeli N ecdcti 
ıeviyor ... 

Kazım Bey gittikten sonra, Ca· 
fer ağa odasında duramadı. 

- Kazımın dilinin altındaki 

baklayı çıkartmalıyım! Diyerek 
petinden gitti. 

Yaz:an: lahak Ferdi Benim halim! 
•kançlik ve geçimsizlik başlamıştı. Kadın hasta olmuş, yatakta ya· 
Bir gece Fehim Pa,anm sarayda tıyordu. Bir gün kocasına: 
uzun müddet Saadetle mühim bir - Ben ölürsem aenin halin ne 
mesele etrafında görüjtüğü habe· olur, dedi. 
ri Necmiıeheri çtldrrtmııtı. Kocası !U cevabı verdi: 

Fehim Paşa Saadetle ne konu· - Ya ıen ölmez.sen benim ha· 
§&bilirdi? Jim ne olur? 

Necmiıeher Cafer ağaya rula- • "' "' 
dı. Adamın biri yüksek bir ağacın 

- Fehim Paşa Saadeti görmüş . • yanında durup: 
Öyle mi diye aordu. - Bana her kim beı kurut ve· 

Cafer ağa dudak bükerek: rine onu bu ağa.cm tepesine çı· 
- Haberim yok.. kartrrım, dedi. 
Diyip geçmitti. Etraf ma halk toplandı. Açık 
Cafer ağaya da ne oluyordu?! göz adam da hepsinden para aldı 
Saadete toz kondurmak istemi· ve sonra: 

yen harem ağau şimdi bu Eyüplü 
kıza laf ta söyletmez olmuıtu. 

- Bıana bir merdiven getiriniz, 
dedi. • • 

Halk: 

ttltaata 
Formulü: (C• H 10 0 1)x 

Ni§asta, buğday, mııır, pirinç, gibi 
hububatın, patatesin ve sair nebata • 
tın terkibinde bulunur. Hububattan çı• 
kan nitutaya amidon ve patatesten 
çıkan nitastaya fekül denir. Gerek a
midon, gerekse fekül ayni cc• H 10 0 5)x 
terkibindedirler. Ve muhtelif cesamet· 
te habbelerden müteıekkildirler. Bu 
bubbelerin şekil ve hacmi nitastanın 

elde edildiği nebata göre değiıir. Buğ
day niıaıtanın her bir habbesi 0,05 mi
limetredir. Patates niıastunın her bir 
habbesi ise 0.18 milimetredir. Niıasta 
habbeleri merkezi müttehit tabakalar· 
dan müteşekkildir. En dahildeki taba· 
kanın merkezinde bot bir mahal var
dır. Buna "sürre" denir. Niıaıtarun 
molekül vezni tayin edilememiıtir. 

Çünkü x malum olınıyan bir miktar • 
dır. 

Niıaata beyazdır. Dokunması yai· 
lıdır. Su, eter ve ispirtoda hallolmaz. 
Hararetin tesirinde tamamen tahallül 

, 
1 

tarlan kıvamlandmnak için kuJJanılıt• 
Nişasta amidon olsun, fekül obll"' 

sulu asit azotik ile mtıhrsa ziyade 
miktarda turuncu ı-enkte humzu ahiri 
azot = Peroksit dazot gazı inti§M edeı:'• 
Ve Hamin hummaz = asit oksalit ya• 
nİ kuzu kulağı haıntzı husule gelir· 

Ni§asta ıanayide çama§ırları kola• 
lamak, mensucata ıelabet vernıek, 
dekstrin ve glükoz istihsal etmek içlıı 
kullanılır. 

Ni§astanın gıda ve mekulatta mühİfll 
yeri vardır. Hububat ve patateıtell 
maada faıulye, bakla, mercimek, }>e%e1• 
ye terkiplerinde de ıı.İ§asta vardır. J(e

za manyok ağacı:ıdan çıkanlan tapyo • 
ka, hurmanın özünden çıkarılan ıagıJd• 
da ni§asta vardır. Amidon undan çıkat" 
blrr. Un nişasta ile azotlu bir uzvi d· 
sim olan glütenden mürekkeptir. 

Buğday ununu münasip miktal'dt 
su ile kanşbrarak hamur haline korlat• 
Ve bir elek üzerinde su cereyanı altın • 
da el ile yoğrurlar . Bu esnada nişa•• 
ta habbeleri su ile sızar ve elde alaıtilıİ Cafer ağa Kazım Beyden f Üp

he etmeğe baılamıştı. Yoksa o ge
ce karanlıkta ayağına kurşun atan 
ve çantayı kapıp kaçan yaver Ka
zım Bey midi? Bu §Üphe Cafer 
ağanın beynini ıardıkça nrıyor· 
Clu. 

Necmiseher o gün bir teY sez • 
meden uyuyamıyacağmı anlayın • 
ca bat mabeyinciye koştu: 

- Celal beyciğim, <ledi, bu çap· 
kın adamı Saadetle nasıl görüştü· 
rüyorsunuz? Böyle birisi benimle 
görüşmeğe gelse: "Sen padiıah 

- Kavlimizde merdiven yoktu, 
diyince: eder. 160 dereceya kadar teshin olu • ve sanmbrak renkte olan glüten kalıt• 

- Merdivensiz çıkarmak ta be· 
nim kavlimde yok, cevabını ver· 
di. 

nurıa Dekstrin elimine inkılap eder. 

gözdeıiıin ! Bundan ıol\Ta ba~ka Edirne: Süleyman 

Amidon olsun, fekül olsun ıu ile 
80 dereceye kadar teshin olununca 
hacminin 30 misli kadar su cezbede • 
rek bir pelte halini alır. Bu niıasta pel· 
tesi veya "empois" dir. Bu pelteye ten· 
türdiyod dökülürse mavi bir renk alır. 
Bu renk ıekıen 'derecede zail olur. Fa· 

bir erkek karıııına çıkamazsın!,, ~-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Abdülhamit o günlerde oğlu 

Selim efendiyle yeni barıımııtı. 
diyerek hepiniz şahlanır ve üzeri- uzun boylu konuştu. 
me yürürsUnüz ! - Neler konuştuğunu biliyor kat soiuyunca avdet eder. Şu halde 

niıastanın miyarı tertürdiyod'dur. Şehzade Selim efen dinin (Nec· 
miseher) hanıma göz !koyduğu ta· 
yiumm aslı olmadığı hakkında 
paditaha teminat verilmiıti. 

Dedi. Necmiseherin zekasından musun? 

Necmiıeher bu suretle büyük 
ve tehlikeli bir fntına atlatmıı o· 
luyordu. Selim efendinin Yıldız
daki dairesinden babaımın ıara· 
yına geçmesi menedilmitti. Ab • 
dülhamit: 

_.. Evlatlarımdan her hangi biri 
beni gönnek istene, evvela ba, 
mabeyinciye haber vermelidir ... 

Demitti. Bu müddet zarfında 

Naime Sultandan başka ,ehzade 
ve tultanlardan babasını görmek 
ittiyen olmamıftı. 

Naime Sultanın ziyareti de bir 
evlenme meselesiyle alakadardı. 
Naime Sultan Kemalettin Paşadan 
ayrıldıktan sonra Mahmut Celi.Jet 
tin Paşa ile evlenmeğe karar ver· 
mitti. ·Bu izdivacı padiıahın ka
bul etmesi §ayanı hayretti. Çünkü 
"Celil ettin Pa§anın sefahate faz • 
la inhimaki olduğu,, Abdülhami
din kqlağma da irişmi~ti. Padişah 
buna rağmen kızının Celalettin 
Pata ile izdivacına razı olmuttu. 

Bu hengamede Abdülhamidin 
g<Szdeleri arasında müthit bir kıs· 
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çekinen baş mabeyinci bu vaziyet 
karşısında şa§alamıştı. 

Celal beyin bu mülakattan ha· 
beri yoktu. 

- Vallahi bir şey bilmiyorum, 
yavrucuğum! 

Diyerek genç kadının omuzun· 
dan ok!&dı .. Ve önündeki evrakı 

kanfbrarak: 
- lki gündür rahatsızım. Çok 

mühim itler birikmiş. 

Dedi .. Batını önüne eğdi .. Kağıt 
ları karı§tırmağa batladı. 

Necmiseher baş mabeyincinin 
yanından da bir şey öğrenmeden 
çıkmıştı. Maamafih Celal bey: bu 
iti kendi hesabına tahkik ettirmek 
ten geri durmadı .. Kendisine ve -
kalet eden mabeyinci Nuri beyi 
çağırdı ve gizlice ıordu: 

- Fehim Paşa Saadetle görüş· 
mÜf .. Efendimizin bu mülakattan 
haberi var mı? 

- Evet .. Evveliıi aktam zatışa· 
hane ferman buyurdular.. Fehim 
Paşa saraya geldi .. Bir buçuk sa· 
at huzur kaldıktan sonra, efendi • 
mizden aldığı talimat üzerine Sa· 
adetin odasına gitti., Kendisiyle 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nu) 

Q eCjen kıaımlar1n hUllsası ı ni bekledi; hem de kahveciye bir göz 

İlhami Bey, servetini kaybetmi§ attı. • . 
. • Bu adam, bır hraya ay sonunda beş 

bir Pap:radadır. Fakat, eski debdebeli k f · 1 ak b"t" b .:..1-_ halkı 
h k k 

. . O . . unıı aız a ar u un anKa na 
a~ ter etme ır.temıyor. nun ıçın, . • .. 

k T .. ko:o- H C 1 B . . para ıkraz eden hır mürababacıydı. 
ızı ur cuı anımı cma ey ısmm- F'kre Ş d' ·ı w .d k · . . . ı t, a ıye ı e gezmege gı ece ti, 

de bir zengıne vermek emelindedır. Halb k' d k~c. ik d 
H ıbuki T .. '-"-' F'k · · 1 u ı yanın a ıs.u m tar a para a , UrA<Uua ı ret sevışıyor ar. w • •• •• .. 

ııh · B F"k · ğl 'b. bil .. olmadıgını, kadına karıı kuçuk duşe-
amı ey, 1 retı, o u gı 1 yut- b'l w• • d" .. d" o . . b' ak 
k di O k d 

. . . ı ecegıre utun u. nun ıçın, ır t • 
me te r. na, ız an vazgeçmesı ıçın . . . 
• eli B k 1 Fik np, hesabı carı şubesınden aynlarak 

nca e yor. an a memuru o an • kah w akI b 
ti .. il d'"f Ş d' H ve ocagına y a§ • 

re n on ne, tes.'.l u , a ıye anım B . • L- ı· kad b 1 · . b' - ana yırmı ı;n;§ ıra ar u a· 
ııminde zengın. ır kadın çıkarıyor. Bu b'l' . • Ahın Ef d'? 

'k il " ı ır mı11n, et en ı. 
hanım, da delı anlı c alClkadar oluyor. M" h be · d h l b' 1 ura a cı, er a ce ıne e attı: 

Bu eınada, Fikret: 
- Söylediiiniz gibi, buradan çı • 

kına, Osmanlı Bankasının önünde, 
otomobilde bekJeyin .•• Ben, bir çeyrelr 
ıonra ıelirlm... Memurlarım' gİtmİ§ • 

t.hmarlar-
Şadiye Hanım, itiraz ebnedi. Pant· 

lanııı aldıktan ıonra, çıktı. 

Fikret, hem memul'hımun ritmeai-

- Memnuniyetle Beyefencli.. Bu • 
labilir miyim ne demek? •.• Ne zaman İs· 
terseniz ... 

Filtr .. ti., J.;.·~-l i ~i ·•rrindcvdi. Par-.la
,. 11'-emnuniyetle c .. bine koydu L'aİr!· 

ıine döndü. Artık, memurlar ~ilmeğe 
hazırlanıyorlardı. En <.inde fbrahim 
Bey, sonra Şekip çıktı. Şair Nuri dai
ma en evvel giderken, bu sefer, aksi· 

- Bilmiyonım .. Çünkü, Fehim 
Paşa huzurdan çıkınca za.tışaha • 
ne bendenizi çağırtb: "Fehim Pa
şa Saadetle görütürken, sen kapı· 
nın dışından dirile ve neler konu§• 
tuklannı bana gel, söyle!,, demi§· 
ti. Bu irade üzerine derhal Fehim 
Patanın arkasından kottum .. Saa· 
detin kapısı önünde bekledim •• Ve 
işittiklerimi, Fehim Paıa saraydan 
gittikten sonra efendimize arzet • 
tim... Çok memnun oldu. Meıele 
şudur: Tıbbiyeli Necdet lıtanbul
da gizli çalışan ne kadar (Jon 
Türk) varsa hepsini tanıyormu§. 

Padişah Saadeti Necdete nitanlı· 
yarak her ikisini de saraydan u • 
zaklattıracak.. Evlenmeleri için 
Serencebey yokuıunda bir küçük 
ev verecek. Bu müddet zarfında 

Saadet hbbiyeli Necdetin kimler -
le dü!ÜP kalktığını ve Jon Türle • 
lerin nerelerde toplandığını, kim • 
lerle muhabere ettiklerini öğrenip 
saraya bildirecek. Zatı §ahane bu 
planın tatbikine ve hariçte ken • 
dilerine el altından nezaret edil • 
mesine Fehim Paıayı memur etti • 
ler. 

(Devamı var) 

Süte kanıtınlmayıp mayii niıasta 
ile koyulqtmuı hilekar sütçülerin hi· 
lesi bu usulle bulunur. Filhakika eğer 
süde niıasta karı§tınlmı§ ise cüz'i bir 
miktarı alınıp içine bir damla tentür • 
diyod konursa rengi mavileıir. 

Niıasta cüz'i hamızı ve meeela ha· 
mızı kibriti havi su ile kaynatılrrsa 

hilesindeki ıu teıbit olunur ve evvela 
Kekıtrine, daha sonra glükoza tahav· 
vül eder. Hamız gayri müte111T lmlir: 

(C• Hıo o~}x + X H 2.. O.::. 
x c• H 10 o• 

Bu usulle glükoz istihsal olunur. 
Mayie evve1a biraz tebetir tozu Have· 
si ile hamızı kibrit, kibritiyeti kalsyom 
halinde tersib edilir. Badehu mayi rÜ· 
ıuptan tefrik ve teksif olunarak ıoğu· 
mağa bırakılırsa ıurup kıvamında ve· 
bi1lur halinde glükoz huıule gelir. 

Diyastaslarm husulünü temin için 
arpa taneleri evv~ıa filizlendirilir. Son· 
ra bu taneler ufaltılarak ni§asta ve su 
ile kan§bnlır ve glükozun buıule gele
bilıncai için (60) dereceye kadar ısıh -
111'. 
Eğer hamızlar veya diyaılazlnr niıas· 

ta üzerine az müddet tesir ederlerse 
glükoz yerine dekstrin basıl olur. Dekı· 
trin1er ıı.İ§Bltalar ile glükozlar ara11n· 
da mütevauıt cisimlerdir. Su1p, beyaz, 
sanmtırak renktedirler ,suda inhilal e· 
derler. Ve pelte kıvamında mahıuller 
verirler. Dekstrinler kağıt yapıfbr • 
mak, mensucatı koJalamak, boya ve as· 

lik geri kaldı. sakın reddebne .• Pek lazım. 
Fikret, sabırsızlanıyordu: "Ah fU Kahveci kaılaıım çatıyordu: 

münasebetsiz oğlan .•• Her iti tara11ut· - Olmaz, olmaz... Zaten yok ki, 
tur ... " yavrum ... Senin biraz önündo?n Fikret 

Fakat, çok tükür, daha fazla ıinir- Bey geldi, yirmi be! lira kaldırdı. 
lenmesine lüzum kalmadı. Şair, hesap - Deme yahu! 
defterlerini bir tarafa fırlattı. Cebine Daire müdürlerine bile borç para 
bazı kağıtlar koydu. Şüphesiz, bunlar vermekten mağrur olan ihtiyar: 
ıiirler ve bulunmuı kafiyelerdi... - Ne aandındı ya? ... diye güldü •• 

Sonra, dairelerin bulunduğu taraf· benden para almıyan ıade sizin banka
tan çıktı. Fakat, kapıya doğru teveccüh direktörü kalıyor ... Her halde, yakın· 
edeceğine koridora girdi. da o da alacak ... 

O da kahveciyle yaklaıtı. 1Ulj Şair, hak verdi. Bir müddet dalka· 
- Ahmet Efendi. ·~!JJW vukluk ettikten ıonra parayı kurtar • 
Kahveci kaşlarınr çattı: 
- inşallah yhmi yedi kağıdı ge

tirdin... Yoksa, vallahi seninle ne ya• 
pacağımı bilemiyorum. 

- Getiremedim, Ahmet Efendi .. , 
Fakat, ıeni neyle istersen temin ede • 
yİm ki, maaş çıkınca, otuz bet lira bir
den vereceğim.. 

Kahveci hayret etti: 
- Niçin otuz be§? .. Yirmi yedi de

ğil miydi? 
- Yirmi yedi idi amma, ıimdi o

tuz bet olacak ... Çünkü, yedi lira da. 
ha alacağım... Birini de faiz ıayacak· 
sın ... Ayın sonund:ı, sana hpa tıp otuz 
bet lira vereceğim... Anbyor musun, 

tı. Sevinç içinde sokağa frrladı. Niyf!• 
ti, Bahkpazarındaki meyhanelerden bi
rine girerek, hem kafayı tütsülemek, 
hem de şiir ya:zmakb. Dumanlı beyin· 
le daha iyi manzume yazacağına kam. 
di. 

Fakat, tam ıokağa çıkmıtb ki, bir 
kaç adım ilerisinde Fikretin yürümek-
te olduğunu gördü. • 

- Şu münasebetsize görünmiye • 
yim ... Nahak yere selamlamam lazım 
gelir ... • diye dü§ündü. • bırakayım, 
yürüsün, gitsin... Ben, ileriki kenar 
sokağa saparım ... 

Fakat, sapmasına imkan kalmadan, 
gözüne, otomobil ilitti• Şadiyenin o-

Ni§ttstalı su haJi üzere bırakılırsa nişa•• 
ta tortu halinde dibe çöker. 

Sanayide nişastayı unun glütenirıİ 
çürüterek elde ederler. Bunun için uıı 
münasip miktarda hava ile kart§trrıla • 
rak bir kaç gün güneşte bırakılır, bd 
sırada basıl olan tahammuzdan gJüteıt 
bozularak suda erir. Ni§asta mütee•• 
sir olmaz ve tortu halinde dibe çöker • 
Bu suretle elde edilen nişasta ıud•11 

ayrılarak güzelce yıkanll' ve hususi "" 
tüvlerde kunıtulur. 

FEKOL - Patatesten çıkarılan ni • 
ıastaya fekül denir. Bunu elde etıne~ 
için patates rendelenir ve bir elek içiıt• 
de tu cereyanı albnda yıkanır. Bu esna' 
da fekül habbeleri su ile beraber ele • 
ğin deliklerinden geçer. Bu su hali üze" 
re terkedilirse nişasta tortu halinde di• 
be çöker. 
M"ah -v,oae elıyı iahava etaoet_, 
• Formülü: (C4 H 10 Q 5) x. 

SellUloz 
Bu cismin molekül vezni malôm de' 

ğildir. Çünkü molekül miktan x ;tı 
gösterilir. Taze nebatların höcrelerirıİ!' 
kılıfı saf sellülozudur. Başlanmış ne ' 
hatların höcreleri etrafmdaki sellülo1 

ise gayn saftır. Mürver ağacımn to · 
zu, pamuk, filitre kağıtlar saf sellülol 
olduğu halde odun gayri saf sellülot:' 
dur. 

Sellüloz beyaz renktedir. Su, ispir' 
to, eter, esans ve hamızlarda erinıeı• 
Bundan istifade ederek saf sellüloz el• 
de etmek için pamuğu S'.Jd mahlulü il' 
kaynahrlar. Bu esnada pamuktaki eı:ıse' 
bi maddeler inhilal eder. Sellüloz be• 
yaz ve şekilsiz bir l<;tJe halinde kalıt• 
Nebati sellüloz yalnız şvayçer miyar•"' 
da erir. Şevayçer mahlülü bakır huı11~; 
zunu amonyakta h;,llederek tortu hııtı. 
dt. dibe ('oker. S·:.~iiıloz h~raretin teeiff 
ile inhilil eder. 

(Daha bitıneclil 

tomobili ... içinde, sevgilisi ... 
Derhal irticalen bir §iİr aöylenıelı 

için, "otomobil" ve "tesadüf" kelinı"' 
lerine kafiye arıyordu ki, beyninde" 
vunılmuşa döndü. Zira, ot~mobilin "' 
rada tesadüfen durmadığını anladı. N 
rabanın kapısı açıldı. Fikret, içine at• 
]adı .. 

Bir motör uğultusu ... 
Ve, otomobil kalktı. 
Şair: 

- Ya ••• • diye ağzı bir karış ,çılC 
kaldı .• demek ki, hıhveciclen borç J'~· 

1..: bl' 
rayı bunun için almış ... Demek ~·• ç• 
zim kuş büsbütün t: ~tu .. Eli:niT.d::n -"" 
b .. F:-1

- - • , ben &ana gösteririm ••• 

Şair .Nuriy~ y:ll~rda ;ers;ri ·,er•" 
ri dolaşarak kafiye ararken bıraka11"' .. , 

O §İmdi, Fikrete büyük Hiciv tı• 
lırlamakla meşğuldür. 

Otomobilde giden iki kahraJ111111' ' 

mızı takip edelim: 

- Söyleyin bakayım,.. dirnai'"~ 
meşğul eden düşünceniz nedir?·· ı~jt 
nedersem, aramızda kısa zamanda ,. 1 

dostluk husule gelc!i. Ne düşündiiiLI 
nüzü öğrenmek istiyorum.. 1 

(Dcvallll -;&! 



Sansar Ali Bir plij alemi daha! 
kazı~ Son sayfadaki resme ba-1 bir ıece eoma, dala çdcm'f, onu 

- ~ lmJmuftum .. Sonra, birçok 
kaaaha • hcwardalddanm oldu.. Yabana 

d._ ra taJinim ,unu, bir i· kanlarla etmedifimi bD"&kma· 
'-'r ;-t"uı ~f~ Ne ulunuz· dıın.. Helll karımı terkettim •. 
ictp ~' bennn newet etmem Şimdi diifünüyorum da plfman 

Şimşekler, fırtınalar, dalgalar arasında - imam boğu
luyorsun, salavat getir! - Balina balığının tavası! 

ettı. oluyorum.. Ondan, beni baiııla • 
~ Aarlacak adam kimdir? • mumı imyecefim. Oh, benim 

IOrclum. 'beyim •• Zehrayı buldurup, bana 
._ Metlıur Kanlı AH. gönderinin, delil mi? .. 
._ kim ha?.. - Gönderirim .•• dedim. 
~ ~· Kanb Alinin thleri qıldadr. 

11'1 illve etti: - saz veriyor m11111D? .• 
...ı.:_r~ çok mazlum kadmlarm - Ben, kendi elimden geleni 
.;.,-.uenıı kanına airmif.. Bahu· yapanm .. Ama, Zehra ıelmezte 

1~~111lan bbyitk bir ihtirasla kanpnam •• 
Uf· - Gelir, ıelir .. Onun afzı Tar, 

ı.. ._Tabii.. E91dya .. • diye, Teri· dili yoktur .• Nammım ne nam ol· 
""'izahatı yanda kestim. Ve, e- dutunu bilir ... Benim çetemle be-

Yerdim: raber ıeldiiim, kaylerde dUJU· 
La.o._ Haydi, fU meyaaenetm iti lımca, bdm erkek, ıenç ihtiyar, 

~~~ ~~· ıoma, ltaymr anıran çoluk çocuk, toparlanır, yerlerini 
.. ~ halline ~.. yurtlamu yüz flatfln bırakır, gi-
11.adı ne ~acak?. derlerdi.. S8zümll 8yle ,ur;ltmüt, ..;;'-clbn .. Kanlı Ali, ietida 1-ndimi 8yle tandmrf, ahaliyi 8y-

iatida, haber illtllne haber le Jrmtmtmuı, ·emrim altına aJ. 
~eı i,or •• ldammdan enel, H· llllfbm.. Şimdi, h: ayalim mi 
.::. t6rmek iatlJmlllllf.. Tabii, buyrulumu dinlemiyecek? •• idam 

ine ret ce.abı Yerilecek.. ol1DM1caiım diye mi?.. Vallahi 
k:atlanmı çattma: hortlak olur da diitüne girerim .. 
.._ NW- ret ~ ftl'ilecıek O _...... ..n-n-:a u...r~ 

llL.~ ,_., mu-, -~ gvmr .. 
-.._? ·· Billldı, slder, ı&ütü· Ne pyritabil bir tanrla, ne 
~:.Bakalım ne diyecek.. büyiik bir telkin Ye irade lanTe-
..;_~nr hapfahane mfldiri, Jar Tetiyle konuıuyordu.. Yüreiime 
-.anıı parmaklan ile tararken, ürldintü seldi. 
~ald katibine malla hir - Peki, peki.. M.dem ki we
'1. fttddadr. Bunu hen qittim· Jeceiinclen emlmin, a,.1e,.. plir .. 
.. - helli ebaedlmı Ben, ana, kendi lıiueme diifen 

.._ H., Pli ~ mtllld,. me- T&itte bulUDUJoram.. Zeluarr ara
~ hey •• Mwi,-e J9li tacaıım Ye bndialyle rlrlltmek 
:'illa edildikleri nldt, hep bayle iltediiini ona hildirecefDn •• 
~ -1 oı....ı..... Somalan - Allah ~ lıenılmt - • 

.ı.... •• •.. sbı, N,im.. 

Kll,o. .... 111..tncle bir .. bah keyfi 
Günlük sinetlik havalarda için içba fena halde eomurtan buy 

m .... Ti Ye p.ıpf siW daüsbı eus Ye Mfemeli Kara deıü han· 
iiatlDde keyifli keyifli link "'ıuk &. cot1IP bdancaktı. Plijlarm 
için Kilıoe aalıWerine laerlr.. si· aatmcJa Ye dt1Diain JÜ2 metre Jiik 
der; marifet sahillerine lmkea si· Mldiiindeki bhTenin t.Jıç .. in. 
11öi finatekli, ıik drilltülii, fırtı. den hir de af&iıJ& baldan ki de
nalı, aainaldı, dalıalı, alaltala nbln içinde eeldz, OD ldfi manda 
baftlarda sidip denize aümeli ki a6le 7aJl)ır sibi pJJlmıı, el çır
iıin tadı çhn r .,.. hep ltir aladan tarla .ciyli. 

- Acaba hayle yapan yok 11111? yorlar. Eskiden Sal'JJ'erde uatılra· 
Deniaiz. Yok olar ana lalç? Ben anım 'kukinlifl ile pek me9hur 
ıecen Perımal>e •kpmı ıeç ftldt iken eonradan iti Kilyoata kahve· 
filntelder, ıak siirilltiileri arum· ciliie d&lrmüt olan Latif Efmdiye 
da Kilyou. ft.lldıtmn uman o ci· eonhuiı: 
Tar klmilen lodottan, poJrUdan, - Kim hu denizdekiler? 
atin clolrii8iiildan, kara yelden - Onlar lıtanbul telgrafcıla· 
dallar aiM '-latlarla pppwre n ••• l~i sUnlerini ıeçinnelr için 
earrlmqtı. Ba b,a l*bcaıa lllOftl l>ma,. ıelmifler, timdi denizde 
bulatlarm altmida tam l»lr kara keyif çatıJorlar. 
ilhana rea,ine blrilnmit olan b - Bu haTfda ne keyfi bu, ya 
ra deniz hazretleri de için için fe- timdi bir bora filln patlaraa? 
na halde aomuıtuyordu. Fırtım, - Bora patı.na onlar ela bar 
-.tmk. ıı.. """' kopacall, ~ya aldırmadım.. Ölecek EtWJ ıtm yamnden wuiia !lir 

adamın yanma ıllme1de ne hinin tesMtl& tilttlm .. 'Wrdtlbnl_. ............... .,......_. ....... ._ .... 
~ nrclı? .• Madmı iki beni iı· .özden dola11 pİfllWl olmuftum. hancı kadın c:letil, kendi heWi .. 
... ~, derdini dinlemeliydim.. Bunan neticMinde hir felllret 0 • Benimle hemfikir birinin daha 
~bir lıolôkoli ortaya çıbnr !.. labil-tine dair lıiuibblel....ıma :aıhur elmeoi, 6teki _... :ra
l: ne saran dokunabilirdi?. yab.1aımııfbm .. Buna ra1men, ar- lıfbrdı. Pek am olmadılar ama, 
ıa~or, etmiyor .. Yanmda ıi bk, .öz venniı buhmayordam .. fazla itirazda bulunmadılar .. 
~ ela yok.. Sözümün eri idim •• Hem de idam - Siz lrilininiz.. Meı'uliyet 

lin.t.m indim .. Y oaunlu ıslak meruimi eanaamda, Kanlı Ali ile size raci ... - demekle iktifa etti
~ivenler .. Dar bir deltliz .. Fe· rene yüz yüze plec.ktim .. Bana ler. 

titr;,eu ı··~ . Puh bir •· d d D- dedia:.J dedik bir &mir -.ı..__ ~ ,..-. ne er i?.. -. •-
~ pulı bir kilitte döniifü.. Hul&aa, z.m.11 bulclurlliak e- olmak feôalldeliiini aCSetermek 
~ ~lllla, tam manuiyle klltik meliyle yukarı çıktmu i.ti,ordum: 

aiaclan.. - Çoc:alda• ••• dedim.. Şu - Tabii mee'uHyet Un& raci .. 

imanım kendiıi dalıalann ara 
ımdan boiuk bofuk: 

- Hakkınızı helil edin çocuk· 
lar! 

Ben, telitla yüzüm aapıan et• 
raf rmdakilere: 

- Yahu, kofup tahliıiyeye ha· 
be . ' r Tenenıze ... 

Haydi kahvedekilerde bir kah
kaha: 

- Korkma yahu, imama bir,ey 
olmaz, görmüyor muıun mubarelc 
dubamı duba! .. Eier onu deniz 
Ticaret Müdürü Müfit Necdet Bey 
ıöne alırda kendiıini limanda f&• 
mandıra diye kalJaıur. 

--Şakanın arruı mı yahu, adam 
cafız bofuluyor. 

- Yok c:aınm, fÜa yapıyorlar • 
Onlann hepıi bu dalıaJara atq. 
kmclrrlar, zaten bu haY&da dalıa 
aefur yapmak için mahlUI denbe 
ltrdiler. 

' .. 
Neden sonra ıece karanlrtmda 

dalralarm arumdan çıkıp yam• 
ma ıelen imam efendiye tordmn: 

- Siz nerenin imam11mız? 
O daha ceTap vermeden tel· 

ırafcdar bfileainin &K1hlmı ya· 
pan aeai süzel Hamdi Bey atıldı: 
-imamlığı bir oturutta bir tep

ıi piJly ile OD hef kiH JOiart, te

lriz karpm yemeeinclen ft lrir d .. 
ti su içmeainaen kinayedir t Y oba 
ud ismi Kayterili Vehbi Beydir. 
Gayet bot whbet, taba, nükteci, 
aon derece cetUI' bir zatbr. Hatti 

.,,_~içeri ılıiuce, man l»oylu, Kanlı Alinin JWi yurdu, elbette Haydi, ıiz, .öyledilimi ,apm.. Kllıoata bir deniz lleml 
·:"Nk •iJ&lı bıyıklı, feainiıı üstün- berlreainkinclen ziyade malam • Şu Zehra11 bulchanm.. 
'~ .... anlı, otm L- • • • • • larlar deniade boraya r ·~ rece riiyumcla bir balina 
h.1_---: • --, dur. Haydi, nine haber yollayın.. • • H in'- l 1 
L~ kadar bir adam, ayala Kamı Zebra haraya aelein.. Ali, Bir aut eoara, IJatı he,.. •· •~ de öy e oldu ya! A· balıiım emeıinden yakalayınca 
~ ölmeden enel, onunla priipnek mu bezi ile &tiilü, mtmcla siyah da~lm IBdılü henüz 1mirmit- hemin taftlım yapmıf, bir olunaf 
La._., eolaktu. Gazlerl acaİp h~or •• Eler kadm itiraz etmez· ,eldirme bir kadım ,...,.. p- ti ki, lilhlbi1• harumnm ubam· ta temize baTale etmittir. 
~ lfdtı ile parbyordu. Elini ıöi· ae:·:nlan loaa bir m&cldet, .mdan tireliler. Bir tek gözü airiin~ claa kOpan ani hir fntma ile bulut Vehbi Bey dayanamadı: 
..._ haatırarak: lıücretinde obırabcatan.. da. iri maTi tahrirli 'bir ıaz .. Na· larla; fimtelder Te sak sürültüleri 
\....._Merhaba .. • diye selim ver- Serprdiyanla hapialwae mü. mu bezinin ortumda, 1mlıa, me- altmda için için 80lll1lltan huysuz 

" Ne o 7 •• Beni iaWnrittbı?. 
a;;:- Evet .• Smi iıtettim, beyim ... 
~~, idam edilecefim .• Hat· 
w..._ ~ ele pek kua bir zaman 
~ !.. Paditü beratımı imza. 
~iye kulaiana çalındı .. Eh. 
&IL··İn? •• Hayat hu.. Geldik, 
~·· Ancak aenden bir di· 
~ ~ •• Yufk& yireldi, iyi bir 
' oldujunu haber alann .. Sa· 

•ters .,Uzüne çewiımeuin .. 
~ S&,ı. bakalım .•• dedim .• 

tefte •• 
~İçin olımyacak feY oltun, 
~ · lir idam mabktmunun 
~ clilekleri yapılır •• Hem, be
~ -'rla yalan.. Kanmı ıör· 
~ İttirorum.. Bilirim, bqb 
~ lateaem yanıma sokmaz, 
\i.: ~ l>rralanuanm •. Ukin, 
~Yalnız bla'bilirim .• Çün· 
~lhndir .. Onunla Tedalata· 

· kencHsme . evlendUllen 

diri ve janduma karakol Jmman.. rak T' tec:euüale haımyordu. Ye net'llNli Karadea~ birden im 
danı, hep bir a~zdan itiraz etti· • - Bana kötülük etmeJin.. dı, cottu, azdı. Onan umuile bir 

•• lilcte ···lhda da ka.-:1- ko"pur·· e ı. : · dedi. • Bea, kocama yataklık .,... ......... 
.....____..1• o b' L.... birbirini .kO'falayan be1az yeleli - Aman, beyim, ne yapıyor- euaeaam... , ır _,a.. yaptı ne o .... u ... ..:..1e beraber kuduramt dalplann aıumda 

sun?.. J&Pbyaa.. ,......,, et· ---t..ı. L----ı L!_ 
- Ne yapacainn?.. Gayet ta· kiyalık elti. Amanm heni zindan. .-a.,..a Te uv.r-.u ı var curcuna• 

bit. Bir idam mahldbnunun ton lara tıkmayın.. dır mtladı: 
• -.: _ _._ I...!-· Yok '---- M-'...:la - R~I imamı ıüriikle11"n arzmunu yenne '""~ ggJDl - , DMOı•• .,...... nma.. ..,_ =----· _!_..I 1 --.!~ • d' • dedim •• Seni siDdana filln tık· tefi .......... r Ul9IUU Ye TJ&;a&D •aauenus ır ... 

Hem hu adam, braıyle konut- mıyaeafız •• Y alnıs, kocan, ölmez. - lmuam 1 ..ı&m ıatir, gidi· 
mak istiyor.. Belki bir TUiyeti elen enel, teninle aacrk kenat- 1°'*11n tia 1 
var, bir nasihati ftr .. Mlni ohma· mak ittiyor .. Diyecekleri Tal'llUf... - Allattin, orada çatlak Tar, 
mu ki.. istenen yanma git.. J)inle.. bJDUSm, dikkat! 

- Aman, beyim, Kanlı Alinin - Bütün &mriinde yamma var- - Fikri &e,, Necdeti pzet, faz 
yanma bdm mı koyuvermek?.. madı da.. • diye içini çMıi. • De- la açılmum, dalplar çeker! 
Ne yapıyonunuz?.. mek, ileceiine yakın akime sel· - irfan Bey, ne ünfa, Şiıliye-

- Ne kaime zihniyette muha· dik.. Ona da ıüldlr ... Ona da el- mi, Kaia INdlma mı? 
Eızlanmrz •. Bırakın ıu eski kafa· hamdülillah •. Neydelim? •• "Seli • - EYft)alar oltan, imam gidi-
yr canım •• Ne olacalmııı .. Bize ne? mı ıeline batun üstüne •• ,, Madem yor! 

Genç katip de benim.le hemfi· ki çığırtmif; yanma Tar&J1111, ba· - imamı lmrtann yahu, adam· 
kir çıktı: kalım .• Ayalimdir .. &izünden çık· cafa d&nemi,_r 

- Hem, efendim, burası zin· mak haram olur.. -lmaa•m ... lm•aam ... lma.-m ... 
dan .. Artık hqarılık edemez ki.. '(Yann bitecek.) Şahadet ıetir .. lamı cimi yok, ıi· 
Oatelik 7UUDa 10kacainnıs, ya • IVl-ltl) diYonunl 

- Hamdi, dedi, befde bir ye
kOn et, yoba heatüm helibiye di· 
ye bajrrnm ha! 

- Heltiiıın llellbiye de nedir? 
- Efendim, heatüm helibiye, 

l&l'Dlll&ldı kurabiye, ali vem Ta• 
rabye cinablden bir ıeydir ki hiraz 
dan bizim kararpha t~rif eder· 
seniz heltüm hellbiye nıe demek 
oldutunu sofra batmda bizim klh 
ya Nazmi ile Ziya ıize anlamlar. 

O fırtınalı, yaiaıurlu Ye ;ece 
yammdan aonra poyrazlayıp lntr 
andıran Temmuz ıeceıini bu ah• 
bap tatlar telırafcılarm bu,tik ça 
drrlarmda sabaha kadar alayla 
ıeçirdik. 

Sabahleyin hir de baktım ki 
ayru kafile o yainıurda, o rüzıir· 
da sene dalplarm arauna kotma 
ımlar 1m? Fakat sahahm altıımda 
Kilyoe çarclaldarmm altında iki 
manzara ile daha kartdqbm ki 

.(Alt tarafı 8 inci aayıfada). 
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Italya orausu ·geçit eri kapadıf.. Mektepl~rde 
(Baı tarafı ı ancı s.ıyıf ..... n:.:,.fac.r ı manda devlet umum muhafaza teı.Je Defl'Olunan bir nutkunda (Uıt tarafı ı inci aayıfada) 

dir. Bundan kavıa çıkmıt, 2 Avuı komiMri Ynifeeini ifa edecektir. Dolfusun katlinden nazilerin mea· relerinin ıualleri vekile~ tayin 
turyalı lejyotı ukeri ölmiiftür. Maliye nazm M. Bnuc:h, Ti- ul tutald*laru, çünkü, Viyanada· ohınacaktır. 

Konatel mıntaka•ı mUdafaa caret nazırı MISıJI Stocbtiaaer ki Alman eefirl Von Reithin A· 5 - Liıelerin ~abil ilimler züm 
h•llne konuldu içtimai baairet msın Ma.,:a V1llharJacla Nui propaıandaamı reıi imtihanı 13 Eyhil Perteımbe, 

ViJ&D&, 30 (A.A) - Cumartesi Nettst.aleter Stuermer, %irut na· idare etmit bulunduiunu beyan riyazi ilimler imtihanı 16 Eylul 
aünü allpmı Komtei mmtakaaı zın "Bu ••k•PN Milis t.• ••ta.- ehn;ipir. Puar, edebiyat ziimreai imtihanı 
müdt.faa lıaline konulmuftur. Çün yin eclllmemiftir.,, ... Alman,a, bisl rahat bırakma- 19 EylUI Çarpmba ıünleri yapı· 
kü hududa bir Avusturya lejyon· Vi1ana, 30 (A.A.) - GMe J&- clılrça bizim ıalba bwınwnı•m lacaktır. 
nunun yakl&flD&kta olduğu haber namdan IODra Jeai la* it erir& hakam Joktar.,, demiftir.' ı _ Orta mekteplerle liselerin 
verihnifti. m Reiıicillllhur M. Mldll _.. Slr Con •tmondan bir M•I ve muallim mekteplerinin birinci 

Müteakrben ordunun bu akma fmclan kBul ~ ltWal • Loadra, 31 (Rad10) - Anm devre riyaziye zümreıi imtihanı 
mini oldup lejyon efradmı sar· cumhur, bndU.Cllll ....... • ı....r..mda ~ meh • ( 1) Eylil Cumarteai, tabii ilimler 
mıt olanlan Münib ve Zürihe ıev· ..a.c1an M. Nlro1İ4m Slr C- Si- zümreıi imtihanı, 14 Eylul Salı, 

» - Ecubi mıeaılelEAICM!lll! 
derilcek talebe için yapılad.k. 
aabaka imtihanlarma 22 
bqlanacak, 25 Eyl6lde niı.. 
rilecektir. • 

2.S - Leyli, meccani • 
ka imtihanları 30 Ejltl P 
günü yapılacaktır. 

>t - Orta tedriaat m 
rinde 1 T qrinievvel P, ... .,..._ 
nü deralere l»a;la•ca(dır. 

lıbu tebliiin talebeler• 
rilmeıi tami.m araamcladlr. 

ketmit ve mukavemet edenlerden m91Sdan A......,_ ~ Türkçe imtihanı, 20 Eyl61 Pertem 
bir lmmmı kurtuna dizmit olduiu ~. bir ..ı IOl'lll1lftar· Meb aünleri yapılacaktır. (Uıt tarafı ı inci aayıfada) 
haber almm11tır. Bütün Tirolda a· 9; AJı..nya Jı6•ı...., laue- 7 _ Muallim mekteplerinin i· kında matbuat büroıu ıu tJ 

MahmutSai~ 

aayit hükiim sürmektedir. W•iain I~ tlınip ohan· kinci devrelerin.in tahriri olarak ya veriyor: 
100 kl•I yakalandı Siadm ppeli• ife .-d$m Sir Coa sı.- Al· pılacak mealek denleri imtihanla "Nqriyat clolanclm 

Vi,.na, 31 (A.A) - Kit&- v• ....._ oWal• i ' I ıtil&f ...,.,_ ltilclirlp bild ...... i rmın aualleri ıene vekaletten ıön kendisine meslek yapan M 
bacbelclen bildirildiiine ıöre JÜZ t~ ,.......... ~ ......... Hariclfe namn, bu derilec.ek, imtihanlar 10 Eylul Pa· Ahmet, Eyubizade, M. -.....-.--n 
b.dar milli aos,ali't tevkif edilmit lundan sonra kal>inenin tülifi w•lin talniri olarak ruznameye AJtel ıiiDü yapılacaktır. bi mtibtelif iaimler kullanaa 

n aki belediye reisi Emest Reiach yapılmıftır. JUJlmaımı rica etmiıtir. 8- Her mektebin tahriri ve ti· mut Saim efendi, yeni bir 
tn otelinde mühim bir patla71c mad Belgrat, 31 (Radyo) - Si,a· HllllO•etlllllaln tulv•I fahi mezuniyet imtihanları o mek dD'ICılS Yak'umdan dolap. 
del• depoeu bulunmuıtur. st naabafil, 7eni AftWttlrıa kahi· Ankara, 30 (A.A..) -AYUtur· tepte yapılacakbr. yeye verilmiftir. Etki m · 

El'Delt Reich ve iki kardeti kaç· netini fU ıuretle faysif e!!~: ,. Bapelrili M. Dolfuean feci llii· 9 _ Mezuniyet imtihanlarına mahkamlyetleri dolaJ111JI• 
m&Ja muvaffak olmutlardır. Dör • "Dolfiauuz bir Dolfua kalllllWI " aii münuehetiyle hariciye Tekili ıirecek her talebenin elinde ismi, buat kanununa nuaran 
düncO kardeıleri yakalanmııtır. Belrrat maiıafill 1eni bltineilln TeYfik RUttü Beyle A.YUtarya ha· babumm ismi ve devreıi yazılı, çıkaracak naafı haiz o 

Yugo•llvyaya ;sOO ••f dalla eski kabinenin si,.aletini taldp e- riclye nazın aruıncla &f&ildaki fetoirafı mektebin mühürü ile tas dan dolayı tiscle kitap fo 
Htlca etti decefi kan&aiilidetllrler. .......,._teati Miladftlr. dilr edilmit hir vesika bulunacak· teklinde Tarihi adli, Taribi 

Belsrat, 31 (Radyo) - Korinti Poll• mDdUrlUll mltr•IJıls· Hariciye Nazm Hazretlerine br. lmtibuı komityonlan, talebe- ri, Dünya kız Ye erkek üDİ 
St,ri'de, hiiktımet kuvvetle.-i pi lerln hhna,.ande Viyana nin elindeki bu vesikaları, kontrol ai wiklopediei, Galataıaraf,.. 

":,. lbıeriao Nazi uileriAin aon Viyana, 3G (A.A.) - Hllldlmot "Batytıldl M. Dolfua'• ...r.t: ettikten aonra kendilerini tifahl nerlıahçe ıibi İlimler albD 
mukayemetJeri de dün aaat 16 da Viyana polia müdür muamu M. clol&JDİJle eambariyet hlikemeti· vaya tahriri imtihanlara kabul e • abone •• illa dolaadıncıb 
keeilmiftir. Michı.el Skul.l'yl bii!';°ab Avuabir • aha lluvetli ._ ıamlmt tul,.._ -..ı.. pabilmetini t.emln için 

300 ui kamyoaarla hududu ıeç ya polisinde umum 11 ~ J&P • riai Ta &JDi ..,.,.nda phat tw· 10 - imtihanı p.pdacak der- ta oldulu meemualar 
Jaitlar ,•• derhal silahlan alınarak maia meauqo etmiftir, M~le l>ir alrlerimi anetl.rim.,, ain muallimi komiıyonun azayı ta lranananun 18 aci macldeai 
tıKrit eclilmitlerdir. "f>ntrol ve tufi!e ~eHleı~u. Şe- Dr. Tevfik Rüştü llltyesindmdir. K6misyonun diler bince Yillyet tarafından 

Y..-laYJ& kabinesi düa aktam hırd, polis faalıyeti .......... • Hariciye Vekili Tevfik Rüftü i•lan talimtıta•me mucibince dıiı ve kenclili mahkfmeJ9 
..ıat- toplanarak mülteci nazi. Çünkü, batvekllete kartı yanı Beyefendi Hazretlerine teabit olunac:akt1r. keclildill halde IOll . ~ holrJmula J&pdacak muame- bir laamuı ihtimali daima ..,._ Anbra il _ Şifalu iJlllilıınlarcla im• - .,..; mikJ&ota faali,.& 

~ drilfmütt\b". bulumnaktaclır. "Barnıldl M. Dolfa'an Mfatı tiban ..ıonuncla ancak iki talebe mıt oldaiu taheMmk etmi .. 
MUltaci Naziler hududa ıeldik Poliı müdiriy.eti am..ı ,_.itral. mfbt1telaıtifle ftki tui)'etlerden balundanalacaktır. Bunlardan bi· Kendisinin faaliyet aa.11~:m 

'9ri ..... mrlalı otomobilim "te =~Diuhaf~ =D'· ..... , pNk..ar -.1et1aa. Tc ri imtihan edilirken. diierikendi· kı.ma ayrılabilir: 
· ı..n. Y oalavyap air • ~=:.: 1,..: 1•• •sr••lı-.t •I • P ; ıU• a. elae 80nllwa ...Ueri diifümneie t _ Milliyet ı••eteai 

dAl5iiliJ.w ifan itli·• · raretli teıekkürlerimi arzederim.,, daYet edilecektir altında •e Galatacla A4a 
iUft .;.ı;ımr,tir. Hepai, kendi!. dır. s.ım- nıilıtan dün alıl'\I" llqyeldl MaYbıi 12 - Ş1fab1 imtlhanlarcla bir dairi ldUelıaneleri kapoıtd 
riı#AiMllPJll ıltmelerl ifia Ber utllnlm::;. d 'r. r lapaı Starhemberg talebeala imtihanı, yirmi dakika • aonra Galaı.da Rlneaans 

~ lıiil-. ·:trt:.:i ...,:...-tl""" Hakaret mi görmüş =.8!:;: ~U: !.::C~!.::i:.iı. ~ 
........... .._.,...,. - ..... lilı~top- <Bat tarafı ı ıncı sayıtamı.dadır> ı.ı,. imtihan etmek ii&ere •bable 10 numaralı odalar,,.... 
·YlfJ._, 31 (A.A) - Di ............ pollila lluY • 28 tmunu camaıtelİ lilnl aa• Jin ife '-tbJacak ve Uf&ID en da Perıembe pazanncla 

huw, mlllt ...,.u.t UthiKi •tdt clana-•• lbıa ,....._ at on Mttıe Sachettiu b.r pmnda 
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saat 19 da itini bitinnit ola· yan lıanmda 8 • 9 nu111aralı 
- • Mpı. - malı • Jtr. 1-ltireoi olduiu balde Galatada ealım. Arada bir - yemek •• lan idarehane J&J>DU!, 

:. ~. ........... .... • ..,. llılldA- Bııhti,... lıanmda pJriınillıadil • lıtirabate aynlaeakbr. 1459 Ye 458 numaralı pootl 
DollUd llldU..nl•I• 1181 ......... UI• ....... ı. ıaWirl ı..,- ....... ,...._ 13 - hntihmllan erteoi ıüne Janpr ldrahJ&rak ....... 

letlcv•bı bafladı Paria, 31 (ltaclJo) - Hana tevzi edilmekte olan para iltib • bırakılacak talelte lnilundutu tak faleti nalctiye ıa.termek 
Viyana, 31 (Radyo) - Aakerl ajamnun i.rıma- ald~. -"·. Wmu al-k a.... ıitmiftir. clirde keyfiyet kendilerine imtiha• le memur aranıyor, mit 

mahkeme, Viyanada ve villyet • mata ıöre Almanya hüktmeti S.«ettia 1ieJ -.ıw.. • •· mn ilatlanpcmcla teblil olwrak de kabul olamır) mealinde 
lerde isyan

1 

hareketlerine iftirak Taymit ıazetesinin nütbalanm man para ......_..ini IOllDUf, i · mektepte beklemelerine mahal bı· lar vermekte ve ~dt.ine 
elmit olan bütün uileri muhake • toplattırmqbr. Buna .... bu ..... sabat' almak istemq, fakat (T.) ~. caat eden saftllılardan ti 
me etmek aalihiyetini haiz bulun· zetmiıi Sar•• AYalblrJa had~ efendi üminlleki .-•, 14-Şifahl imtihanlarda ION• dan 300 liraya kadar noter 
maktadır. Mahkeme, dün, td. Dol- leri clola1111J'le AlmaaJar~ .W· "- n.M ..... ~ plmedi. lacak ...ııer, Huiraa cla•reainde ile kefalet namiyle para 
fuau katletmekle qlu Otto Pil· cletle hiicam etm.wir. Diler ta· Ben itimi nuıl --- JaP&l'llll: IOl"1llmak iare huırtu.n aual· ve baıılannı da sfSzcle bit 
netta ile batvekile ilk kurtunu a~ raftan ltalyan ıautemiDia thl • ""8n l1la J&PIDl!DD· Keyfim 1.-dan eeçilecektlr. ile Anadoluya ı&ndererek 
tan ele!drikçi Holzveberin ittic • cletli hiicumlan ela A'-wiJ&J'I lllyl. latiJW, d..u.tir. Wretlin 15 - Teluirl imtihanlar bak• dan aavmaktadır. 
vabı ile meıaul olmuıtur. Maz • meuul .-.,.. baflam'lbr· Bir • '-- bu h1ll1llta yiibelı mahmla· kmda 29 Nisan 934 ı.rih v• 24755 r.ei 

1 _ .... ......_ L-- -7 2 _ (Dünya kız ve er• nunlarnı her ikisi de Viyanalrdır. linde inı ,..._ 11aw1a -.nt ra ıilrl_..- WunacaP. · aöyle- mmaarab tamimin 18 JM:1 maclcle- ab'" 
.L& d ·~ v•rtiteai m.üellif Ye t n Pla .. __ .,._ 35, Holzveber 30 yafm· kapq aatı!mM&I: rr. .,;_., • ~- .&. B, 90, D, E, F, Q, 9 l,,M 

.._.. ı-- llUIUI-, liiiü) antetli tık parfime~ dadır. Her ikW de evlidir ve fa· - Awlbaryada yeni kahine te • "- Git, Utedi~ yere fllalyeıt fıkralarının hükmü bakidir. 
1 

d uht lı 
.... lariyle Anaclo u a m • kir ldmaelercli,r. tftkül eltili halde Fon Papenbı et dedili tilti, diler iki lllmlW' 18- Tahriri imtihan ki.iıtlan ret odalanna mektup 

1
a 

PIAnetta. isticvap femllde inmahhubp tayini arbclatı da ite mt\clabale .aıit· ve meslekleri hakkında yazılan rek (Yerli mallar .. rıiıi ı, 
M. Dolfusu &ldürmek niyelind~ haldcmdaJri iatbnnca A-.....,. •--.ıir. o ........ ut bu madaı (3) MaJıs 934 tarih ve (25111) 

1 
• ~ 

ha _.___ ıcnı ,. L-•-· iaimli ye ticaret adres erili .ı....ı.ımı, aefıiai müdafaa · ..,.. h&li ceftP ..-it -• _ Hail burada d- Wardı numaralı -im hükümleri ....,.,. ren bir kataloı _.,le• 
linci• iken Dolfuaun öldüğünü da Berl&cle ehemmiy.tle -nuan llylemek !ıt\yonun ha 1 diyerek dir. Y abus bu tamimin 12 nci frk· mahalli tüccar a~res!eriaill 
.a,ı..L.q. ! Mii:ldeiumumi bi7le dikkate almmıfbr. SIJleıliWili· •e Sadrettm" L-ı ~ kakarak Ye namcla imtihan kijıtlarınclaa bi· 

• ,,. ~· - diıine bil:lirilmeaini i bir miclafa&D1n manaaızhiuu ita· ne 1ar. A....mr,a ıon Papeni odacmın -rclım&1le dttan abllıt· ri yntılclıiı Tef& kaıbolduju tak· • • b 
.,_ ..._, • 

1
- f 1-.e.ı 'bu vasıtayla elde etti• ret etmiftir. feyJWlcle muralahu &a1N& _.,. ı-......._. K•__. inindeki miica· dircle keyfiyetin telıra la ve1UUe-

tla lll'Vll" -r·-- 1 adrese mektup•• mecmua Ce
1
·- m•manlarm a'Vllka n •ecek, ancak wmal aiJUI .tart· dele --·-...1• odanın camlan lu- te bilclirilmeeiae lüzum yoktur. m 1 
_, 

1 

... -ına rerek kendilerini do iı. skiifmeleri iç.in tatil edjlmit· lar dahilinde mir olarak ta,miae n1mıtbr. 8u ıırada vak'a mahalli· tihan mazbatasında bu cihetiıa tea 
tir. muwabt edecektU. ne L.L polia memuru ,.Jmiı, vak· 'biti kafidir. çalıımaktadır. Bundan 

urr ni ıuretle Anadoludaki Y•I k•blne te .. llklll ettt Qil• 'bir riw~ aiı'• de Hit· &JI teabit etmittfr. Sadnıttin bey 17 -Tahriri imtihanlarda müs beleri adreslerine ~e dl 

ViJ&na, 30 (A.A) _ M. Schu- ler hikbaeti Fon Papeaia •emu· Ulemle otman Feride Ye Oakü~ vedde kiirtlarmm talebeye ne ıu• ıönderer&meeo.mualarJDA 
aclmiı, bqvekileti kabul ebnif. riyeti haldanda ı.. türlü nitebi· darda oturan Nuip hanımı t&hj~ retle daiıb•: c-ılı Mkkmda yazı • olmalannı temine cabt 

ti k rin öDiine ses-ek içia Anaturya· •a.terinektediT. lan 262.40 numaralı t~mim hiilamü 
tir. Y .ai kabine fU ture e tefe • akta ldalu c- bakidir. Gazetelscleki ilin 
idil etmittir: nm iıtiklllini tan'.111 o .. Ô .. d•I • latanLu)a ıetirlti~l lıtir 

Bapekil ve milli müdafaa •eki· . nu reımen ilin edecektir. zur J eraz ,, - Orta mekteplerle liae ve u • 

Ji "aalliJe -..ı M. Schuaclmiı, DolfU•Un katlllMI• ltazlle r (Yazımızın çoldujandan dola· muallim mekteplerinde smıf jk· tekmil paruam (kefaleti 
1.-L • 1 yı (iki yüzlü) romanmua kona..- mal imtibl\.l',tırile kabul imtihanla· olarak) kendis;n~ ve1111it 

Batvekil .-Tini Prens Svauem· mes u . "~ E 1 C . .. ü ba ıun·· on parasız olarak ~ 1L- - 1, • a-t ____ .ı_ emniyeti u- Ne.york, 30 (A. A.) - &ki mıtbr. Okuyucularımızdan azür nna ~ y6 "'marteeı sun t-
Der 7aa ~ 1 k 29 E 1-"\' C .. - • ..6-· -ı'-" tinden azak kalm11 old mumi1• itlerlai idare edecektir. • Awatarya hariciye um Doktor dilerb.) anaca , Y w uma&.-1 ..... u 
Dahiliye nazm M. Fey ayni za· Metaja Amerikalılara hitaben nihayet verilecektir. tikiyet etmiıtir.,, 
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Maarif Vekili mek
teplere mühim bir 

tamim yolladı 

Kadınlar 
A vusturyada işle
rinden çıkarılıyor 

Almanca "Reichspost,, ga
zet.esi yazıyor: 

KUP 0 .1 
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31·7·1934 

·Kolera 
Hindistanda tehli
keli bir hal aldı 

Hindistanda Bombay ve ıc-J· 
kuta civannda bir kolera ve vebt 

çrktığı için Hindistan limanların" 
dan gelecek vapurların IinıaııJ" 

.. mızda karantinaya tibi oldui'I 
yazılmııtı. Son posta ile gelen iıı" 
gilizce "The Bombay ~ ChronicJ,, 
gazetesi bu hususta f U maluııı•tJ 
veriyor: 

Kolera: Bombay havaliıind• 
234 vak'adan 120 ıi ölümle nelİ" 
celenmiıtir. Geçen hafta 212 valı" 
adan 81 vefat vardıır. Geçen hafU 
zarfında kolera vukuatında bir 
denbire bir tezayüt görülmüJ _!.' 
bu hafta içinde bu mikta;-ü;it r 
dildiğinden fazla artmııtır. HaY 

~ talığın önünü almak için tec1afiil 
tedbirler alınmaktadır. 

Veba: Bombay havaliıi ile Siııd 
mmtakasında 36 veba vak' ası ı1I" 

hur etmit ve bunlardan 16 ıı 'fe" 

fat etmittir. Diğer !ehirlerde ~• 
civarlannda da v~ba vak'alarf 
kaydedilmiıtir. 

"Viyanada evli kadm memur -
lar istifaya davet edilmiıler ve 
bunlardan birçoğu tazmina.t ve ik
ramiye mukabilinde memuriyet
lerinden çekilmeğe amade olduk· 
larını bildirmiılerdir. Vaziyet hü
k\ımetçe tetkik edilerek hangi 
ahval ve ıeraite göre ikramiye ve
ya tekaüdiye verileceği takarrür 
ettirilecektir. Kadın mmurların 

memuriyetlerinden çıkarılacağı 

mevzuu bahsolunca belediye ve -
zaifinde müstahdem 40 kadar ka· 
dın memur temmuz ayında ken
<iiliklerinden çekilmiılrdir. Bunla· 
nn yerine namzet olarak 20 genç 
erkek memur belediye hizmetine 
alınmııtır. Esasen yeni bir memu· 
rin kanunu yapılması mukarrer 
olup bunda yalnız lise ve üniver
siteden mezun erkeklerin namzet 
olarak memuriyetlere tayini ve 
kocalan memur olan kadın me
murların umumiyetle memuriyet· 
lerden çrkanlmuı ve diierlerinin 
de maltet •e yaridatlan, çocukla· 
nm •eyahut yalan akrabalannı Kanb Alinin çetesi, daha uzaktan görünür görünmez, işte 
ıeçinclirmeye mecbur olup olma· k .. J d ki -1 •b • ) k dı ( k. ki b .. ) 

Çiçek hastalığı: Hindistaııdl. 
muhtelif mıntakalarında bir Ç~ 
çiçek vakayii kaydediliyor. Hat" 

talarm yekUnu 455 i buluyot• 
dıklan nazarı dikkate alınarak o- oy er e gen~er, ı tıyar ar, a n ar, er e er, oy e 
:-,:'9 _:a:_"";,,w:apett~!~ peri,an bir halde yola düşerlerdi •• Bunlardan 78 i vefat etmiıtir. 

----o----caktır. Kadmlann memuriyetle - (Yazısı hikaye sütunurnuzdadır) 
rinclen çıkarılması uıretiyle bun- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Almanya da paça"., 
tara Yerilmekle olan tahıiaatm 

bir bmı, mutlan az olan erkek ralara verilen 
memurlara .erilecek ve diğer kıa-
mı ile ıenç.kek memurlar tayin ehemmiyet 
olunacaktır. G "Neus Züricher Zeituqg,, gf' 

Büyüklere her yıl dinlenme tatili 
, (Ba~~~~~ci ... yıf•da) nasıl 13.zımsa, çocuklara .da 13.zımdır! 

Bir plaj alemi 

lnmJaır da pek enfesti. Akp.mdan 
K rtulu tan k Ik a ··rüye- Senede muayyen bir müddet 

u t a ıp Y yan yu ·ı b0 l l · · · d. d"" 
k '- hl · 1m· ·rmı· tati yapa ı en er ıçın, tım ı un· re aaua eyın oraya ge lf yı .. .. . . . . 

k d R · ·1 ya-ı ya yuzunde ıkıncı bır mesele bat a ar um gencı ı e gece & &• •• • • 

Em. .. d .. t•• k kamyonla gostermııtır: 
ırgan an uı u açı Çocukl .1. 1 

rk 1..:1 _ 1..!.L.-& ... ann tatı 1. 
yola ç ıp yo :aa aynı alD'UCl.e ug· .. . . ... 

'-• ok d d likanlı ıml· Hıç bır ıt yapmadıgmı farzet-rayan vır , a ar e ' . ... . . l · 
ki ı ıh. ıen· · kumların tıgımız çocuklann herha de bır 

ıı am o an e ııe nı . . . . 
.. · · 1 havada dal mezunıyet devresı geçırmesı ve uzenne sermıt er, o • 

1 d k ıkol La .. z ha bunu uıul üzere yapmak elzem 
ıa ann araım a o a • .... 

1 
ekt d. 

l ? goru m e ır. 

vuı oynamıyor ar mı· Bu mevzu üzerine Londra ru-

lerde çocuklar hem fikren, hem 
bedenen fazla metııul oldukları 
için, tam minaıile iıtirahat etme
leri de liz1mdır. Bunun için, mu· 
hakkak uyumak icap etmez. Otur· 
duldan yerde oyıuyabilirler. 

"Yüzmek meseleıine gelince, 
hiç bir çocuiu yüzme öğrenmeğe 
mecbur etmemelidir. Yahut yüz· 
me iıtemediii için, denizden ıa· 
kmdıiı için korkaklıkla itham et
mek doğru değildir. 

zetesi yazıyor: 

"Döviz piyaauında ııkıntl)j 
vaziyetin artmaıı ile ham nı•d• 
deler ithalatının tahdidi Alın.ıs' 
yayı ham maddeler ihtiyatlar11" 

müracaate mecbur ebnittir. Sd 
ihtiyatlar meyanında paçavral• j 
rın mensucat maddei iptida~Y ..d 

ııf aliyle büyük bir ehemmı~ 

l h. . edıl-
vardır. Bun arın ıç zıyan 

mekıizin istihlak sahalarınd~ 
toplattırıluıasr karar altına ahll 

mıtbr.,, 

HABER ltte plija, ıidince böyle havada hiyat enatitüıü çocuklar kliniğin· 
ritmeli, ve ayairma çöp patma· den doktor Alis, F. Haçison ıun -
ım! diye yumupk kumlann Üs· lan aöylüyor: 

4 k•am Postas• "Bunu çocuk, mecburiyetaiz, ve ~ Y 

tabii ıurette daha çabuk ve kolay Jdarebanesis ~~~N~~;~~I 
tünde deiil, ıert dalgaların araıın " - Evveli tunu aöyliyelim ki 
da oynamalı ki itin tadı çıktın! tatil günü, yalnız iıtirahatle yang~ 

O•m•n Cemal 1. ki k d .... ıd· T ıp yatma a geçece egı ır. a 
tillerin insanı mes'ut etmeıi de 

tarttır. kendilerine ufak kapkacak temin 
Üsküdar tramvayı 

"Çocukların tatili meseleıinde, ederek bizzat yemek pitirme tec· 

öğrenir.,, 

Mütahassıs doktor Haçiıon, ço
cuklar için uzun ve mütemadi bir 
yüzüt yerine, günde bir kaç kıaa 

deniz banyoıunu muvafık görmek 
tedir. 

en muvafık bulduğum yol, onların rübelerinde bulunmalarma mey· Sonra, otomobille veya moto· 
kendi kendilerine eilenmeıini te· dan bırakmalıdır. ıikletle çocuklan dolattırmak 

l'elsraı A~İSTANBUL BADgı& 
Telefon Yu.1: ısını idare: ı.as10 

r • ABOnE ŞERAiTi 
ı ı ı U ayJı' 

Tttrldyeı ııo SM 880 ıı~o &rto 

11'.enebl: 160 "'° 840 1810 

11.An TARiFESi 
' ncareı qanıanıım eatın u,61 

Remil O&nlar ıo 1mıııttur. 

Yeni inta edilmekte olan Ka· 
drköy tramvay hattmm bir kolu 
Suadiyeye kadar gelmiıtir. Diğer 
bir kol da Kalamıta doğru ilerle
mektedir. Bu kol Ka~tan ban
yolar önünde bir kaviı yaparak 
Fenerbabçeye kadar gidecektir. 

-0--

mindir. "Çocuklann tatilinde en mü· meıeleıine gelerek, "bunlar çocu· 
''Tatil günlerinde, çocuklar, bü· him ıey, yorulmamalandır. Tatil· iu phıi teıebbüaerinden, bir 9eyi 

tün diğer mevaimler, evlerde ken· ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~I kendi bulup rıkarma ihtiyarların· 

C :s- :s- Sahibi ve Netriyat MüdürÜ= 
dilerine kartı ıöaterdijimiz kayıt Dr. Hafız emaı dan uzaklatlırır,, diyor. HASAN RASlM 
lardan, ve heıaplı terbiye uıulle· Dahili haıtahklar• ,...·:tehassııı Bu kamp hayatından da bıktık- BUıJdıtı yerı (VAKiT> Mat~ 

ZA YI - Üçüncü muhabere a
layından atdıiım aıkeri terhis 
tez1'eremi zayi ettim. Y eniaini •· 
lacağımdan eskiıinin hükmü olma 
dıiı ilin olunur. 

Hasan ojlu Cemal _(2815) 

ri~en azade olmalıdırlar. Cuma ve pazardan bafb sünlerde ları görüldü mü, artık komtu köy- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~ 
"Çocuklara, kendi hatlarına bi ileden sonra saat 21 d~· 6 ya kadar lere, manzaranın değiıtiği yerle-

rer çadır vermelidir.. Bir kamp latanbulda Divanyohmda (118) Da• re, bütün gün için bir yürüyüf, ıe
teıiı eder ve kendi batlanna bıra· marala b•saıi kabinesinde lıutalanm zinti, eilenit icaı.. etmektedir. 

kabul eder. Muayenehane ve n M~• I' 
kırıın.. f 22398 Tabii en mühim mesele, bun· onu: • 

"Eğer saha mUıaibe, bir yer Yazhk ikametaih telefonu Kandili ların hepsine vakit ve imkan bu • 
li.aZIP. küçük bir ocak yapanak ve 38 - Be,-lerbe>i 4&. labibnektir. 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kupo1tlol 
l•lm . 


