
Bursa, 2 ı (Hususi) - Şehrimiıdo §eref ver
dikleri günler zarf ındn tetkik gezintilerini ikmal 
eden Gazi Hz. dün Gemhğe hareket buyurdular. 
Gnzi Hz. nin şehrimizdeki tetkikata esnasında 
iktısndi faali} etin inkişafı cephesinden esaslı 
noktalar tesbit buyurdukları tahmin edilmelctedir. 
ReisicUmbur Hz. Gemliğe, maiyetlerindeki ı:evat 
ile birlilde hareket buyurmuşlar, güzergahta kala-

balık halk kütleleri torafandao uğurlama tezahüratı 
yapılmtştır. Alınan son haberlere g6re. Gaı:i Hı. 
Gemlilc:~n Bnnd rmaya azimet buyurmak Oz.e e GOi· 
cemal vapuruna biıımişlerdir.ReisicOmhur Hı. Ban· 

dmnndnn lıusuıi bir katarla Balıkesire gideceklerdir. 
Balıkesir. 21 (Hususi) - Memleket dahilinde 

tetkik seyahatine çıkmıı bulunan Rel!!fcOmbur Hı. ne 
sevinçle intizar olunmnktadar. 

Bandarma, 20 - ReiıicUmbur Hayretlerini 
getiren Gnlccmal vapuru a t 22 de Bandırm 
önlerinde demirledi. Vaktin geç olmasına rağmen 
iske{e civarı, bllyil~ misafiri görmek, selamlamak 
istiyen kalabalık bır halk ile doludur. 

l~eisicümhur Hı., vapurda vali belediye 
re111 ve C. H. F. azasmdcın mürekkep 
Balıkesir heyetini Bandırma kaymakamını, kabul 
buyurdular. Bir müddet kaldıktan ıonra refakat· 
!erindeki zevat ile birlikte B ndırmaya çıkarak 
trenlerine bindiler. Gece yarısından ıonr Bah• 
kesire hareket ettiler. Dün Galatasaray bir maç daha yedi ve bu eter de 

Beykoz takımile berabere kaldı. DUnkU maçlar1n tafa • 
-----------------·----------------------..... ' liitı spor sayfamızdadar • 

Yen· T .. u e e Mü ·ş Facia Pli 
asıl Cereyan tt ·? 

• 
lı lktısat için Bir 

Bir Fren Memuru Tekerlekler Arasında 
Ezilme Suretile Öldü 

Tünelde faci4nın 
Dun öğleden sonra Galata 

tOnelinde tüyler ürpertici ve kanla 
bir faci vuku buldu, bir fren 
memuru tek~rlekler arasında 

ezilmek suretilo öldü. Facia öğ· 
leden sonra llçll çeyrek geço 
olmuıtur. Olen memur 118 nu· 
maralı Ali Rıza Efendidir. Bir 
muharrirımiz dUn hAdise mabol· 

t1ukubulduğu kısım 

linde yaptığa tahkikat ile ıu 
neticeye vaııl olmuıtur: 

Dnn saat Uçll zeyrek geçe 
Karak6yden Beyoğluna hareket 
den sağ taraftaki tren gittikten 

kısn bir müddet eonr tUnehn 
ağzında duran kapıcı KHım Ef. 
içerd n bir inilti işitmiş vo bo-

( Devamı 3 Gncü sayfada ) 

ş hrim.zde e·r ~opera

çı acak t a ası 
----

Hamdi Bey Teşebbüse Girişiyor 
Yeni yapılan bir tetkik ile 

İstanbul' da son zamanlarda teşkil 
dilen istihlak kooperatifi rinin 

n uvaffak bir yol üzerinde yUrll-
mekte olduklar. neticeıine varıl· 
mıştır. Liman Şfrketi tarafından 
kurulan kooperaHf, ilk günlere 
nazaran, muamele sahasına h yll 
genişletmiş bulunmaldadır. Fakat 
halkın istifade gayr ile gösterdiği 
•laka ile mfitenasip olarak Liman 
kooperatifi, işlerini daha fazla 
i?kişaf ettirmek kararını vermi19 
tır. Diğer taraftan bu kooperatifi 
~uran Limnn Şirketi MUdUrQ 
f arndi Bey, kooperatif şirketle· 

r nln kredi ihtiyacile uğraşmak 
Uzere huıu i bir banka açılması 
lüzumunu ileri sUrmDı ve teşeb· 
bUıe geçmiıtlr. Bu bankanm mfi· 
e11iıleri ara11nda belediye koo
peratifi de bulunacaktır. 

Han:. f hrimizde kurulacak , 

Liman Şirketi Umumi Müdürü 
Hamdi Bey 

bu maksatla yakında lhıarl bir 
toplantı yapılarak bankama nf. 
ıamnameai hazırlanacak, ıerma· 
yeal Ye çalııma t•kll teaplt 
ed11ecekHr. 

Hazırlanıyor • roJe 
Vaziyet Düzgün e·r yoldadır 

Ankara, 21 (Hususi) - Mem· 
lekette planlı iktisat istemine 
yol açacak olan mühim esaslar 
ılmdiden tebellllr ctmiı bulun· 
mnk dır. Anlaşıldığına gör~, hil· 
kClmet ı na} i s ha ınd istihsal 

1 h roketinin memleket için faydalı 
Jfr oekilde yDrOm si hu usunda 

t ~!m lıir proje hoıırlıyacaktır. 
du proje, Tllrklyede plAnh bir 
sanayi faaliyetine fırsat verecek 
esasları ihtiva edecektir. HUkfi· 
met, dahili ihtiyaç maddelerinin 
memleket dahilinde · yapılmaaını, 
bu sayede her şene harice giden 
vo mUhim bir yekQn tutan TUrk 
p rasının nıemlekette kalmasını 
esaslı bir prensip olarak kabul 

Büyük Harpte 
İstanbul'u Çar 
Rusyasına Kim 
Vadetmişti ? 

Yazan: Pol Allar 
Büyük harbin uzun münakaşa· 

lara sebep olan mevzularından 
biri de lsta?bu!un Çar Rusgasına 
peşkeş çekılmış olmasından do
ğan fikir ihtilii/ıdır. Suale maruz 
kalan Jngiltere ba hususta /ıaberi 
olmadığını söglediAi gibi Fransız 
devlet Ricali de, başta Puankare 
olmak üzere, bu gizli pazarlığı 
daima inkar edegelmişlerdir. Bir, 
iki güne kadar başlayacak olan 
neırigatımız; tarihin karanlık 
kalmıı mühim bir •a/hasını size 
aydınlatacaktır. 

Bekleyiniz .._, ______________________ ___ 

-·: . •• •• f .. . " ' ,. 

Almanya' da İngiliz 
Casusları 

BugUn 8 inci sayfamızda 
okuyacaksınız. . 

Jktısat Vekili Celal Bey 

etmio bulunmaktadır. Bunun t~ 

mini için do plAnlı bir ikt11at 
i&temi takip dilme 1 zaruri g6-

rlllmektedir. Temin olunduğuna 
g8re, elyevm Gazi Hz. nin ma
iyetlerinde olarak memleket da
hilind tetkik ıeyab ti y pmakt 
olan iktisat Vekili Celiil] Bey 
buraya döndükten onre çok 
ciddi vo mllhim kararlar verile
cek ve bu kararlar, bazırlanm sa 
takarrür eden yeni iktısat proje
&inin ana hallarını teıkil ede
cektir. 

Anlaşıldığına göre, memlekette 
fabrikacılığın inkişafı için tahdit 
siyaseti lllzumlu görülmektedir. 
Fabrikacılar arasında zararlı re-

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

1 Şam Şehri Aç ar af le
si in lstilisına Uğradı 

Halep Civarında On Beş G~nde Yirmi 
BeŞ Kişi Açlıktan Oldi! 

Berut, 20 (Huauıt)- Surye'do 
ı.1tbk ve açlık botun ılddet ve 
fecaatilo hUkUm ıUrmoktedir. 
Ş mdan bur ya gelen yeni m lQ· 
mata g6re, Halep köylerinden 
beş yOı kiıinlo teıkil ettiği açlar 
kafilesi, bir aefalet yığını halinde 
Ş ma aelmifler, hUkümet meyd • 
nında toplanar k " açıı, açız 1 
Ekmek istiyoruz. ,. diyo feryat 
etmiflerdlr. Hnld~met bir taraftan 

nUma:ylnlleri dağıtm kil beraber 
diğer taraftan da çlar ekmek 
v zahire dağıtmak üz re b rakete 
geçmlıtlr. "LisanUlh I" ğaıetcıinln 
v rdiği malQmata glSre Havran 
ve C beluddOruz taraflarında kıt
hk felAketine uğramıı bulunan 
köylerden mnrokkep aç k fileleri 
Şam ıebrine baraket etmişlerdir. 
Açlardan bir kıımınan yoll rda 

( De•amı 9 uncu Hyfada 





21 Kanım'ia':'li 

r 

Kırtasiyecilik 

Nasıl 
Kaldırılabilir ? 

.._ ____ Yaı. n: Av ık ıt Ferit -
Sabık Adllycı MUsteıan 

l ukumet resmi muamelelerde 
ktrtuİJ eciliğl yok etmlye karar 
verdi. B r komlayon bu maksatla 
bir n ıamname ha:r.ırlamaktadırlar. 
Fakat bu iı nuıl ıııümk6ndilr? Ojn
J:ü makalede kırtaalyecll gi doauran 
mebeplerden etraflı tekilde balısedil· 
roıtt. Bugfin de ba:zı canlı misaller 
1.lkredil ırı ektedir. 

Pek büyük bir himmetle Av
rupa müdevvenatından ald gamız 
bir kaunun mededinin veyd bir 
İcra kanununun tatbikat s ıhasm 
da uğradığı gllçlilğil düşiinelim. 
Me ela herhangi bir gayrinıen· 
kulün alım ve s. tıını veya bir 
alacağın tahsili salihiyetinin 
tatbiki vazifesi, mcmur'un anla
yabileceği talimatnameler ve iıah· 
namelerle layıldle izah edilmek
ıiriu, uhdesine tevdi olunur. An· 
cak iptidai bir tahsil ile memu
riyet hayatnıa giren ve o ana 
1'adar kanunları ıuurauı bir te· 
kilde tatbikten başka bir bilgiye 
aahip bulunmiyan bir memurun, 
bu yeni hukukt vaıiyet karşısın· 
da en ufak bir hAdiseyi bile 
mutlaka amirinden sormak mec· 
buriyetini duyacağı tabiidir. Ka
nunları iyi anlayıp tatbik edebi
lecek bir memur ise, o kunun
ların icap ettirdiği teşkilatın ya· 
pılmamış olması o memuru, tek-
rar istiıanlara mecbur kılar. Ma
atteessUf bizde bir kanunun mü
devvenatımız arasına sokuluver
rnesi bütlln o sahalardaki ihti
yaçların temin olunduğu zan ve 
ıeha bını uyandırıyor. T erıiden 
satın alınabilecek bir fırakın ar
kaya iİyilebilmesl ı,in bile birçok 
levazıma ihtiyaç varken bir kanu-
nun bir millet mev.ıuatı meyanına 
sokulabilmesi ıçın levazıma, 
teıkilata ihtiyaç olduğu inkAr 
olunabilir mi ? işte bu teşkilAt 
tamamile y pılmaksızın tatbiki 
iatenen k nunlar tabiidir ki 
binnelice en ufak bir hAdiae· 
den dolayı da tatbik sahaaında 
fqkınlıkları ve Jıtlı'ar ve iı'arları, 
muvaffakiyelliıliklerl intaç eder 
ve bu muvaff akiyetıizliklerin ka· 
bahatl kanuna yükletilerek icra 
kanununun geçirdiği lıtlhaleler 
ılbi mütemadiyen tadilat ile lıtl· 
ıal olunur. 

Ulıteıine devletin en bUyUk 
raıifeleri teYdl olunmuı bir Talinin 
bir defterdarın yazifeaindeki aall· 
hiyetıizlikler dolayııile en ufak 
bir şey için lıtizanlar mecburiye
tinde kaldıiı devlet makinemizde 
her gUn te1&dUf olunan şayanı 
teessür hallerden değil midir ? 
Bütçelerde bUtUn muhtemel 
masrafların IAyıkile tuhnıin edile
mcmeıl veyahut bl\tçenin mUl
hakata tev.ziinde gHstorilcn kıs• 
kançlıklar çok kere en zaruri 
ve günlük bir ihtiyaç için havale 
celbinde istişare ve i~' arlarla va-
kit geçirildiğini ayrıca misallerle 
izaha ihtiyaç var m dır? 

Ve nihayet herhangi bir iş 
11 hibinin işinin istiıarlar neti
cesi olarak aylarca teahhurlar 
hiçbir mes'uliyeti intaç etmediği 
haled mes'uliyeti Uıerine alarak 
kanuni bir hakkı ihkak ettiğin
den dolayı birçok memurların 
tecavUzll merci veyahut tecavUzU 
aallhiyet namları altında mes'ul 
edildikleri daima vakidir. Bu böy• 
le iken arhk memurların lstiş'ar 
ve iıtizanlarmın önüne geçmek 

SON POSTA 

ı:-==S=o=n=R==o=s--:ta_n_z_n_R_e_s_i_m_l_i_Mı __ -_a_k_a_l_e_sı_· _a __ A_,._ka-cla_k_; n_,_·işn-1a-nı-ar_a_1 

1 - Hepimiz ileri gitmiye munf· 
fak. olmaya, hayat mücadeleainl ka
zanmaya ç lııırız. 

2 - Halbuki llerl ıitınek, muvaf
fak olnıak demek, kendimiı.i arkada 
bırakhklarnnızın oklarına hedef yap
mak d .. rnektir. 

3 Her muvaffakıyet; etrafında 

kıskançlıklar ve husumetler uyandırır. 
Hayatta dilıman yapmak İıhımiyen 

muvaffak olamz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
__ .._.._ __ m!!ll!ml __________________ ~~~~ 

emlekete Kaç Para Girdi? 
Bug··ne Kadar 71 Milyon Kilo Üzüm 

Ve İncir İhraç Edildi 
İzmir, 2J (Husuıi) - Bu ıeneki ihracat vaziyeti 

mllıtalııil ve ihracat ttcirlerini sevindirecek kadar 
iyidir. Bu sene ihracat mevsiminde İzmir botsa
sında 45, 729, 708 kilo UzUm aatılmışhr. Bundan 
başka Maniaa UzUm bou:ısında Uıllm &atııı yapıl
mıı, çok ıayanı memnuniyet neticeler elde edilmiştir. 

dan ecnebi memlek etlere 46, 767 ,481 kilo UıUm ihraç 
edilmiştir. İncirlere gelince ; bu sene 1%mir borsa· 
sın da 14,858, 768 kilo incir sahlmııtır. 

Menim iptidasından bugüne kadar lzmir limanın-

Bundan başka Aydın incir mUstahsilleri koo
peratifi tarafından da mühim miktarda incir sa
hlmıtlır. Bu seneki incir ihracatı 23,794,511 kiloyu 
bulmuıtur. - clıı.ııı 

Bina Vergisi 
Fatih Halkının itirazları 

Haklı Görülüyor -Ankara, 21 (Huıust) - fstan· 
bulda son yapılan vergi tahririne 
edilen itirazlardan muamele sa· 
fahatını ikmal eden Fatih ıubeai 
evrakı bina vergi temyiz komlı
yonuna gönderilmlıtir. Bu itiraz
ların yekunu yllzll ıeçmektedir. 
Komisyon bunların ktımı azamını 
bakla görerek nakzetmiıtir. Az 
bir kısmı da gayri varit görilldn
ğllnden kesbi kat'iyet etmittir. 
Nakzedilenler usulen yeniden 
tahmin ve tahrire tlbi tutula
caldardır. 

IFransa'da 
Kabine 
Buhranı 

Kabine Çekilecek Mi? 
Pariı, 21 ( Husuıt) - Bütçe 

meteleaind• fırkalar araıındald 
fikir muhalefetleri tiddetini fit• 
tikçe arttırmaktadırr. Bu Yaziyet 
karıııında bOkO.metin teklifi ve 
elye•m Meb'uaan Meclisi Maliye 
EncUmeninin tetkik ettiii yeni blll· 

çenin Mecliı tarafından reddolu
nacağı ısrar ile •öylenmektedir. 
Bu takdirde kabinenin sukut et
mesine hıtlıar olunuyor. 

IAnkara Meb'usluğu 
Ekseriyetle Aka Gündüz 

Bey Seçildi 

Ankara, 21 ( Husuıl ) - Dlln 
yapılan intihapta mllnhal Ankara 
meb'uıluğuna Aka GilndUz Bey 
ekseriyetle intihap edilmiıtir. 

intihaba baılanmazdan evvel 
Halk Fırkaaı KAtibi Umumisi 
Recep Bey ınUnt~bibi .anilere 
kıymetli ve mühim bir hitabede 
bulundu ve çok akıılandı. Y aıı
ları ve romanlarile kendini her 
keao •evdirmiı olan güzide mu
harririmiz Aka GUndUz Beye 
muvaffakiyetler dileriz. 

C. H. F Viliyet Kongresi Dün Bitti 
Dilekler Tespit Edildi 

C. H. F. İstanbul VilAyet Kongresi dlln üçUocU idare azalığına ıeçilmiıtir. Aslı mUme11illiğe Nakiye 
celıesinl yapmııtır. Kongrede Umumi Katip Recep H., Cevdet Kerim, Hamdi, Suat Kara Os· 1an B.l~, 
Beyin gönderdiği bir mektup ve mumaileyhin A~- yedek mUmeasilliğede Ali R za, doktorH k ıet, Avni 
kara kongresinde irat ettiği nutuk okunmuı, kendı· basmacı zade izzet Beyler aeçilmiştir. BuıHıan ıonra 
sine te,ekkUr edilmesi takarrUr ettikten sonra ida~• ihtiyacı tetkik encllmeniniu 70 sayfahk raporu okun· 
heyeti ve umuml kongreye gidecek mUmesıillerın ~Uf, umumi kongreye arzı takarrUr eden dileklerle, 
intihabı yapılmıı. Cevdet Kerim, Salih Cimcoz, ~il Yıllyet kongreainl alakadar eden dilekler tesbit ve 
Rıza, Necip, Samih, Hamit, Faruki, lbrahım heyeti umumiyenln tasvibine arzedilerek idare 
Kemal, Galip Bahtiyar Beyler idare heyeti h~yetlne havale olunmuı vali Muhiddin 8. bu 
asli azalığına, Manyası zade Feridun, Kara dılekler Uzerinde izahat vermiıtir. 
Mustafa zada Ahmet, Osmanlı bankasından Bundan ıonra aabıt hnlAıası okunarak •• yeni 
Asım, N•mlizada Mıthat, eczacı Celil, Hatan, i~are heyetine muvaffakiyetler dilenerek kongreye 
Hamdi, Mustaf Haytullab Beyler de yedek nıhayet verilmiıtir. 

nasıl mllmkUn olur ? r 
işte kanuni vazifesini yapa· 

mıyan birçok memurlarımızın na-
2arında emrin kanundan daha 
llstUn tutulması zihniyetini uyan· 
dıran bu haleti ruhiyenin çaresi 
bulunduktan ve eski devirlerin 
Pek elim yadıgArt ol ırak bünve· 
bizde kalan bu n arazi mikroptan 

iSTER /NAN, iSTER iNANMA! 

İIAsın hakiki çarelerini gözönüne 
a m.adı~tan sonra k rtasiyeciliği 
zahırt. ılAçlarla, talimatnamelerle 
ted~vıye uğra4ınak bence bir 
emrı muhaldir. 

Benim noktai nazarıma göre 
her şeyde olduğu g-ibi bunda da 
evveJA marazı teşhis etmeli, sonra 
çarei tedavisine çala4malıyız. 

lıtanbulda 933 Hneai için netr•dllen bir tak•imden 
bir ı:.yf a naklediyoruz: 

kaplumbatanın berri Ye bahri cinılerl haramdır. Yı
lın, kurbata haramdır. Sak.ağan, büyük kari'a haram• 
dır. LAıe ve ciyfe ekleden ku1lar haramdır. Akbaba, 
devekuıu mekruhtur. At kerahaU lahrlmlye ile mek
ruhtur. Ekin kargası, yani •alakarııa• helildır. Tavşan 

hellldır. Hayvanatt.ın çatal tırnaklı olanlar helildır. 
Umumiyetle ııaguı doğru v& lişa ve cife eklatmlyen· 
ler helildır. Den helildır. Suda ve deryada olan 
kiffei hayvanat alelumum helaldır. Domur. ve mnymun 

haramdır." 
1 1 l 1 1 • • • • 

"Ekil caiz ve caiz olınıyan hayvanlar. Caiz olmı· 
yanlar: Aıa dit .ahıbi olan, yırtıcı tırnak aahibl olan 
kuşlar: Sırtlan, tilki, kurt. Evdeki •ıek haramdır. 
Vahti etetın ekli caazdlr. Etekt•n, k11raktan dotma 
katırlar haramdır. İnekten doğan katarın ekli helildır. 
Fil, keler haramdır. Gelincik haramdır. Koçtan olma 
kalp y• vruaunun baıı kelp, vilcudu koyun gibi olaa 
vücudu lıelll, batı haramdır. Eter ot yene helll, et 
yerH haramdır. Örümcek haramdır. Fare, kertenkele, 

iSTE 1 AN. 1STER 'iNAN A 

Münderecatunızın çok 
ğundan dercedilemem 
tir . 

-------------------
Maaş Sahip .. eri 

Ziı aat Bankasının Da C 
dan Kırınas.nı lsteyo 
•. Ankara, 21 (Hususi)- D v 
A ı ve 1 tıklill Mahkemeai m 

kumlarından m af tahsis ediJm 
iiz.ere mtiracaa t edenler hen 

yoktur. Bunlardan maaş istihk 
olanl:ır varsa ait oldukları vek 
letlere müracaat edeceklercfir. 

JOU kuruşa kadar maa 
olanların on senelikleri verilmitf 
Emlak Bak as nın merl.ez ve ş 
beri bulunan İstanbul, hm1r, 
Anlcaradnki ihti acı la ı m 
liillcr maaşlarım m y '!n 

izle bankalard, n al ta v 

bundan mcını.unıyct gostcr 
melde iseler de Emlak Ban 

l<Ltsının ıubcsi olouyan diğe 
yerlerden de müracaatlar vale 
olmakta ve bu işin ~ube Ye san 
dıklaı ı her yerde bulunan Ziraa 
Bankası tarafından yapılmasın 
tavassut edilmesini Maliye Yeki 
letinden rica etmektedir. 

Mimarlar 
Aralarında Bir Birlik 

Yapacaklar 
Halk Evi GUıel san'atlar fU

besi mimarı k11mı dün ıenelik 
kongresini aktetmiıtir. Mimari 
ıubeıinin gUzel aan'atlar şubesile 
birlikte çahıamıyacağı, mDıtakU 
mimarlar birliği namile bir birlik 
tesisine ve niııamnameainin teı
pitine karar verilmiftlr. 

3 ıubatta tekrar (içtima edile
rek bu niaamnamenin mtlaakere-
ıine batlanacaktır. 

Makina Mübayaası 
Sabık ıanayi mndnra Şefik 

Beyin riyuettnde bir heyet ma-
kine mUbayaaıı ve inp pllnlan
larının tetkiki için yakında 
Rusvaya ldecektir. 

Tüneldeki Müthiş 
Facia Nasıl Cere

yan Etti? 
( B'l.ıtıo.rafı 1 inci eaylada 

men memurlara haber vermiıtir. 
Bu ihbar üzerine Tllnel servlılert 
derhal durdurulmuı ve memurlar 
tllnele girerek ortalıtı arqbr· 
mışlardır. Bu araştırma netice
sinde kanlı bir 6111m bldiaealle 
karşılaıılmıı ve biraz evvel &
yoğluna giden tUnel araba11mo 
fren memuru 118 Ali Rıza Efen· 
dinin ölU olarak yerde yattığı 
hayretle görUlmUıtDr. Bunun na
rin• zabıtaya ve Mtlddeiumumi
liğe haber verilmiıtir. Mlldc!eiu
mumi muavinlerinden Sabri Bey 
biraz sonra hidiae mahalline 
gelmif, tetkikat yapmııhr. Bu 
facia netic,.si olarak tDnel ıel:er
lerl akıam aaat albya k.dar 
tatil edilmiı, bu mOddet zarfmda 
keıifler yapılmak suretile hldi
senin ne ıekilde Yuku bulduğu 
te"pit edilmiye uğrKtılmıştır. Va
rılan ilk netice, f ıcianın bir 
kaza ve dikkatsizlik eseri olduğu 
ıeklindedir. Keıif ve tahminlere 
göre Ali Rıza Efendi, trenin 
hareketinden birkaç dakika evvel 
abdes bozmak için U\nelin içine 
girmiş, 18 inci metreye kadar 
ilerilemiş, fakat geç kaldıgı içio 
bu strada tren hareket etmit Ye 

Alı Rıza Efendi kendini kurtara
mıyarak trenin altında feci şekil
de can vermiıtir. Tahkikat de
va ıı etmektedir. 
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Sayf 5 

Siyaset Alemi l • _ Gönül_ l 
A !man_qa Donan
n1a Mü o.vatı Da 

._ _____ 111m:1::muzzm-~----------~---=----·al Kar zler ~-,;,izin 
' a Sualle ine 

,.. 

lstegor 
Alman bil ümctl, Lundan birkaç 

y c. • el olan b gün kil B~pekil 
Jcnernl Fon Şlay er'ın lisanıle Al· 
many 'run d , ıil 'hlar bahıinde, di· 
A'cr milletlerle müı vi bir dereceye 
ielmel'i Hh.umunu iddia etti. Akıi 
talcd;rdr. eld mevcut muahedeler 
nıuciblnc·, dık r devi ti rin da •· 
1 hlerını Almany derece ine indir• 
meleri lüı:umundau bahsetti. Bu nok· 
tni na:ıı:arı o zamanki Başvekil Fon 
Papon el aldı, blltiln dünya karşı· 
ıında iuhına ririotl. tsu iddia, Fr n· 
ıs nın tlddetll illr z1nı, f ogiltere ile 
italyanın ihtiyatlı muvaffakatlerini 
davet ettL Fakat vulyet gerg ndl. 
lıted ği b lrlnr tanınmadığı takdirdo 
t hd dl tes1iba konferansın i~tlraki 
faydııa :ı bulan Alm ny bu konfc· 
r nıt n çeklldı v konfcranı mc a
iaioi folce uğut~ı. Nihayet, devletler 
araıandn bir n1 ~ma tekli bulunmak 
~•dile aıiyet ta nir olundu, Almanya 
konfcranaa tekr r d6nd6, fakat fır· 
•attan biliıtifad fıli bir hakkı mil· 
ıavat. ldı, bunun ilk neticeai, harp· 
tenborl, muhtelif Avrupa merkezle-
rin ataıemiliter göndcrmiyen Al· 
man 'nın, ş:md , bu husuıt ilk 
adımı atmıuıile tezahOr etth 

Bu, bir b ,.langıçtt. Bir müddet· 
ten beri Alman azotelcrl, ıil ~hlar 
bt.haının y lnıı 1 ar iolerin ait ol
nıb adığını, bunun bir de deniz aafh ıı 
ulunduğunu kaydediyorl r. 

New· Y ork, 20 - Yeni Ame· 
rikan ReiıicUmburu M. Ruı.velti, 
Vaşington' götUtmekte ohm 
trenin hu usi snlonunda M. Nor· 
m n Dnvis ilo bazı hususi mUşa· 
virler, M. Ruzvelt ile mfiıakerede 
bulunmaktadır. 

M. Ru:r.velt, Vaşington'da ya· 
rın M. Huver'le görO,ecektir. 

W aşington, 20 - M. Ruı.velt 
Vaşington' gelmi \fe yüzl rco 
halk t rafından alkıol nmııtır. 

M. Ruzvelt, otomobile bine
rek bir otele inmiştir. Or d 
nkşam üzeri kongredeki demok· 
rat liderlerle görUıecektir. 

M. Ruzvelt öğleden sonra 
Hariciye Nazırı M. Stlmson'la 
mUı vere tmiştir. Bu görlltme 
e o sınd müzakere ediien me-
seleler hakkmd hiçbir şey öy

lenmemektedir. 

iddiaları ıudur: 
Versny mu.iliedosi mucibince Al· . 

spanga'da 
Zadegan 
Em'aki 

lnany 10 bin tond n fazla harp 
eınl.rıl y phramaa. Halbuki diğer 

devletler ve meı,.,JA Fransa ile f ogll· 
t r lıtediklerl hacimdo harp gemi-
leri y ptır bllirl r. Sonr bu mualıe· 
deye i tinadcn Alm nyaıun deniz 
altı g mitıi y_aptırm .sı memnudur. 

Bu hal Frnns nı!l Garbi Akdeniz. 
d cat'i bir hfıkinı.yet tesi etmuini 
lnt ç ,ro ıtır. Apıca, Lehistan t. rıı
fınd n, im. nyaııın koltutu !tında 
vOcudc et,r.I\;n Gdinyn llnıanı lao, 
Alm 'l}'a'yı her z, m o rııhat11z. eden 
bir köpek rnem ıidlr, bu itibar ile 
Almaııyad diğer dnletler gibı de
nhı: il hları b bsiod tam bir hak 

ilıavalına ı bip olmalıdır. 

* Kar •ilı\hl rı n c:ıcleaini milteakip 
Almaııy 'nın indi ortaya attıtı yeni 
ille.ele lıte budur. - Süroyya 

Tahranda Elektrik 
T bran, 20 - Hükdmet Tah· 

r od elektrik teej nb yap im • 
nı tcımin için bir Belçika gru· 

pile bir mukavele imzalamıştır. 

Madrit, 20 - Neşredilen bir 
luırnrnameye göre fspan}a'da 
kralhk zamanında aynn aznlığ na 
tayin edilen yahut haiı bulunduK· 
ları imtiyazdan i tifnde t>den 
zadegAn m l ve mlilklerine tasnr· 
ı uf el ın kten, ziraat enstitüsü 
meufan~ine olarak men edilecek
tir. Bundan bnşka Jaen eyaletin· 
de bulunnn ve 1932 ağustosunun 
10 unda çılmn isyana lrnrıımış 
kim etere oit olan 102 tnrln vey 
çıftlik de mU adere olunacaktır. 

BUyOI< Bir lhtil~s 
Berne 20 - Macar hükumeti 

lsviçre'deki Macar ticaret oda ı· 
nm bir milyon İsviçre frangı açık 
vererek bir mllddettenberi firar 
h !inde bulunan rei i . leyhinde 
trıkibnt yapmaktan vaı geçecektir. 

TEF R 1 K A N U M AR A S 1: 59 

"~iLLi 
Muharriri: 

B cağmı zor kurtardık. Sarı· 
kam: t ğ l'olu ıki urtun yedi 
kurt rJık. Gazzedo bir tayy re 
boC!b ının • ıi ketleri vUeudunu 
k lb r çe\İrdi. Şimdi onları 
tedavi diyoruz. 

G nç yUzbaşı hakkındaki bu 
laf il ttan uta ıyor gibi ı,öz.Ieri t şh t rda dönerken birdenbire 
-Ylurdı: 

- V y, F ruk, en buradal 
.. H ntml rm rk ında yaver 

i•bı di dik duran Biobaıı Faruk 
dP••rı oldu. Esld H rbiye rk • 
aıını ıtucak tı' d' t b"f • t' O m ı anıya ı mı ı. 

b dok~o ku_ckakı mal~ için hhrk•n 
.r 1 az etti: 

- Bınb şı Bey yavaş, hasta· 
nın vücudu rıhdır. 

Genç erkanı harp birdenbire 
i kildi. Alındı. Bu ikaı ona 

bir kamçı darbesi gibi tesir et· 
ıuışta. Salonlarda, vi ki mas !arı 
ha rıda 1eörUneo şatafatlı üni· 

cepheden cepheye 
delik deıik olan bu 

ROMAN,, 
Burhan Cahit 

lrnhrnmamn vücudünü incitebilirdi. 
Ellerini uzattı, yalmladı. Ve 

gözleri y ard ğı halde eski ark • 
daşının in odan öptn. 

Onun karşı mda kllrklü vaka· 
mdan, düğme deliklerinir h'r· 

birindr.n bir harp m dalyasanın 
renk renk görünen frnrdeleleriıı· 
den, omuzunda parfıyan binbnı,ı 
liniform. s udan utamybrdu. 

Ve genç yüzhnımm ıeri bir 
bakı la onun bu polctlere b k
tığını hissederek kıpkırmızı oldu. 
Söyliyeccğini şaşırdı. Ba,doktor 
imd dn yetişti: 

- Sil h arkada•lıgı ne iyi 
fcydir. Balun biribirlerini bulunc 

1 n ıl kn) llüŞt lar. 
Kadml r meyva ve şek~r pa· 

kellerini masanın Uz.erine yerleş· 
tirirl.en Binboşl F ruk ancak iki 
it elime söyliyebildi: 

- Seni yine gelir görürüm. 
Ve yl\zOnden ateş f•şkıraralt 

kendini dııarıya attı. Biraz istt
ra hatten sonra nefor koğuşl rmı 

• 
• ıse 

or 

Fran a'r ın, darülfünun bulun n oohlrlfirlnde ecnebi talebelere m hsu 
hususi yurtl r vardır. B zanson d r ılfUnunuoda erkok talebe! re oldugu 
g bl, kır. blebelcr içinde yurt kütat edllm"ttlr. Ro!mimb solda Bezaoson 
darulfUnun unda kız talobelorıt tahsis od ilen binayı, a • h bir kadın taleb nln 
) uıtraki husu t çah9tağım gllsteriyor. 

e z 

Pari 20 - Deniz k 
hnkkand Ay n meclisinde y pı· 
lan mUz kered tleniı ticnreli 

ıaıırı M. Meyer ,u bey n t 
bulunmu tur : 

" - Deniz k znları felaketine 

diğer memleketler d bizim kn· 
O!lr, hatt bizd n dahıı ~ıy d 

felA ·ete uğramaktadarlnr. F kat 

ben gemilerin mlimkün mert be 
d ha z k za ve e i e ih ima• 
lin mnrus k im için bir 

1041 Kişi 
Gripten Öldü 

Londra, 20 - :ngiltcre'de 
ve Gel mernleketiod salgın 
halinde hUkOm sllren grip netice· 
sin do geçen hafta 1041 kişi öl· 
mUıtnr. Daha evvelki haf zar• 
md 6lenlerin miktar 68 idi. 

Bir MDIAkat 
P ria 20 - Başvekil • Bon· 

kur, Alman firinl k bul t• 
miştir. 

dolaımıyn başladılar. An dolunun 
bo1 hm köylerinden artlarmda 
anacıklarınm hnıırl d l rı birer 
dağ rcık, göğ' slerind nişnnhla· 
rmm iılediği birer çevre il çık n 
Mebmetçiklerio yarı ı düşınnn 
kurşunu ile yaral nmış, bir kı mı 
da gıdasızlık, bakım ızlık yUzUn

d n hastahane köoelerine dUş· 
mllıtü. 

Hayriye Hanım ıaz benizli, 
çökük göılU. elmacık kemikleri 
çı ık bir skere sordu: 

_Asker ağa ncred yaralan· 

dın ıen? 
Adanamn bir köyilndon askere 

giden bu çakır gözlü nefer ken· 
disilo konuşan kadmm h şr.ıetin· 
dtın OrkmUı gibi büzüldü. Hayriye 
Harmuefndi onun ateı içinde 
yanan alnını okş rken üaliııi 
tekrar tti. 

Bat doktor iıah t verdi: 
- Onun ynr ı yok H nmıe· 

fendi. f kot çok :z:ayıf. Uzun z -
man bol gıdaya. ı tiruhate ihti

yrıcı vnr. 
Anndolunuu geniş omur.lu, 

ar lan yapıla Mebruetçilcleri birer 
ince beylik alhnda nekndar cılaı 
kavruk görllııllyorlardı. 

Öteki koğuşa geçerken b ı 
dolctor mmldandc 

a 
n 

? 
• 

a 

takım yeni tedbirler alm k niye• 
tindeyim. ,. 

Geçen altı sene zarfında yan• 
gın yUzilndan mahvolan gemilerin 
umumi miktarı 296 dır. Bu ge
milerin yalnız 16 ı Fransız, ıe· 
kizi Alman, 66 ı lngiliz, 88 i 
Amerikan, 20 si Ita!ynn ve 15 1 
Japon m "lletlerine aittir. 

Bordo 20 - Atlantik gemi· 
ıinln uğrndıgı ynngm kaz ında 
ölenlerin cenaz mer imi dnn 
lantan h bir Bilrette yapılmı tar. 

U trik 
Rezaleti 

Paris, 20 - İstinaf m hkemeal 
bankacı U trik "le it ly n banker• 

lerinden Gabino'yu birer sene 
h p e YO Oçer bin fr nk pnra co· 
z sına mahkQm etmi~tir. 

ld re mecli i az smdao sekizi 
10,000 den 30,000 frang kadar 

muntelif milctnrda pnra c za· 
lanna m hkiım edilmişlerdir. 

- İngilizler askeri rine kon· 
ser\'a t, b lak yediriyorl r. Biz 
onu h t larımııa bulamıyoruz. 

Binbnşı F ruk içini çekti: 
- Millet veriyor, kendi gıd • 

:ııırıdan kesip askeri için veriyor 
doktor fak t ... 

Dilruba fi mm ıözlmU ke ti: 
- B şk h ısta var mı dok• 

tor IJcy. 
- Çok Hammcf udi. Yedi 

yilı mevcudu uz var. 
- Daha başka ha talı nclcro 

de gideceğiz de 1 
Binbaşı F ruk k zdı : 
- Sıkıhyorsanız ap rtıcnona 

teırif ediniz bnnunefencli. Biz 
hediy leri dağıtır z. 

H yriye H. mmld tıdı: 
- Ben zaten beşte ç ya da

yetliyim. 
- O htildrı otomobil sizi gö· 

tür lln efendim. 
Kndınl. r ayak Uze .. • biraz 

konuştular. Dilrllb H. genç 
erkAnı h rbe eğ:ldi : 

- Öteki h st hen leri b şk 
birgiin dol ırız, dedi. Siz bir 
progra:n h zırlnyın... Akşam ha
ber lırım olmaz mı ? 

Binbaşı r ruk skerco el m• 
ı dı. 

- Emreder mi& efıa diw. 

Cevaplar mi 
"A kerliğimi bitirdim. Gnnd 

iki lira kaznnıyornm. Evlenme 
iıtiyorum. F kat bugünkn kızlar
la e ut bir yuvn kurul bilece
ğine inanmıyorum. Evlenmemi 
tav iy eder misiniz? " 

Mchm.t 

Bu kod. r mllvesviı olmağ 
ne hakkınız v r. Birkaç hlakıuz 
kızlara baknr k bUtiin kızlar 
hakkında aynı bUkmU vermek 
insaf ııhk olur. İyi aile kızları 
vardır ki, h •olar ancak t mdık
lar delaletile bulabilir iniz. iyi 
t hkik ltikten ıonr itimat 

derek vlenebilirıiniz. 

~ 
BOJ til deredfı gemici İsmail Et y~: 
Mademki çocuğunuzu bu y 

k dar ·hb fi bOyüttünllz. Buı.:r 
dan onra onu kurtarmak daha 
kolaydn. Sıbh t1I bir çocuk te
daviye muhtaç değildir. Y lnız 
ciğerlerinin r: fı bilindiği içi 
tedbirli bulunmak lazımdır. Ala
c ğmıı tedbir: Onu havası mu
tedil bir yere, meselA Erenkö
yUnde, Kızı'topr ktn, Adalarda 
filun yaşatmak, bol güne bol 
b va ima ını temin etmek. Gı
dasına çok itin etmektir. Bu ço
cuk gUneşli ve havadar bir yerde 
bilyür, kuvvetli gıd alars , hiçbir 
g n korktuğunuz hastahlda k r-
ılaşmaL 

* 1. M. R. Y Janıma: 

insan şüpheli bir istikbnle atıl
mak için va•iy tindeen m mnu 
olmamak liiıımd r. Siz evimizden 
m mnun kocanızdan şik yetiniz 
yok BlltUn gay si ızın v ziyeti
nizd n isti adeı etmekten ib ret 
olan bir gençttjn izdivaç ümidi 
beklemek h tadır. Bu genç sizin.. 
le evlenmiyecektir. Beyhude y r 
yuv mzı ve rabatmızı bozmayımz. 

~ 
l!;reuköyOnde A. :::>o.nib Be) o: 

Henllz alebesmiz ye çocuk 
ıayıhrsmız. Sevdigioiz kızın bura
dnn u klaıması, biribirini%İ unut
mak için k fi sebeptir. Bu y t 
elbette evlenemez iniz. Mektup
ln1mıy nihayet veriuiz o bu 
macerayı bukad rla k p yınız. 

HANI TEyzE 

Kadınlar bir bnlodan döner 
gibi otomobile giderken kapıd o 
yani rınd muallimelerile iyah 
lSalnklU yirmi kadar genç mek
tepli kız giriyordu. 

Temiz yüzlO, evimli bir mu
allim hanım b ı doktora y k
laıtı: 

Çocuklar yaroh skerimiı 
hediye dağıtmak i tiyorl r doktor 
bey, dedi, mn a de oder inia 
değil mi ? Gündelik! riod n p r 
biriktirip eker almı 1 r. 

Binbaşı Faruk heyecandan 
titriyordu. Başdoktor: 

- Çok teşekkür ed rim, dedL 
H atalar sevinece lcr. 

Genç kıı1ar bO) lik bir •vinçlo 
dağıldal r. 

Binb ı F ruk: 
- Doktor bey, dedi. işte 

memleket evi ti rı knbram nl rın 
böyle yakla ırl r. Çay e w lence · l 
k çırmamak için bu ang ryeyi 
bırakıp giden b nır::ıl r efendiler 
gibi değıl l 

Y şlı doktor b şını aall dı : 
- Biliyor musun dostum Bu 

y vrul r be ıen her baft b yl 
takım t kım gelir, toplıy bildik
lerini h t 1 r d hrlar. 

( Arlı..uı •ıu ) 



Dünya Hadiseleri 

En Eski 
Çıplakların 
Bir .Şikayati 

Vaktile Rusyamn muhtelif la· 

Kanada' da raflarma yerlefmiı 
garip bir meıbe

Sokak/ a,, bin m~nsupları 
Urgan Do- vardı. Bunlar, 

laştıl ar Duhobor is mile 
amlıyorlardı. Mezheplerinin icabı 
olarak, bunlar, muayyen zaman· 
lorda ve bilhassa ibadet ederken 
kad nla, erkekli çırçıplak ıoyu
ourlardı. Çarbk hükümetl, bu 
adamları fazla tazyik ettiği için 
meş.hur T olstoy'un teşvikile Du
bobor'Jar Kanadaya hicret ettile-r 
•e bir asıra yakan bir zamandan· 
beri orada oturuyorlar. Fakat bir 
müddettenberi Kanada kiliseıinin 
Duhobor'lar arasında propaganda 
Japtığı ve bunlardan bir kısmına 
mezheplerini değiştirttikleri görül· 
dilğnndeo, diğer Dubobor'lar, 
proteıto makamında olmak Uıere 
çırıl çıplak ıoyunmuş ve Kana
da'nın Vankuver şehri sokakla· 
rına dolaşmıya başlamışlardır. 

Kanada zabataın, umumi nhllıka 
mugayir addedildiğinden bu tarzı 
haraketten dolayı Duhobor'ları 

yakalayarak mahkemeye vermişse 
de bunlar, orada da uryan bir 
hale gelmişler ve hakimleri, yüz.· 
lerini ellerile örtmiye mecbur 
eylemişlerdir. Muhakeme netice
ıinde, Kanada mahkemesi, bun· 
larm Vaukuver şehrinin şimalinde 
bulunan boş bir adada yerleşip 

yaşamalarına mü aade etmiştir. Fa· 
kat ceza olararl<, Duhobor'lar, bu 
adada çıplak dolaşamıyacaklar, 

elbiae giymeye mecbur olacak
lardır. 

Fransız bütçesinde büyük bir 
açık var. Yeni kabine ile 

, Fransız beraber iş başma 
gelen yeni F ran

Bütçe Açığı sız Maliye Nazırı 
Ve Bir Pi- bu deliği kapa
yango Fıkri mak için çareler 

ararken bir meb'.usun biri çıkmış, 
16yle bir teklif yapıyor : 

Devlet, Oç ay mUddetle bebe· 
rinin kıymeti takriben on lira 
olmak üzere teabit edilen bilet 
basacak, sonra bu biletler, blltnn 
bir ıene ve her gUn çekilmek 
ıuretile devam edecek olan bir 
piyangoya mabsuı olacaklardır. 
Hergiln çekilecek olan numara• 
ların yalmz bir tanesine isabet 
•aki olacak, çıkacak mükAfat IOO 
bin liradan aşağı bulunmayacaktır. 
Yalnız, pazar günleri çekilecek 
numaralar için, bu mikta ona 
taksim edilecek ve her kt..unan 
on kişi onar bin lira alacaklardır. 
Bu ıuretle çıkarılacak olan bild· 
lerle devlet hazinesi, 100 ila 120 
milyon liralık bir kazanç temin 
eylemiş olacaktır. · 

Fakat bu meb'usun teklifine 
itiraz edenler çoktur. Diyorlar ki: 

Faraza, hazinenin böyle bir 
ıpiyangodan 1 CO roilyon lira ka· 
ıanabilmesi için müthiş miktarda 
bilet çıkarması Ye bunların Uç 
ayda ıatılması IAzımdır. Bu ise, 
ne kolay, ne de bir bakıma göre 
mlimkUn gibi görünen bir ıcydir. 
Sonra bunun bir do ahlaki tarafı 
•ardır. Olabilir ki her ıabab gö
ıllnO açan bir Franı.ı yatağında 
kendisini zengin buluyor. Fakat 
bUtUn bir millet, bir ıone mlld· 
detle, kendisini mllthif bir hayal 
ve bllyUk bir kumar hırsına kap• 
tırmış oluyor. Bunun haricinde 
Ostelik bir de taaarruf •e ikbaat 
kıymeti, umum nazannda, bir taJJ 
o •ununun kurbam Olabilir. Elb ... 
ser> diyorlar. 

•Ünyada Olup Bitenler Kari Mektupları 
~~---------~~--~---~~~~~----~ 

F antoma Rolünü Yapmak A?kara:1a~--
Bır Karıımıze • 

isteyen Azılı Bir Yumurcak 
Halasının Kafasını Şamdanla Parçaladı 

Fena romanlarin, haydutluk 
hikAyelerioin genç dimağlar üze
rinde ne derece fana tesir bırak· 
tığını ve çok defa bunlann, mü
masil ve müteakip facialara sebep 
olduğunu gösteren bir vak'a ol
muştur. Hadis~nin vukubulduğu 
mahal Fı·ansa ve Paris şehridir. 
Mevzuda mevki alan ıabıslar 
ise seksen yaıında bir Markiz'le 
Markiz'in on yedi yaşındaki mu
teber bir aileye mensup olan 
yeğenidir. 

Markiz Ned ıenğin ve ıeksen• 
Jik bir ihtiyardır. Paris'in maruf 
bir mahallesinde ve gilzel bir 
binama alt katında yalnız başına 
oturur. Yeğeni Jak V oşao on 
yedi yaşında bir gençtir. ihtiyar 
akarabasım sık, sık ziyaret eder. 
Vak'a &ilnU de, ayol suretle Mar
kize uğramış, bir müddet yanın
da kalmıı, sonra çıkıp gitmiş
tir. O gittikten bir onra 
Markiz Ned, yemek odasına ge

çerek bir şey almak üzere büfe
nin kapağmı açtığı zaman, arka· 
dan kafasına şiddetle vurulmuş 
ve yere yıkılmıştır. 

Fakat kadın, bu darbanın 
te'sirile kendini kaybetmiyerek 
feryat etmiye başlayınca meçhül 
mlitecaviz, ihtiyarın kafaıma bir 
iki darbo daha indirdikten sonra 
kaçmıştır. 

İhtiyar k1J.dının fcryad nı işi· 
ten apartman ka.,ıcısı derhal yu• 
karıya çıkmış, Markiz'io yerde ve 
kan i,çinde yattığını, bir likeınle
nin devrilip bir bacağının kırıl
dığını ve yerde de bir bakır ve 

IVlarklz Ned 

kanla şamdan bulunduğunu g6re
rek zabıtaya haber vermiıtir. 
Gelen memurl r, ayni vaz'iyeti 
kaydetmekle beraber, ez sonra 
kendine gelen ihtiyarın ağzından 
ıu sözleri znptetmişledir: 

- Beni bu hale getiren ye
ğenim Jaktar. LAnet olsun yumur
cağa .•• 

Bu ifado üzerine jak Voşan'm 
evine gidilerek çocuk alınmış ve 
büyük hala m.n yanına getirilmiş
tir. Kadm, yeğeni ile karşılaşınca 

ayni ittibamı tekrar etmiı ve ye
ğenine IAnet yağdırmıya başla
mıısa dn delikanlı bu ittihamları 

kemali ıiddetlo reddetmiştir. Bu 
ıırada, polis komiseri, gencin 
kolunda bir kan lekesi görmUı, 

ı bu lekenin nereden gelebilece
ğini ıormuştur. Genç çocuk, hiç 
pşırmadan, bunun yolda gider
ken dikkatsizlikle bir kasap çı• 
rağına ıllrllnmllı olmaktan tevel
lüt edebileceğini ıöylemişsede z.a.. 
bıta, buna kani olmamııbr. Biraz 

ııkışhrılmca kOçUk yumurcak ıu 
itirafta bulunmuıtur: 

.. - Evet halamı bu hale g~ 
tiren benim, bir müddet evvel 
Fantoma romamnı okumuştum. 

Bu Fantoma gibi hareket 
edip edemiyeceğiml tecrllbe etmek 
istedim. Halamı ziyarete geldim, 

ıonra çıkıyor gibi yaptım, bir 
perdenin arkasına aaldendım.Son
ra, o meşgulken, fırsattan istifade 

ederek arkadan geldim ve evden 
den getirdiğim ıamdanla başına 
vurdum.,. 

Zabıta, bu yaşta Ye bu dere
ce soğuk kanlılıkla hareket eden 
gencin ifadesine ıa~ıp kalmışbr. 
Şurasını, bu mUoasebetle kaydet-

mek icap ec' erki bu çocuk, orta ve 
meslek tahsilini bitirmiş, halası• 
nın, bazan büyük yekunler tutan 

paralannı, kendisine söylenen 
yerlere getirip gölQrilrmllş, haJ.. 
vc tavrındd biç bir zaman, biç 

bir fenalık sezilmemiş bir aile 
evlfidıdır. Bundan dolayıdırki onu 

ve ailesini tanıyanlar hayret için
de kalmışlardır. Bu hAdise, fena 
kitapların genç dimağlar üzerin
de husule getirebileceği tesir nolc-
tasından hususi bir ehemmiyeti 
haiz, addolunabilir. 

Berlin Sokaklarında Küçük Satıcılar 
Alman Gençliği, 

Feda 
Berlincr Tagcblat gazetesi, yeni 

sene ve noel yortusu mllnasbetile 
Berlinin bir tablosunu çiziyor. 
Büyük Almnn gnzetesinin müşa• 
hedes·ne göre, Berlinde şimdiye 
kadar bu miktar çocuğuıı ıokak· 
lara ve caddeleri lstilA ettikleri 
grlllmemiştir. Bunlar umumiyetle 
8, 10, 12 yaş arasındadırlar. So
kaklarda boo dolaşmaktadular. 
Kiminin elinde birkaç kibrit ku• 
tusu, bir miktar oyuncak veya 
nıeyva vardır. Bu çocuklar, aile
Jerinin kendilerini teşvikı ve ha· 
diselerin zorlaması neticeıi olarak 
sokağa düşmüşler, beş on paralık 
kazanç uğrunda ıeraeri olmuı· 
lardır. 

Bunlara, dilenci denemez. 
ÇUokU muayyen bir itleri vardır. 
Fakat çalıııyorlar da . denemez. 
ÇüukU kazançlarını gelip geçen• 
lerin merhametinden beklemekte
dirler. Sonra, bugUnkQ kadar orta 
aımf halkın ıukut ettiği bir devre 
hiç bir zaman görlllmemiıtir. Her 
ne kadar alıı verfı faaliyetinde 
bir fazlalık vardır. Fakat göze 
çarpan sefalet manzara11 karıı
amda, bu kazanç hiç meaabe
ıindedir. Sokaklara dolduran bu 
kUçOk aatıcılarla konuıu1up tesbit 
edilmit bazı fikirler de kaydedili
'orld qajaya lktibaı .diyonana: 

Boğazı Uğurunda, Ahlakından 
Etmek Vaziyetindedir 

lllr ••Uca çocuk 

• Gert 1 1 yaşında; evet ailem 
lıılzdir, Fakat kendi baııma 
ticaret yapmak fikri ilk defa 
bana geldL Kazandığım parayı 
kendime 111rfediyorum. Çonld 
mektebe aidiyorum. Mektebe 
gitmek için de çok para IAum 
Ben, bu mahalleli değilim. Kom· 
tulanıı halh•I 16rm•meleri lçja 

l 
annem uzaklarda Hbcılık yap
mamı söyledi •n 

HHans 7 yaıında: Sattığım 
kOçük fareleri bliylik bir mağaza• 
dan ben aldım. Tanesine 6 fenik 
verdim. 10 feoike satıyorum. 
gllndc 30 fenik kazandığım olu· 
yor. Hepsini anneme veriyorum.., 

••Haynç 13 yaşında: Sokakları 
dolduran bUtnn bu çocuklarla 
beraber alış, veriı yapmak müş
kül birşey. Bir kadın birşey al• 
mak iıtedi mi? Hepsi birden et• 
rafını alıyor. Artık iş yapabilir 
iıeo aşk olıun." 

.. Hanı 13 yaıında: Babamın 
bir nllkkinı vardı. lflAs etti. An· 
nem sokakta satıcılık yaptığımı 
biliyor. GöttırdüğUm paralan bi
riktiriyor, Beş mark olunca bana 
ayakkabı alacak. Haziranda orta 
tahsilimi bitireceğim. O zaman 
ne yapacağımı ben de bilmiyorum? 

Berliner Tageblat llAve edi
yor : 10 yaşında sokak kaldınm· 
larım dolaşan çocuk yarın ne 
yapacak ? BUtlln bu geçirdiklerini 
•• birkaç metelik için katlandığı 
faciaları unutacak mı ? Unutabi
lecek mi ? Y okaa gelecek bAdi
ıat, oatarın zihnine blltUo bu 
ıeçmifJerl birer kızım damı• 
ribf ukıt 11U •dec•k ? 

Cevaplarımız 
Ankaradan imzasız bir mek

tup gönderen kariimize cevaptır: 
Beyefendi: 
lmzaaız mektubunuzu aldık• 

tan ıonra, yine mektubunuzda, 
hOviyetinizi bildirmemekte beis ol
madığı kaydioo güvenerek sizden, 
cevap verebilmek için adresinizi 
ıormuştuk. Bu aarib Wldinize rai
men ıeı çıkarmadn.ız. Biz de ce
vabımızı, bu umumi sütunda ver
mek mecburiyetinde kalıyoruz: 

1 - Alman muharriri Bern• 
dorf, sizin zannettiğiniz gibi eıer
lerini mahdut kimselerin okuduğu 
bir muharrir değildir. Bu zatın, 
eıerleri hakkında yazılan tenkit
leri takip etmiş olmanın -.erdiği 

salahiyetle diyebilirizki bu hu
ıuıtaki fikrinize iştirak edemi• 
yeceğiz, yalnız, bu münaaebetle 
UAve edelim: Bir muharririn bir 
eıerl ıimendifer garlarında aatı• 
brsa, bu, o muharririn kıymetsiz. 
liğine delAlet etmezi gibi geliyor. 

2 - Kriına Mortinin ıon za
manındaki vaziyeti müoasebe
tile yazılan bir yazımn teren-. 
meıine yaptığmız itirazı oku• 
duk. Kriına Morti, Leyan buyur 
duğunuz gibi Avustralya'h Mm. 
Besned'in oğlu değildir. Esasen 
bu kadın Avustralya'h da değil• 
dir, Amerika'lıdır. Krişna Morll 
iıe Hint'Jidir. Fakat bu kadın 
tarafından tebenni edilmiştir. 
Madam Besned'in ortaya attığı 
theosophie mezhebinin ise ruhun 
intikaline istinat ettiği müsellem• 
dir. Fakat Krişna Morti'nin Al· 
lah'hk iddiası da muhakkaktır.. 
Esasen, ıiz dahi, yazdığınız 
mektupta .. bizzat kendial Allah• 
lığa ait kendinde bir şey gör-
mediğini,, söylemeniz., bu yazımı· 
zın esasına tasdikten başka bir 
ıcy değildir. Kaldı ki, biz, 
Krişoa Morti'nin son vaziyetinden 
bahıettik. Siz, bu neşriyatı henllı 
okumıya vakit buJamadığınız için, 
itirazınızda biraz acele etmiı 
oluyorsunuz. Onun, i~liyar kadan 
aırbndao geçindiğini iddiamız 
iıe, yine aöze değil, bu vadide 
yazılmıı eserlere mfistenittir. 

Bu mllnasebetlo temas etmlı 
bulunduğunuz H ferdi teknik " 
kelimesini izah etmemekle belki 
hata ettik. Doğruıunu isteraeniı 
biz de bu tabirden bir şey anla
madık. Nasal ki, Ayniştayn' den 
bahsettiğimiz zaman onun izafiyet 
nazariyesini etrafile bilmek iddia
sında bulunmuycruz. 

3 - Van gölünde gayet iyi 
bahklur çıkar. O ha•aliyi bilen
lerle muhtelif eserler, bunun 
tahitleridir, siz, galiba, Lut denizi 
ile Van gölünQ biribirine kanş
brıyorsunz. Lut denizinde kesafet 
fazlalığından balık yaşamıyor. 
Van gölUnde bilhassa sahil kısım• 
larında ve göle dökülen dere 
ağızlarında nefiı balıklar çıkmak• 
tadır. 

4 - iki tayyare rekoru mtı
nasebetile verdiğimizi iddia bu
yurduğunuz rakamlar arasındaki 
tezada gelince: bunlardan biri 
para~Utle havadan yere atılmak, 
diğeri havada yükselmek teşet,. 
bilslerine mllnbasır ve alAka
darlannca ehemmiyeti haiz mu
vaffakiyetlerdir, bir gazetenin 
her aatırı bir karii ayni suretle 
alakadar edemez. Nitekim bu iki 
fıkrayı beğenmemişsiniz. Fakat 
kıymetlerini ve fedakirlıklarını 
kAfi derecede takdir edemediği
miz tayyarecilerimiz için günllik 
ıntunlarım.zda, onlara ait birkaç 
haber koymamızı çok görmeyiniz, 
onlann da diğer karilerimiz gibi 
kendi faaliyet sabalarıoa ait 
haberler g6rmiye ve görmeri 
lıtemiye hakları vardır. Maamafih 
lkazımıa tqekkllt eder, irşadınıza 
daima muhtaç olduiuwusu tekrar 
ederl&ı beyefendi. 
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• i BAT VE TERAKKİ 
Her lzakkı mahfuzdur. - Naııl do/da? •• 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 
T~frika No. 42 Nasıl Ôldü ? .. 

F:r ns zH· ki ef,MahmutPaşa ın Ce
n zes·nde N··mayiş Yaptırmayacaktı 

(BrUksel'de bulunan damadı 
ıe'ır"yart Malımut Paşanın, ecol 
me•'udile vefot ettiği ma lahat• 
rUı r tarafından bildirilmiştir. 
Paşanın mahdumlarile Ahmot 
Rıt Bey birleşerek bureda 
bulun n haşaratı baolarına top
lamıy Ye nümayişlerle bir 
cennze merasimi yapmıya hazır· 
lamyorlar. Bunun men'i için 
Fransa Hariciye Nezaretine mü· 
racnat ettim. Fakat aöz geçire• 
medim. ilk vaııta ile teşrifinizi 
rica ederim. J 

Bu telgraf, İsviçreyi dolaştık· 
t n sonra, ( Montekarlo) gazino· 
•unun trasmda, neflı bir kah· 
•altı ınaıında Mnnir Beyin elin 
•eriJmişti... Münir Bey, derhal 
P ı·ise gittt 

(Hariciye Nazırı, Mösyö Del
kase), ile (Polis MOdüril, Mö yö 
Le pin) ve (Emniyeti Umumiye 
MOdUrU Mösyö Mugen) o mllra• 
c at etti. Mahmut Paşanm cena· 
zesınm Pari e nakli •e defni 
e nasında yapılacak nllmayiılerin 
m nedilmesini istedi. lstitraten 
tunu da arzedelim ki: Gerek 
Hariciye Nnzırı ve gerek Poli~ 
Nnzıril mUdilrU, Mllnir Beyin 
ıah i do tlan idi. Esasen Mü
nir Bey, bUtün Frnnia hll· 
ki!m rUes asile samimt gö U· 
tDr ve bütnn itlerini resmi· 
y tten ıiynde oahat ve husust 
te ırile idediği mecrada yllrUtllt'· 
dit Buna binaen bu Fran a ricali 
hllkümeti, Münir Beyin teklifini 
bir rt il kabul ettiler: 

- Sokak, hükumctindlr.. Bu· 
nun için sokaklarda yapılaca 

nOma ·işleri tamamen mencderir. 
LAkin kapalı bir yerde nutuklar 
iöy le me!erinl menedemeyiz. 

Dediler. Esasen Münir Beye 
de, bu IAzımdı.. Fakat, cenaze 
yoln çıkarılmıştı. HattA F rnnsa 
hududunu geçmiş, Parise de te
k rrlip etmişti. Cenaıenin gele· 
ceği istasiyonda, geç ceği yollnrda 
defnedileceği ( Perlatez ) mezar· 
lığmda tertibat almak icap edi· 
yordu. Bunun için de vakit yoktu. 
( Mösyö Lepin ) buna da derhal 
çar buldu. Münir Beye şu tek
lifte bulundu : 

- Şi nendiferler MUdiri Umu· 
misi, dostunuzdur. Ş:mdi gidiniı, 

onu ğörllnüz. Bir bahane ile ce· 
nnzc vagonunu bir lstasiyonda 
tevkif etsinler, Paris• bugl\n ge· 
tirmcsinler. 

Dedi... Milnir Bey, hemen Şi-
mendiferler Mndirl umumisine 

J 

ko~tu. Bu tekilde ricada bulun· 
du. Müdiri umumi, derhal, yol
daki istasyonlara emir verdi. 
lıtasyonun birinde, cenaze vago-
nu bir bahane ile tirenden ç ka· 
rıldı. BllsbUtiln baıka bir istika-
mete giden diğer bir trene 
bağlıtndı. Almanya hududuna 
yakın bir iıtasyona yollandı. 

= . ) 
~ ·' ··" .. .. ., 
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All Salp Bayin tardı hakkınd•kl vesika 

Brukselden barel'et eden TOrk) leri toplamak vo istasyon· 
trenin Parise muvasalat edeceği da nümayiı yapmak mümkün 
saat malnm olduğu için o saatte olamadı.. Arhk bUtOn Onıitler, 
Ahmet Rıza ve Prens Sabah ttin mezarlıkta kalmıştı. Orada top--
Beyler, aiynlı elbiselerini, silindir lanılacak, ate in uutuklarla Parls 
şapkalarını giymişler, etrafların· ufukları çınlatılacnk, ( vatan uğ· 
da ( Jön Türk ) lerden mUrelckcp ruoda f diiyıcan edenJ Damat 
bir .cenımi gnfir. ı:e . istasyona Mahmut Paia ) nın 6lnmllnden 
ge!mışler, cenazeyı ıstıkbale ha· Abdülhamit me 'ul tutularak, 
zırJanmışlardı... Tı en geldiği zn· bütün dlinyay k rıı protesto 
man, hepsi birden koıtul ... r, Cdna· olunacaktı. 

a. ~~go?uııu sorduh.r. Şcft e?, Fakat. cenaze daha ( PerlA· 
ellermı oguşturarak ~e,ep verdı: ez) mezarhğın naklolunmadnn 
, - Ma ledsef, hır b~a~evra evvel, bir Franııt nvkeri taburu, 
uatası yüzün en vagon ır 1 tas· mezarlılc civannn geldL Bir mUd· 
yonda kaldı. Ne yapalım?.. Bu d t 1 d t l' ttikt • • e ora er a a ım en sonra 
gıbı yanlışlıklar, her zam n, her ı . . d" s·ı~h t 1 

d 1 b · ı· meznr ıga gır ı. ı u ça ara c: 
yer e o n ı ır. · · h k'ld' 

D d. I 'kb 1 .1 b. b" ıstıra ata çe ı ı. e ı. stı a cı e r, mllt ış ır 
darb~ yemişlerdi... Derhal koştu· Cenaze alayı, mezarlık kapı· 
lar, ( Harelcet Mndnrn ) ne şikA· saoa geldiği um 1 kar~ılaranda 
yet ettiler. Oradan da: sUnglllU aıkerler gördlller. Genç 

Evet .. Bunu biz de haber bir zabit il rledi : 
aldık, pek müteessir ()lduk... - Mexarlıkta, talimden yo-
Şimdi o vagonu arıyorur. bula· rulmuş olan tabur efradı istirahat 
nuyoruz. Galiba, yanhşhka başka ediyor. Bunun için bu kadar 
bir batta sevkolunmuş. kalabalık, asker arasınn girip le 

Cevabile mukab le gördüler.. onların rahatmı ihlil edemez. 
Artık istasyonda beklemenin Cenazenin akraba ile, en amiml 
faydasız. olduğunu hissettiler. Bu bir iki doatu girsin, diğerleri 
suretle hercümerç olan progr m· a"Ydet etsin. 
launa teessüf ederek geri dön- Dedi.. Bu asl•crce emre mu· 
diller. halefet, mnmkUu değildi. Zaten 

Damat Mahmut Paşanın ıa· kaı ıdaki nöbetçilerin parlak sUıı· 
vallı c~sedi. istasyondan iala yon 
dolaştıktan sonra, ~ınca1< ertesi 
günU Peri 'te (Perlaşez) me:z.aıl ğı· 
na en yakm bir i ta yona kelmiş ti. 
Şimendifer kump nyaıı, C'esedin 
derhal kaldırılması hakkında ce
ııaıe sahiplerine tebliğaHa bu
lundu. Buna binaen Pari 'in dört 
kö,esine yayılma olen ( Jön 

Bu akşam aat 

21,30 da 
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Herkes ( Sar• Zeybek ) operetini 
mut aka görmelidir. 

Son Haf ta 

glllerini görenlerıo çoğu dn birer 
tarafa sıv şıvermişlerdi. Artık 

vaziyeti olduğu gibi k bul etmek, 
hiç olmuı.sa, nıeıar b ş oda iki 

Uç kişi arasında, protesto mad· 
dcıini tatbik ile iktifa C)'lemek 
zaruri idi. Cenaze, se sizce ara· 
badıın indirildi. Taın, kapıdan 

girilecekti. Birdenbire iki oto· 
mobil geldi. Birinden ( Mösyö 
Mugen ) • diğerinden de bir· 

kaç rescıl poliı indi... M. 
Mugen, doğruca Ahmet Rıza 
Beye yaklaşh: 

- Mö yöl.. Dcfned"'ceğiniz ~u 
cenazenin bnşmda nutuk •öyle
nıenizi Fransa hOkc'.\nıeU poliı 

nizanman osino 
ediyorum 

iıtinadtıra men 

" 
,r'. 

' 
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/, ... 

Büy··k varyete programına 
·~ 
}· 

heyetini ilave e m · ş i . 
.. '-· Loca Fiatlarında Mühiın l'e·1zilat 

Almanya' da İngiliz Casusları 

İngilizler, Almanya'yı Bir 
Ağ f çine Almışlardı 

-10- Yaı:an: Berndorf 
- Hu1asa - f Bu iddia ına eaaı olmak nzcr 

lngllizler, Almanyanın Vilhelm•· d~, lngiliz casus~ ~etersen'io 
hafen harp limanında bir caıuı J Vılhelmıbafen dekı evınde bulu
eebe oıi kurmuş, tehre n bnzı ge· nan ve Glavs ile polis memuru 
milercı ait plAnları aıırtmışlardır. Jenike'nin bir birahaneyi ıoyar-
Bu iş, Glavs n Jenike adlı .atın ken geceleyin alınmış olan re-
alınan fkl poliı memuru marifeti• ıimlerinl ö t d' 1 'I' hllkA_ 
le yaptmlmıı sonra şebeke her g ı er ı. ngı ıı u-
tarafa dal budak aalmıılardır. meti, bu aarih delil karı11ında 
Bunlıır, Ud pollı memurudur ki bir şey ılSyJiyemedi, Glava Alman 
ı•celerl ıehrin bazı evlerini ıo- poliıioe teslim olundu. 
7arlarkea caauılar tarafından f0.e * 
toj'rafllerl alınmıf, •onra bu re- B 1 k bld' t i 
t ı ı k d·ı 1 t hdl d"l k u caıuı u ııes n n, son 

ı m er e en ı er e t e ı ere d • b d b' dd 
yola getlrilmlılcrdlr. Bittabi ayr•· per eıı, un a.n az ır mil et. ıon 
ca pnra :rardımt da r8rmGtlerdlr. ra ve muhtehf •ahneler üzermdo 
Gln!, ald~tı paralarla Parlae et• oynanıp tamamlandı. Poliı memuru 
lenmıye .ırıderken :rolda b_ır. Al· Jenike, imparatorluk mahkemeai-
m1D polıı müfetllıl kend11ınden ne verilmiıti. Bu adam muıtahfu 
tGpbelenmlı Ye bu fOphe CHUI fr d • • h • 
ıebekealnl meydana ç.ıkarmııbr. e a ından bir kllçUk zabıttı. iKi 

Fakat bunlar, yer alhndan blribl· tane, çocuğu vard~, casuıluk mtr 
riııe .... bltltlk evlerde çahıttklan ıeleıınden dolayı alb, hırsızlık 
için samamcda kaçmıılardır. Bu hAdiaelerl mllnasebetilo O~ seno-
•ırada ele ıeçen Galan'da bapia· ye mabkfını edildi ve cezaaı do-
haneden firar etmlıUr. Alman po.e kuz .eneyi buldu. Ayni m11hkeme, 
llıtni~ elinde, caauıların bıraktık• Fon der tan krovazöriloUo bq 
ları bırkııç fotoğraf kalmııbr. dil · · • 1912 · • 27 H ı h · mencısmı senesının 

8 P 1 anenm kapııın_ı kur- haziranında sorğuya çekti. Mah-
n~zlıkla açık bırakarak fırar et• keme reisi, uzun ıakallı, meıhur 
mıye muvaffak olan Glavaden d kt M 'd. J 'k ı 

ndd h b 1 d 
o or enge ı ı. em en a mu-

uzun m ot a er n ınma ı. h k · d ld - "bı' b d 
F k ı ·ı d k' Al e emeaın e o uıru gı u a· 

a at ngı ter e ı man ca• d gizli cereyan etti. Billiln 
ıu ları vaziyetten haberdar edil- vb~ld "kal · · · · f · .. 
d 'kl · · · Ut kk b 1 ı ı erını ıtıra etmesıne ragmen 

1 erı ıçın. m eya ıı u unu· o da altı sene hapse mahkum ol· 
yo,~lardı. Bır mll~d.et sonra Gla• du ve donanmadan tardedildi. 
va m Pariı tarıkıle Londray Glavsın muhakemesi ise bir 
ge1iP. kOçilk bir panıiyo?a ye.r- mUddet sonra cereyan etti. 'logi-
l«:ş~ı~ Alman hükümetıne bıı.. liz zabıtasına verilen sözden do-
dırı~ı.1 r b k . i layı bu herifi casusluk zannı altına 
d h 

0

1 
oAnlya phonkı~ t~ş. omııert alm k mlbıltün değildi. Muhte· 

er a man umc mın re.m ı·f nt ı ·ı h ı k k' ı . . . ı ve m ese ı ır ız ı va a arı 
hır tabrıratı)e Londraya herek t cürme e 88 ittihaz edildi ona da 
etti.. Al'!1an ~ilkümeti, bu tahrirat- alta sene hapis cezası hük~olundu. 
ta fırarı polas mem.uru Glavs hak· Maamnfih bütün bu bildi eler, 
kında Adli takıbat yapılmnk logiliz casusluk teşkil tının Aı-
ilz~re ~~mn_n • zabıtn11na teslım manya' da aldığı mevki ve ehem 
edılmesını adıyordu. ilk evvel, miyet! bir tnrlU nlatamamıştt. Ba 
Londra hUkömetl bu telebl red- sırada, vukua gelen bir h di e, 
detti. Çün U beynelmilel casu luk vaziyetin dehşetini bnttın ağırlığa 
Aleminde ve bir casuıluk vak'a- ile göz önüne koydu. Alman 
smdan dolayı herh ngl bir kim· Bahriye Nezareti Şimal dcrnw 
ae~iu ~tikQmetler arasın~~ l?de ıubesino mUlhak Mülizim Ştayn-
edılmesı görUlmllt şey degıldı. brik; Vilbelmıhafen c&1ualuk me-

Fakat bu t lebi logilix hükO.. selesine ait doıyeleri hamilen 
metıoo iblli den komiıer bu Kil limaoıoa gönderildi. MUIAzl-
cevaba gOlmekle mukabele etti min çanta11t Hamburg garında 
ve Glav~'m herhangi bir caiiusluk okadar maharetle a~mldı ki 
mcıelesinden dolayı değil, s dece derhal farkına •nrmadı. 8ir mnd-
iılodiği muhtelif adi ct\rDmler det ıonra ise, Berliner Morgen-
mUnaaebetile istenildiğini bildirdi. post gazetesi, 4 şubat 191.3 ta

Bııgiin ve !J c; rm son günleri 

Ş 1 K inemada 
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SENİNLE BiR SAAT 
l•'rsusır.ca 11öı.lü or ıı, neıa'ell filmi 
devam edi}1or. fotııııbul'un en fazla 

beğendiği artistler 
AURICE CREVALIER, JEANETTE 

-- MA.C OONAl.D ta.r:ı.fınrlan --

rihile Vilhclmah fen' den aldığı 
ıu küçUk ve xabiren ehemmiyet· 
ıi:ı telgrafı neşrediyordu: 

•'V,iilıelmsha/en deniz işleri 
divanı harbi, inzibata tcıalluk 
eden bir ihmal neticesi bazı 
evrakın zıgaına $ebebiget vtumiı 
ol.-..n mülBzim ŞtagnbTik'i bir 
sene kalebentlıltt mahkli.m 
etmiştir. ,, 

Harbo tekadd m gllnlerd , 
Alınan efkarı umumi yesin de 
derin bir akis bırakan ve dUı
man caıuslaranın memleket d -
hilinde ne derece serbestçe do
laşabilmiş o!duklannı gösteren 
bu bAdise, hiçbir zaman hakiki 
mahiyeti ile balkm ıttalaına vasıl 
olmadı. ÇtınkO, Vilbelmıhafen· 
de geçen vak'alarla mllllzım 
Ştaynbrik meıelesl •e yine 
Berliner Morgcnpo ten gaztı-
teıinin ayni ıenenin 11 ıuba
tında neırettiği fU ilAn rasında 
bir ınOnasebet bulunabileceğini 
pek aı kim e aklına getirdi: 

"Alınan maili.mata gör• VU
/ıelnısha/en zabıta kadrosu, 
polis müdi1ründen dümen ne
ferine kadar kamilen tepdil 
fldilmiştir. 

Essen mıntaka11 polis amir
liği, Vil!ıt:lm lıa/ene becagiı 
e•mek i~te!jcn polis memurla
rının bir an efltlel müracaatla 
kararlarını hildirmelerlnl bir 
il{inlo Pllikadarloru teblll et
mektedir.,_ 

-SON-
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lngiliz Efradı Birer Birer 
Kaçmıya Başlamıştı 

Binaenaleyh, ihtiyatr bir ted· 
hlr olmak lbere gece saat 
8] de~ bahriye ıilAhendaz Jivasım 
eıkf lngiliz mlldafaa hatla· 
nna g&ndermeai •e kendisinin 
de karargAhını Jenral Egerton'un 
kararglhımn yanına nakleylemeai 
için Jeneral T rotman 'a emiir vc
rildL Maamafih ileriye hareket 
•tmelde beraber, Jeneral T rot· 
•an bahriye fırkaıına kumanda 
etmekte devam edecekti. Kendi
•• a,.U umanda bahriye aili· 
laendaa li•aaının ancak gayet mfta
lacel Ye mOhim ahYalde mahare
heye lttiralr ettirilebileceğl de 
•-.dilcll. 

Tlrlder, o ıece mukabil ta
arruza kalkama1acak derecede 
layiat ........ r .. de, bazı nok· 
taJarda mOaademe devam etmekte 
Ye binaenaleyh 52 inci farka 
dağınık efradı toplamk, bnıokleri 
Y•niden teıkil etmek ve hatb 
ıılah eylemek husuılarında bir 
feY yapamıyordu. Suıuzluktan ve 
muharebeden yorgun dOşmOı olan 
efrat hiçbir tey yapamıyacak ~ir 
bile gelmişti. 

13 temmuz gUnU vaziyet blSy· 
le idi. Sabah 4,30 da f rkaoın 
laf kalan zabitleri cenahlar nı 
düzeltmiye 'H zaptedilen ıiper· 
lerde intizam vUcuda getirmiye 
Çalııtıkları bir s rada 157 inci 
ihrama aaf cenahındaki ıiperJerde 
bulunan lngiliz efradı evveli birer 
birer ıoora da Adeta ıllrll halin
de kaçmıya bafladılar. Bereket 
Yersin Tlrkler bu ani panikten 
latifade)C• vakit bulmudan e"el 
kaçmakta olaa efradın bir k.11ma 
durduruldu ve tekrar mevzilerine 
.. Ykoluadu. 86111ğtı ibUyatta bu
lunan kapiten Mc Donald ta bası 
efradı ileriye ıandererek haaıl 
olan boıluk dolduruldu ve hat 
Jin• telİı edilebildi. 

Her ne kadar bu panitfn 
zararla bir neticesi görOlmedise 
de, mesele, cepheden kat'i bir 
malOmat alamıyan kolordu karar• 
glbına gayet mllbalaiah bir te
kilde ak1etti. 

O 11rada, yani sabah uat 
10,aC>da jeneral Hunter • Weıtoun 
elinde bulunan malumat hakika
ten telAı verecek bir mahiyette 
ldL Y eai zaptedilmlı olan ıiper· 
ler henftı mOclafaa edilecek bir --.. 
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halde değildi. Gelen rivayetlere 
nazaran 1abablayin erkenoen iki 
taburluk bir kuvvet 157 ind liva 
cepheıinl bırakarak geri kaçm ıtı. 
155 inci livanın cepheainde bulu
nan 1 1 : E işaretli siperlerin elAn 
TUrklerin eliude olduğu söylenl· 
yordu. Bu arada gerek alet bat• 
bndaki efrada muavenet etmek, 
gerekse ıahnei harbi temizlemek 
iç.in mllteaddit defalar jeneral 
Trotman livaaandan imdat talep 
edilmiıti. Bu Iİ•adan mada ihti
yatta ancak birgün evvel lnfilto
reden gelen 13 Oncll f Jrkaıa n iki 
taburile babri7e fırkaaıma yorıun 
bir liYua yardı. 

Bir ala enel bizzat jeaeral 
Hunter- Weıton bahriye farkuı
Dın taarruz edecek bir halde ol
madığını karargAha bildirmifti. 
Fakat Taziyet ıiddetU ve kat'ı 
ıurette hareket edilme.ini lcabe~· 
tirmekte idi. Binaenaley jeneral 
Hunter-Weıton,mukabil bir taarru
za geçmeden evvel yorğun efrat 
tarafından 52 ind fırkaya tahıis 
edilen bütün hedeflerin istihsal 
edilmesine karar verdi. TOrkJerin, 
takviye kıt'atı almazdan evvel ne 
bir mukabil taarruza ve ne de 
müdafaaya muktedir olamayacak 
derecede zayiat verdiklerini 
ıannediyordu. Binaenaleyh 52 inci 
fırka bütlln hedeflerini istihsal 
ederse, T ürkler ln>.iliz ccphesin· 
de.ı 500 yarda uzakta kalacak 
ve ani bir baskın yapamıyacak 
bir Taziyette bulunacaklardı. 

Sabah aaat 11 de Jeneral Hun 
ter • Heıton yeni bir taarruzla 
ilk tayin edilen hedeflerin uph 
husuıunu Franaız komandanile 
mhakere etmekte olduğunu 
kararclhı umamiy• bildirdi. Jene
ral Hamilton 'da cevaben: .. Mnna-
aiptir. Efradımızde kabiliyet varıa 
blyle bir taarruzun tam. •ıraaı
dır .. dedJ. 

Bunun Ozerine kolordu ku
mandam derhal ileri kararOlha 
giderek Jeneral Egertnn Ye 
Jeneral T rotman iJe g6rl\ıtO 
ve o glln 6ğleden ıonra 

Jeneral Tratman'ın eldı bulu
nan Dç taburile 52 inci farka 
cepbeıind• yeniden taarruz hare
keti yapılacağını bildirdi. Bu ta• 
arruıdan mak1at 52 inci fırkanın 
cer hesi 6allnde olup henlla TOrk· 
leriu elinde buluoan siperleri 
zaptetmekti. BtıtOn mOnakale 
aiperleri yaralalarla dolu olduğun· 
dad hücumun eaki lngilia mevzi· 
lerinden ı çramak ıuretile yapıl· 
aaıı kararlatbrıldı. 

Tabur kumandanlarının hmu
rile aktedilen bir içtimada, Jene· 
ral T rotman bahriye fırkaaınıo 
Chathoı taburunun ut cenabı 
Fran11 kuvvetlerine iıtinat etmek 
aaretil .. i cenahtan, Portımouth 
taburunun merkezden ve Nelıon 
teburunua da aol cenaba Kanlı
dereye iatiut etmek turetile ıol 
cenahtan taarruı etmeılnl •• hO
cumun 6ğleden sonra 4,30 da 
bqlama1mı emretti. 
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Planlı ilctısat İçin 
Yeni Bir Proje 
Hazırlanıyor 

( Baıtarafı l in el ı&yfamıada ) 

kabete meydan Yermemek, ihti
yaca uygun tekilde lmallt yapıl
mak, .. nayie yabrılu milyonlara 
daha verimli bir dereceye çıkar
mak ı;bı buıuılann temini isin 
tahdit ıiyaaetinln ıart olduğu 
ileri sllrUlmektedir. Bu tahdit 
bir taraftan fabrika adedi ftiba• 
rile, diğer taraftan da mıntaka 
noktuandan olacak, bu suretle 
lilıumauz yere fabrika açılma1ına 
meydan •erilmiyeceğl gibi açıla• 
cak fabrikaların mantakaları da 
hük~met tarafından tayin edile
cektır. Yapılan bir beaaba ıöre 
bugiln memleketteki fabrika ade
di iki binden fazladır. 

Bundan bafka fabrika açmak 
lıtiyenlere tetvikl aanayl kanuni
le babtedllen muafiyetlerden bir 
k11mınm llga11 cihetine ıidilme
sinin memleket için urarb neti-
celer te•lit edeceği Ueri allrlll
mektedir. Ba maafiyetler lserin
de yeniden tetkikat 1apdacaiJ 
haber ahnmaktadar. 

Bltç• meaeleaiae •e mali n
ıiy•te gelince; alakadar mabafil
den alman mal6mata g&e 932 
bOtçeainin tatbikab ilk tahmin
lere uygun bir tekilde ye dGzgDn 
bir yolda devam etmektedir. Ver
ıi tahıilatu btıtçenin muhtelif 
•aridat f asıllanndaki tahminlerle 
muvazi gitmektedir. 933 biltçesi-
ne gelince; önOmllzdekl mali ıo
ne bUtçesinin hazırlıklan bir 
müddettenberi baılamıı bulun· 
maktadır. Bütçede muvazene te-

min edilmek için masraf ve varidat 
kalemleri Ozerinde inceden ince
ye tetkikat yapı lmaktadır. Bil· 
hassa bazı vergilerin Ozerinde 
fazln durulduğu öğrenilmektedir. 

9.;:: - ..... ' 1 • • --- .............. • ••• ,j 

Şam Şehri Açlar 
Kafilesinin isti
lasına Uğradı 

( Baıtarafı ı inci aayfada ) 

llerek yere •rildiklerl .bildiril
mektedir. Açlık •aziyetinia bu 
ıuretle de•a• etmesi aeticui 
olarak memlekette fena hadiae
ler çıkmua ibtimaliad•n endite 
edilmektecllr. 

Bunlardan l»atka Deyrizor 
taraflannda açlardan mOrekkep 
kafileler bası kaabalara hOcum 
etmiıler, ma;ualan Y •ima et
mitlerdir Haleptea verilen haber
lere g6re orada bu ay içinde 
açlıktan aı.,.ıeria adedi yirmi 
beşe baliğ olmattur. 

Diğer tarafta• açlık ve kıtlJk 
Filiıtin'de de acı bir ı•kilde ken• 
c.ini g6ıtermittir. 

Açlardan mDrekkep bir kafile 
KudOı Ozerine yOrOmiye karar 
vermif, fakat ba vaziyeti daha 
evvel haber alan hDkümet, nll
mayiıçilerin elebaılaram tevkif 

etmiıtir. 
Kabin• .. tlfa Edlror 
Berat, 20 ( Huaual ) - Şam

dan aLnan 808 haberlere naza
ran Suriye kabineai yalanda g. 
tifa edecek, yeni kabineyi maliye 
nazırı Cemil Bey tqkil edecek· 
tir. Cemil Bey Vat ani partiaine 
menauptur. Yeni kabine, F ranu 
Ue imzalanacak olan muahede 
meaelesile met~ olar.aktır. 
• -= • 
r- - TA-KVIM == ~ 

- 1 1 Gon CUMARTE8 Kaaım 
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Adr• detlftfrll__. (ltO) k ... a.r. 
Guete•bd• pku ,..._ .. ı nclı• 
lıltt. Uldan aahfm w ı••• ._ 

aittir. 

Bahriye fırkaııDa ıiperlerİD en 
aon krokisi benOz •erilmemiıti. 
Ceneral Trotman bile E: 12 ip
retli aiperin zapta ve muhafazası 
bak•ında ilk verilen emrin 1 J 
temmuada tadil edildiiindea ha· 
beri yoktu •e kendiıine tayin 
edilen hedefle btHOn E: 1 J ve 
E: 12 lpretll •fperlerl ihtiva 
etmekte idJ. 

ıı---ı-ı- ,_ _ Vakit EsaDI .aaatl Vakii mi ••satt 

( Arkut Y&r ) 

Gllaet ' IO 7. 21 Akta• 12- 17 11 ı 
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Gençler Ne Dı!Jor ? 

lnkılip Genç Fikirlerin 
e• 

ağlarile Orülmüştür 

H. 8., .. ilan P'ellmL Muzd ... 

Gençlerin inkıltp, hayat Ye 
lıtikbal hakkındaki dllfllncelerini 
bu&On de aepediyor Ye anketi
mize hitam Yeriyoruz. 

Adapuarmda M..Wm Ruhi 
Bey diyorlôı 

"- fnlullb11111& De bir ...... 
badelmevt" ne de .. Fulclu b .. 
kaya yeni bir dotuf • tur. Top
raktaki ulik lzlerİD yeniden ketfl 
Türklerin 7000 yıllık medeniyet 
hocalığım bize nuılkl lapat 
ediyorsa: Son lnkıllp ta muhtelif 
Amiller f.tealrinde uırlardan beri 
teraküm eden ve nihayet bDyGk 
Batbuğunun ipretile boşanan bir 
enerjinin, bir şahlanmanın neticeıl 
olduğunu ıöstermiıtir. 

Bana göre din: Maneviyatla 
allkaıı bulunmıyan, mütekabil 
fazilet ve ferağate iıtinadeden 
lçtimat bir varlakbr. 

Aile için de ıu cUmleyi tekrar
larım: 11 Akıllı genç daima evlen
me}l dUşüniip te hiçbir zaman 
e•lenmiyendir. " 

Ufulil mukadder olan bir 
hayattan niçin korka11m? Yalnız 
arzu ve emellerinin kaamen olsun 
tahakkukunu gkmeden 6lmek 
herke• ıibi beni de azer. 

Çanakkaleden MGmtaz Baba 
Beyin cevaba: 

14
- laJrJlibums azİID Ye Hba

bn, yıkılmak bilmiyea bir tepb
bla kabiliyetinin bir milleti yok· 
tan naııl •ar ettltinhı caoh bir 
miaalldir. Buhran geçicidir, hir 
mlddet aonra beşeriyet refaha 
kaYUPcakbr. Dindarım. ÇtınkO 
dın, g6n0llerin manevi bir ibtiyaca
d1r. Hayat daimi bir mllcadele· 
den ibarettir. Bu mllcadelede 
kendimi kunetli glrtlyorum. Ha
yatımı daimi bir mllcadele ve 
faaliyete ıeçirmek istiyorum. ,. 

Malatya'da 
Kumarla Mücadele Ve Fa
kir Çocuklara Muavenet 

Malatya ( HuauaJ ) - Zabıta 
kah•e ve gazinolarda kamu 
oynanılma1m1 menetmit " lm
marla fiddetli bir mlcadele bq-
lamıtbr. Bir pce Maddeiumuml 
Ratıp Be)'ia emrile bilclmle 
ranno " kahvelerde teftltat 
yapılllllf Nuri. Lltif, Kadir, M.-... 
mut ve Mehmet iamlndeki adam
lar e8rmlmetbut halinde yaka• 
lanlDlflardar. 
Malat~a'da Fakir Çocuklara 

Muawenel 
Camburiyet ıioema11Dda S h· 

bat •e içtimai Mua•enet Veklleti 
tarahndan g&ıderiJen irsi firenal 
ve tedaYiai fılmi gladk mektep 
talebelerine ıece halka g6ıteril· 
miftir. Fılmin birglln ve bir 
gece de meccanen g6ıterileceği 
tahmin edilmektedir. Cnmburiyet 
aJnema11nda Himayei Etfal men
f aatine terli> edilen mll1amerede 
350 lira haıılat olmuıtur. Ha11lat 
ile ıtO fakir •e 1•tim çocuja 

MUmtaz Balla ve Ruhi .. Jler 

Ankara'da Şaban F .. mi Bey 
cliyorld: 

.. - lnkılAbım11 llemflmul blı 
laeyecu dojurmue, bitin millet• 
iv Galnia 1aratbia l»a laeyecana 
.... ejmiftir. 1>1a,.,. ulalpli& 
slnaeditlm için kudJ ablml 
kmdl dlnlmlw ap••.da ,..... 
JOntllL Aile ballan• eok utıa
olmakla beraber busbkl lodarla 
eYlenmektu korkarım. Hayattan 
hiç korkmuyorum. " 

Motla'dan H. S. Beyin c .. 
vabı: 

.. TOrk lnkıl&bı çok bDylllc. 
lllr. ÇtınkO inkılAbımız en umul
maz bir zamamn en umulmaz bfı 
gOnUnde umulmaz bir oekilde 
tecelli. etmittir. lkbsadl buhran 

muhtelif yerlerde muhtelif kiıv .. 
lere bUrllnmektedir. Buhranın 
Anadoluda ve lıtanbuldald teıa• 
hUrah ayn ayrıdır. l,ıizlerin 
adedi arttığı takdirde buhrandan 
korkarım. Ne dindanm, ne de 
ilik. Allah halrluadald tetkikleri 

laenG• okumadım. Saf •• temiı 
bir aile yunar karmak iatediğ'im 
için evliliği yttkaek taaı,_.... 

Ben hayatın acdanna colr taham
mll g6aterdijlm lfin ••yattq 
korkma7orum. 

Karamlnel' den Mttsclat Bey 
dlyorki: 

.. - lalullbımız genç fiklrle
rlmiaia çelik bajlarile lrtllmllf 

•• ylae gençlii• emanet edilmif
tir. Dinimi çok aeverlm. Hayatta 

en bllyllk muvaffakıyet ona galebe 
çalmakbr. iradelerine hlld• ola~ 
lar hayatta ıallp, :ıarıf iradelı. 

ler ise matlOptur. Y ... k Jp. 
değil, yqamak için Jiyenler 
bayatta J&fıyor demektir. 

CebeJibereket'te --- --
Menenjit Hastahğı Var 
Kuraklık Devam Ediyor 

Cebtılibreket (Huauai) - Şeb• 
rimizde menenjit hutahtı vardır. 
Vefat miktarı artmıfbr. Vilayet 
Sıhhiye MüdOrlnğft ıeri tedbir
lerle baıtalığın 6n8ne ıeçmlye 
çal11maktadır. 86taa klylen kt
ç&k aabiyye memlarlan .aaderiJ. 
mittir. Sıhhat Konma Cemiyeti 
meccanen iüç dajatmakta, tehrln 
her yerinde •fi tatbik edilmek• 
tedit. * Havalar çok kurak gitmek 
tedir. Vaziyet çiftçiyi mOtee11lr 
etmektedir . * Cami meydanında Ahmet 
Efendinin kahvesinden yanitn 
ç kmıt hemen aöndürülml\ıtnr. 
...... '.l9 •••• • ' • • ... • • • ....... 

tepeden brnağa kadar bayramlık 
giyecek yapılmıttır. 

Malaty•'dald Hafriyat 
OrdOzü Arıhın Tepeainde ya• 

pılan hafriyat tam edilmit. haf· 
riyatçJlar Pariae d6nmUt erdir. 
Aiustoıta tekrar hafriyat• b..
lanacakhr. 
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Yaverle Zihni Paşa Müvacehe Edildiler 
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111nlarınızı Bayramda en kuvverli neıir vasıtaaı 
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b8tıtimi 30; sondan ev\elki ıki 
llaAarrlrl .. 

Her Halckı Malıfu•dıu 
-255-

iki saat ıonra Zihni Paıanın 
lıapııaaa bir y•••r ıeldi. 

- Pqa haıretlerlni acele 
B,..kltlp pata hasretleri ılrmek 
l.tt1orlar. 

DedL.. Zihni P ... , ralaat.a
ı.t oa rağmen ıfylndi. Atkılara 
aanodL Mabeyne ıf tti. Bqkltlp 
patanın odaıma ıirdi. Tahaln 
Pap, telif içinde ldL.. Maama• 
ffh, Zihni Paıaya ikram •• hlr
metle yer gGıterdi. Ve aonra: 

- Af buyururaunuz Pqa 
Haıretleri.. Rahatııı oldunuz 
amma.. Bir hakikatin anlaıılma· 
ıma IUıum görUJdU. Efendimb 
ferman buyuruyorlar; don, teıri
fatç; beye ıUyleditiniıı: s6ılerl 

eynen tekrar etmenizi istiyorlar. 
Dedi.. Zihni Paıa, birdenbire 

t•fırdı. Evveli bu ıözlerl batar· 
layamadı. Çnnkl bunları ıöylerkeiı 
bir maksadı mahıuıu olmadıj'ı 
için hiçbirini hatırında tutmamııtı. 
Llkin, takribi bir ıurette aöyledl 
•• bu a6zlerl söylerken, ( Zati 
ıahane ) ye karı• en kOçlk bir 
kHt ve imtda bulunmad•tını 
da yemin ile teyit etti. 

Zilaal Paıa, temiz Ye dllrOat 
bir adamda. Onun ıözlerine Ye 
bilhaua yeminine karfl, artık 
kalplerde ea kUçllk bir fOpbe 
k•lamasda. Buna binaen Tabain 
Pt. kalktı. Huzura gitti. Meıhudat 
" mHmuabna AbdUlbamide ar
a.tti. Hilnklrın, buna fena halde 
canı 11kıldı. Bu dllıı:enbazlaiı 
yapan yaverle paıanm muvacehe 
edilmesini •• bir daha da böyle 
dedikodulara meydan •erllme
mesinln kendiıine teblitf ni irade 
etti. 

Yaver, derhal başkltibin oda· 
ıana çağırhldı. Zihni Pnıa ile 
muvacehe yapıldı. Yaverin: 

- Hayır Efendim .. Paıa baz· 
retleri, ifadelerini ketmediyorlar .. 
Ekıik aöylllyorlar. 

Demesine rağmen Zihni Paf& 
kendi ıini metinane müdafaa etti: 

- Bizzat ititnıedijiniz bir 
ıözUn fazla Ye yahut eksik oldu
iunu naaıl iddia ediyonunuz. 

Diye yaYere ağır sözler ıöy· 
ledi... Nih'ayet bu sözleri Zihni 
Paşanın konağından yaverin 
kulağına intikal ettiren ıı:at ta 
mabeyne aetirt;Jdi. o da ayraca 
her ikiıi ile ,Ozlettirildi. Zihni 
Pat• bu ıuretle bu iftiradan 
yaka1ına 11yırabildi. Bir miktar 
ilıaao verilerek konagına avde
ti•• milaaade edildi. 

• Bu yaver, bit- glin de aadra· 
um Sait Paıa hakkında gayet 
tuhaf bir jurnal vermiıti. O gün, 
ramazandı. ikindiyi müteakip 
(huzuru hümay1in) da (dera takrir) 
olunurken Abdülhamit, ( gayet 
müstacel) bir jurnal aldı. 

Bu jurnal, ıu mealde idi: 
[Sadrazar'l Sııi t Paıa kulları, 

timdi dairei sadar~tten ç karak 
·re maiyetindeki yaver Ye ça~..,-

lara da Babıllide bırakarak yal
nızca arabalarına rakip Ye lran 
aefareti. iatikametlne doğru gide
re le oradaki aokaklardan birine 
sapmak ıuretile gözden nihan 
olmuttur. MnıarUnileyb HL nln 
hangi canibe ılttilderini Gtrea
mek için arkalarından adam 
koıturulmuı IHlde, arabalarını 
girmek mDmkOo olamamııtar. 
Zan Ye tahmini acizlye nazaran 
ya, lran aefarethaneaine ıirdik· 
leri •eyahut ta bir me1elenin 
mtııı:akeresl zımnında (babı vlllyı 
aeraakeri) ye gittikleri Ye her iki 
tekilde de rızayı All hiJAfma 
hareket eyledikleri aıikAr oldu
j'undan haabe11adaka mUıtacelen 
arzı keyfiyete mOaareat klhn· 
mııtar ferman ... ] 

Jurnal mOblmdl. AbdUllıa'Dit, 
derhal deral kısa ke1tirdl. Sadra· 
zaman nereye gittiğini tahkika 
girifti. Hnnklr, Sait paşanın lran 
ıefarethanesine gitmesine hiç ih
timal vermiyordu. ÇnnkU bundan 
Sait paıanm hiçbir ıey çıkara· 
mıyacağmı çok iyi biliyordu. 
( Serasker kapı11 ) na gitmesi de 
alda aelemezdi. Zira Salt pata 
ile seraıker Rıza paıa biribirle
rioi .. Ymezler Ye ıreçinemezlerdi.. 

= 

l Buna binaen aadrazamm blbı 
ıeraıkerlye gitme1I •• Hraakerle 
kendi aleyhinde bir ıey glSrOr 
meıi pek o kadar lnanalacak tey 
dejildi. Maamafib AbdOlhamit, 
ihtiyatı eldea bırakmadı. Derhal 
aeraıkere bir ya•er yolladı. Bir 
bahane ile ıaraya ıetlrtti. Bilva
aıta baza te1ler •orup ljrendik· 
ten ıonra: 

- Bu akıam, konaklarına 
ıitmeainler, iftan burada etılnler. 

Diye haber g6nderdL 
BUtnn bunlar doınonlup ya· 

pıhrken, muhtelif yerlere de mll
teaddit adamlar gönderilmittL 

Hepıi de takım takım aadra
zamı arıyor; biran eYvel padişahı 
memnun edebilmek için bat dlSn
dOrllcü bir ıuratle oradan oraya 
koıuyorlardı... Nihayet, iftara ya
kın ıu jurnal Yerildi: 

[Sadrazam Sait Pat• kulları, 
aaat onbuçuk raddelerinde baba
Aliden yalnaıca çıkarak, doğruca 
Ayaıofya camiıine gelmitler, ora
da bir müddet mukabele dinle· 
dikten ıonra, konaklarına avdet 
etmiılerdir. ] 

Bu jurnal üzerine Abdnlha
midin bOtOo endlt• •• heyecanı 
ıllkiınet keabettl. 

( Arka11 var ) 
r ... 

40 km u5ttır. 
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Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 
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23Klaunuaaal azar e 
pi alqamı aut 18 de Sirkeci 
nht••ıadan ıa...ketle (Zoapl
dak, lnebolu, Ayancık, Sam8Ull, 
Ordu, Giresun, Trabso11, Slr
mene. Rize•• Hope)ye uimet 
•• ••det edecektir. 

F ula tafıillt lçia Sirkeci 
Meymenet Hanı albnda acen
talağma mllracaat. Tel 22134 

Hukuk T•l•M•I Ceml, .. n
denı 20 - l • 9M cuma rlnQ akte· 
dilen konsre, ek1erlyetln bulunama• 
masandan yaptlamamıf, ikinci içtim• 
açılacatı umana talik edllmittlr. 

DiPLOMAlı KiMYAKER ARANıYOR 
İdare merkezi Beyoğluoda TOnel meydanında Metro hamacla 

bulunan latanbul Ye Kadıköy Gu Şirketi, ıazhaneleri için mlm
kDn1e Jlboratuarda çalıtarak milmareae ke1betmit diplomalı &lr 
kimyaker talep ediyor. 

- , ,--.tm•yel Etlel Cemlyallnln 

Z k A V f • Tebrik Tefgretnamelerı e at C Jtfe Bayramlarda, dopmlard•, .. Tinç 

Namzedin mutlaka Tnrk tebaaaı olmaaı, laiıı:meti ukeriy•ial 
ifa etmiı bulunmaıı ve en )'eni fotoğrafiılİni raptedeceti lıtldm
meıile beraber diplomalarını ve icap eden aair veaikalarını ibru 
etme1i llıı:ımdır. 

" MOnfor it yardı ıılar iıteditimis 
neticeyi vermın.. B ~yram mOnaaeb .. 
tile vereceğimiz zekit ve fltıelerl
mi&I ıu veya bu fakire vermek 
daj'ınak ve faydaaır. bir yardımdır. 
Fakat bunu Hili ialımer, Himayci· 
etfal ve Tayyare Cemiyrti ribi üç 
hayırla mÜeHuenin t!line te.lim 
edersek azami yardımı •·apmı, ve 
en bOyük ıevabı kaz11nmıt oluru. 
Bu ıene n k' t ve filrenbi Tayyare 
Cemiye!l taraf.ndan toplayan te,ki
lita verlni:ı. 

Sa Kalesi llA•ı ve 1aadet haberlerinh:I, tebrikle
rlniıl, doıtlanaıs ve blyOklerinlr. 
Hlmayel Etfal Cem 7etlnla 11Ulkı,. 

telıraf kitıtları O.erinde okuıua• 
lar. Hem telrrafınııı ~•ktiti• :ı ıat 
ve alleye kartı fHla itina ıchter• 
ntif hem de kimH•I• fakir çocuk• 

Karaağaç Müessesatından: 

larıa bakımına yardım etmlı 

olunun uz. Bu kAtıtlar en 
.Oılil mektup kltıtlaranclaa daha 
urif ve dala HYlmlidir. Bunun 
için telrraf mlneddeal&ln IHrine 
"Lük .. , kelime.ini yazmanıı k&
fidlr. 

Mezbaha paymah•linde yaptırılacak olup k .. if bedeli 1803, 12 
lira olan beton ıu kuleaioin lnpaa kapalı zarfla Ye yirmi sin mlcl
detle mOnakaaaya koaalmuıtur. ihale 4 Şubat 933 Cumarteti pi 
aaat 14 de MOeueaede yapılacaktır. Mllnaka1aya iİrecek olular 

teklif edecekleri fiabn ylzde yedi buçuiu niıbetinde teminat akp
•İni makbuz veya mektup olarak teklif mektuplarına leffedecelderdir. 

Bu lnıa•ta diplemah mübendiıler Kİrebilirler. Keıif evrakını •• 
f ennl ıartnameaini ıörmek için Mlldftriyete mtıracaat olunur. 

Tir kiye 
Güzellik Kraliçesi 
Bayramda seçilecek. fakat 
Diş macunlarının Kraliçesi 
Çoktan seçilmiştir, o da 

Radyolin 'dir 
Nur gibi beyaz dişle 

temiz bir ağız, ancak bi 
•• sabah, bir akşam gun 

de iki defa dişlerinizi 

fırçalamakla kabil olur. 

===--- -
Yeni Neşrıgat : 

Azerbaycen Ayda lıir çıkan 

lııı ııııırıııııanın 9!l'' •o• ı eııi ne Alt !Hl 

ııtl11ha ıı ııeıedılm ittir. l~inde Aı erbar 
c anın ede ltiya t V{' iet'ld:lliıı e Ait \ z ,,r 
vttrdır. 

flklrler - lzm r gençler i tara· 
fıııdaıı ll( tred ıleıı bu kültür mecmua· 
s ı · ııı 0 1 inci aa~ ı tıı felsefe, aan'at, 
PCleb iyat, te rblyP yazı larııı ı h.ı vl ola· 
r ,, (• ı kıııı , tır. Tavsiye eıderiı. 

Topr•k Tahlilleri - lohiıarlar 
1 ıııuııı M UJ ıi rlilğü ziraat feıı ıubeıl 

tllrafı ı d aıı muhtelif tiltün mıntakala

rıııııı toprak tahlilleri hal. k ı nda kflçnk 
Lir eıı e r ııetredllıui9 ti r. Bu 11erd• 
tıııu n mıntakahlrıııdaki toprakların 

m•iıarıik t, b llkıııt, k iııı ) e vi tabltllerl 
acisteril ııı'ttir. 
"' Yemek ld .. bı - HukHin anh· 
yabilecefı b ' r Hun ile yar.ılmıtbr• 
Bu H•r ur.un senelerin tecrGM.ll• 
wilcuda ı•tlrllm i ttir. Her ay meyal• 
m• ıröre ne yemek ler plt"rllecefl 
İfar ct edilınlttir. Y ann Mediha Ra• 
ı me Han ımdır. Fiatı 40 kuruttur. 

Fota &Ureyya - 20 inci num.
ra11 çıkmııhr. Milkemmel bir ıalolil 
mecmuuıdar. Foto, ılne Ye .,,_,

ait wüzel rHlmleri vardar. Her o• 
be, ründe bir aeıredllir. 
Çılır - Ayhk ır•nçlik, f ik" •• 

1 A•isa• aan'at mecmua1tdır. lk ••J•ll ~ 
rada çıkm tbr. içinde •iblclelerl;,. 
zin kıymetli yasaları yardll'· Te• 
ederiz. 



f Beyoğlu'nda 

BAKER 
Eski mağazaların en asrisi ve bütün 

Türkiyenin en mükemmel çeşitli 

MAÖAZALARIDIR 

ıs Kanunusani ila 15 Şubat 933 
MEVSiM SONU 

miinasebetite 

r ütJ.n dairelerde 

e T 
EMSALSİZ FİATLAR 

B 

fON POSTA 

İT 
ııı Liiks sigara 
nefis bir bayram 

be diyesi 

Sayfa l t 

Yalmz iyi mal ve halihazırda 
her yerden ucuz satan Darülfünun Mubayat Komisyonundan:!,- °'•v.mHA.YÔ't't; 

._ Tıp Fakültesinin 1932 senei nıali~~sine ait ikinci altı ayhk 1 ~~~?_ğlu İati~'AI caddesi Apartıman 
M A GAZA LA R D P! R yaı sebze yaş ve kuru meyva oJbapta ıu şartnamesi mucibince bu ..._ s~nta Marı~a. No. 4~1 kuvumcu 

= 

I ı l ~ .. d"l · · D h ~- Surı Karaust 

B 
· kerre a enı munr.kaııaya vaz e ı mıştır. a a fazla malumat al-

11111 sattan lstilade edini~ mak iltiye? talipl~rin h.er gün ögleden sonra. mülga. ı:arbiye bin~- -====5=0 n=P0=.1=.=M=at=ba=a=91==:=-
smda komısyon kıtabetme muracaatları ve ıhale ıçın de tayın 
edilen ikinci kanunun 25 inci çarşamba günü saat 14 de teminat· Sahibi: Ali Ekrem 
larile birlikte komisyonumuza muracaatları ilan olunur. Netriyat Müdürü : Halil L6tfi 

~ . 
.ı;a_ =--

• 
1 

• 
iN OLMAMAK 

BARA 

ALiNiZ • 

• 
istikbalinizi Emniyetle Hazırlarsınız! 



• 

Bur işte 
/pekiş' 

indir! 

Taşıması daha kolay 

ve temizdir. 
lhtıyaç halinde yenı paketlerden 

isteyiniz! 

Bu yen• ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulAt almaktan 
korur 

20 ve 2 tab•etlık embalAJlar ıçınde 
har yerde bulunur. 

En kıymetli 
Bayram 
Hed(qeleri 

z 
İpekiş gömlek ve kravatları 

( fpeki~) in haliı ipekliden mamul gömlekleri inanılnuyacak dere
cede uzun mUddet dayandığı ve yıkandıkça daha ziyade gUz ·lleıtiği 
l'11a hakikatte en ucuz poplin gömleklerden daha • ··uzdur. 

•• •• 
1 

"Bir tecrübe bin nasiha en ye 
J .... .~ .... ,.. ~' ' • • ' • • :: •• " ~·~ ·' _,,:;; .ı_;~· ~. - .~ ...... : . : . 

BA YRAMLIKLABINIZI 
Bayram Hediyelerinizi 

Yerli Mallar - -- -
Pazarından ahnız 

Kravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, 
kadın çantası, kadın ve erkek çorapları, 

eldiven, şapka, kundura, ıtrıyat ili.. ili ... ,,._ 
• 

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif lıtanbul: Babçekapı 
Beyoğlu: l.tiklll caddesi 

Sağlam 

!tON OP STA 

• 
F 
1 

A 
T 

M 

• 

ı 
A! 
K 

~ 
Merkezi : ISTANBUL Sultan Hamam No. '76-78 

TELEFON 1 22326 

Şubesi : ( Menekf8 lağuuı J Bah'çe Kapı No. 39-4t 
ANKARA : Yeyen Bey Caddesİnd:"No. ~ö 

TELEFON ı aıı~ 

Faydalı bir 

BAYRAM 
mUnaiebetile 

8 TAKSiTTE 

KiiRK 
mantolar 

eakiıl gibi 
mağazamızda 
satılmaktadır. 

J.BEYKO 
l•tanbul Kürkçü 
Han Tel. 21685 

Ankarada'kl şubemizde 
fiatlarda bUyUk tenzilat 

Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 

1933 

ALMANAGI 
çıktı. Her ldtapçıda bulunur. 

Flatı 1 liradır. 

• 

t1i 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev'i Mikdara 

Kırmızı Tipo mllrekkebi 350 Kilo 

v~ " • ~o " 
K rmıza Llto " 100 • 
Yeşil TUp " 350 " 
Kırmızı Otomatik " 200 " 
Y eşli ,. .. 250 ,, 

Numune ve ıartnameıine tevfikan ve pazarlıkla sabo alı .... 
cak olan bu levazımın bedeli (13502) numarala kararname 
ahklmı daireainde teıviye olunacaktır. Taliplerin aOmuoe ve tart• 
namelerimizi gördllkten aonra pazarlığa lıtirak etmek lizere %7,5 
temiaatlaruu hamilen 15-2·933 ç&rf&lllba 11Dü (14) cle Galata• 
Alım Sabm Kemiqonuna mClracaatlara. 


