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Cenupta Müthiş bir kasırga 

E,kiya çevirme hare
ketile temizleniyor 

AOrıdaOında 

Güzel Edirnede mühim 
tahribata sebep oldu . 

fekller bir nüm•ylf y•pmık Ceviz kadar dolu 
lıtadilerıe de •.. ağa(.lar yıkılm11, 

Bir mtiddettenberi sükdn içinde olan . 
Prk havalfslnde dün yeni bir hadise Don Edıme
.b)'dedJJmlftfr. den gelen yolcu• 
Caldıran nuntakasmda hududun kar lar, evvelki gün 

il tarafına atılmış şakilerden bir kısmı orada müthiş 
lıaduda geçmek tqebbUsUnde bulun- bir kasırga çık
maılar müfrezelerimiz taı:afından pUs bğı ve mllbim 
kUrttilmUşlerdfr. .Ağndagındakf eşkı- • w 

7adan bir grup Kabaktepedeki müfre- tabrıbat yaptıgı 
semize baskın yapmak fstemişler peri- haberini getir-
l&ft bfr halde kaçrnlmışlardır. diler. 

Afndaft eıklyası civar köylerimize Bu hususta 
ba yoldan tecavüz ettikleri için burası Edirnedeki hu
harekitm ba§langıcından itibaren kuv- sust muh b" • 
•etı~rimiz tarafından tutulmuş top ve • a I~· 
makınell tüf eklerle tahkim edilmişti mızden aldıgı-

Son zamanlarda lran hükCimeti d; mız tafsilat tel
kendi hududu dahilindeki eşkiya üze- grafını yazıyo
~e uker sevketmiş Ye lran sürnrilc- ruz : 
nle eşkiya arasında rukubulan müsa. 
deme neticesinde HaJikanh Halit ağ • 
mn karde§i de öldürülmüştür. a 

1~1-n kuvvetleri dağın şark cephe· 
•bu ıyj tutarsa şakiler kaçacak yer 
bulnmıyacak, olduktan yerde imhalan 
kolayla~caktır. 

Afndağında tahassün etmiş olan 
takilere karşı har~kflta başlanmak .. 
n Hn Ye kat'l tedbirler alınmakta:: 
:-yaıitta bulunan kumaı;ıdan SaJih 
qa Erzurumdan çadır lstetmiştir. 

Edirne, 27 
(Vakıt) - Bu
rada dün ( cu
martesi) tg,15-
de mllthit bir 
kasırga çıktı. 
Biraz sonra da 
ceviz bilyUldU
ğnnde dolu yağ• 
mağa başladı. 

ve 45 dakika 

., 

ee 

yağmıı, minareler ve 
kiremitler uçmuıtur 

Kumandan pap harekA.tı . k d 
id t k 

.. J a ın nn 
are e me uzere dağ dvannda çadır

lı ordugih kuracaktır S lih p 
kadar sürdü. Edlrnede Se lmlye oımll 

rekit hakkında şunla~ 80~._.1 .•t. ha-.; emış ır: 
"- Bugünlerde Ağrıdağına kar ı 

harekat başbyacaktır. Bu ha k t . ş 
. h -"· ti . re e ıkin· cı ar'ICAe n mütemmimfdir İğd • k'J . · ıra ara 

Bil ra ınekn f&i ı erın bulunduğu mahal-
er de Am len taranacaktır H .. 

J i · er tur-u tert bat ehnmıştır Ask 1 . . • er erım.ız 
peyderpey o mıntakaya sevkedil" 1 
T 1 

. . Ağ . ıyor ar 
ayyare ~nmız ndağında aşk" 

Kasırganın geldiği şimali garbi ,Ağaçların yapraklan tama-
istikametindeki köylerin mahsu- men dökfildü. Bu . arada tele
latı tamamen mahvoldu.Şehirdeki fon ve telgraf telleri de koptu, 
tahribat ta mühimdir. Selimiye fakat hat memurlannın fedakA
camii minarelerinin alemleri tama- rane gayretlerile derhal tamir 
men, eski camiin bir, alemi Uç olunarak mababere temin edil
ıerifelinin, minareleri ve diğer di. Bir kısım bayva11y karga kO
camilerin de hep alemleri uçtu. meleri de telef oldu. 

V -A-K .. 1- T 
ın 

Hedive kuponu 
No. 11 

' • 
Bulgarlar mağlUp ...... 

Çok faik bir oyun oynıyan gençle
cuma günkü mağlubiyetin 
( 5 - 2) gibi farklı bir netice 

• • 
rımız 

acısını 

ile çıkardılar 
Genç muhteJitimiz dün Şip

çenski takımile ikinci defa kar
fllaıb ve geçen günkn mağlu
biyetin acısını çıkardı: Cuma 
gfioli ( 4 - 3 J yenilmişti. Dno 
( 5 - 2 ) yendi. 
Bulgarlarla ikinci maçın Fener

bahçe tarafından . oynanması mu
karrerdi. Fakat cuma gllnil alı
nan neticeden, genç muhtelitin 

bir intikam müsabakası yapma
sının daha ıayanı dikkat olacağı 
aıila;ılıyordu. Çünkfi genç muh
telitin bu ademi muvaffıkıyeti te
lifi · edeceği · kanaatı cuma giln
kn maçı seyreden herkeste yer 
etmiıti. 

Dlln filhakika genç muhtelit 

fistUn bir oyun neticesinde bu 
f\çüncü maçım (5-2) gibi farklı 
bir derece ile aldı. Ve netice 
de haııl oldu. 

Yalnız Bulgar dostlanmız bir 
aralık hakemin pek yerinde ve 
tamamen nizamnameye muvafık 
bir hareketine karşı itirazda bu· 
lunmak istediler. Fakat ıonradam 
hakikati anlayıp ıpor mefhumi
le gayn kabili telif bu hareket
ten ıarfıoaıar ederek oyuna de
vam •ettiler. 

Maça biraz geç bqlandı. 
Genç muhtelit:n muhacim ve 
müdafaa hatlannda Allattin ve 
Kadri gibi iki eski oyuncu yer 
almııtı. ·yani genç takım bir 

DllnkQ m19tın bir lntlbı 
bo 

"' ıyayı 
mbardımana devam ediyor. 

· Badema hudutlann ve arazinin . 
niyeti f~ln Türkiye • Iran hududu:: 
da tashihine ihtiyaç vardır ve bu yap~ 
Jacaktır. Ağndağında bulunan tekiler 
arkalan çevrildiği için lrana gidemi
yorlar • .Afndaiı tenkil harekatının 
.... rt müddet zarfında bitirjleceği 

Bütün binaların camları kamilen [Alt tarafı 2 bıcl ıahlfede] 
kırıldı. Çınar ve kavak ağaçlan ====~==============-========--=============------==--===-==-=-

~~~-:i::;i:tı •:::~~ f:~:~d~::; ·Belçikalıların Yalova tenezzühü 

muhakkaktır.,, 

( Alttarıfı 3üncü sayıfamızda ) 

• 

ağır ve hafif yaralılara tesadüf 
edilmektedir. Üç şerifeli cami 
önUnden geçen bir arabanın 
lizerine büyUk bir taş düştü, 
~~yvanların ikisi de derhal öldü, 
ıçındekiler kurtuldular. 

\ 
ı Belçika iıtkilllinln 100 ftncO 
yıl dllnilmO milnasebetile . ıehri
mizdcki Belçıka ticaret odası 
Yalovaya bir tenezzüh yapmaya 
karar vermitti· 

TenezzUh diln sabah, lstanbul 
meb'uslan ve gazeteler bat mu
karrirlerinin davetli olarak iıti
raklerile ve ıeyrisef ainin malte
pe vapurile yapılmıı, şehrimizde 
ki BelçikaWarın hemen hepsi bu
lunmuıtur. Oğle yemeği Yalo
vadaki bnynk otelde yenilmİf, 

yemeğin ıonunda oda namına 
elektrik ıirketi müdiri M. Hanıes 
tarafından bir nutuk ı5ylen· 
mittir. 

M. Haıfses nutkunda Istanbu
lun, Türkiyenin ve cihanın iktisadi 
vaziyeti hakkında izahat vermiş, 
bugünkü buhranın geçici oldu
ğunu, gerek lstanbulun, gerekse 
Türkiyenin iktısadi vaziyetinden 
Umitvar olduğunu söylemiş, bu 
arada Türkler hakkında çok sita
yiskir hir lisan kullanmıştır. 

• M. Hanseıe Şehremini mua
vini Hamit B. cevap vermiı, 
müteakiben Belçika maslahat
güzarı M. Met da bir nutuk 
sayliyek Gazi Hz. ıerefine ida
rei ekdaha davet etmiştir. Bu 
arada muzika Türkiye ve Belçika 
milli marşlarını çalmış, yemek
ten sonra dans edilmiş, akıama 
kadar gezilip eğlenilmişlir. 

Tenezzühe gidenler gene Mal
tepe v~purile dün ak§am ıehri· 
mıze donmüşlerdir. 
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(ihtiyarlık aşısı) ile takviye edil-

Acaba niçin ? • ) ... M* 

haberleri miş oluyordu : 
Rıza 

Ziya Kadri 
Nuri Şekip Hüsnü 

Fikret Muzaffer Selfthattln AlA Niyaz 
Bulgar takımı geçen günkü 

kadrosile. Hakem Şeref Bey. 
Oyun bizim hUcumlanmızla 

bqladı ve yedi dakika biz hü
cum ettik. Misafirleri bir hayb 
aıkııbrdık. Bir okadar da boşuna 
kome attık. Fakat bir netice a
lamadık. Bunda kusurlu oyu
numuz amil olduğu kadar ta
lisizlik demiyeyim, fakat teaa
düfsüzlüğün de teıiri vardı. 

Sonra iki dakika kadar onlar 
topu bizim nısıf ubamızda do· 
laşbrdılar. Ve top daha uzun 
müddet kalmak ıartile yeniden 
bizim çerçevemiz girdi. 

Fu hal epey devam etti. Niha
yet 1 1 inci dakikada Sellhattin 
bir . ut çekti. Bu sıkı darbe ita .. 
lec. n suratına çarpb geri gel
di. Selihattin ikinci bir tutla l· 
ıi tamamladı. Top lçerde .. 

Bundan ıonra Bulgarlar bir 
ıol atblar. Fakat bu, devamlı 
akınlann neticesi değil, birden 
kaleleri önünden kopan ve o 
kopuşla \re ıol için kurıun gibi 
lllrUşile, merkez muavinin ıutile 
içeri girea ant bir goldU. 

Fakat belliki genç muhtelit 
mUsbet netice alacak bir oyun 
oynuyor. Top ekseriyetle bizim
kilerin ayağında ve BulgarlarlD 
kalesi önünde ... 

işte 30 ncu dakikada Muzaf
fer, Fikrete pa1 veriyor. Fikret 
bir burunla ikinci sayıyı yapı
yor. Bundan bet dakika ıonra 
Muzaffer f alıolu addedilebi
lecek bir VUNfU ayni · kOteden 
Ye yere yatan kalecinia Oattba
den Uçtbıctl defa olarak içeri 
firiyor. Bulgarlar bu devamlı ve 
10110 tazyik altında adeta bo
cahyorlar. 

Bu hal ikinci denenin he· 
men ilçUncl dakika11nda rene 
birinci sayılanada olduju fibi 
ferdi gayretin dofurdup bjr i
kinci ıayı kaıanmalanaa rat· 
men gene devam ediyor. 

Şipçenaki takımı bozuk, be
dehiz bir oyun oynamaktadır. 

Müsabaka gayretli çahımamız 
altmda devam ederken yukarıda 
lıaret ettiğimiz hadise oyunu 
dört daldka kadar durdurdy. 

Devrenin altıncı daklkaaı idi. 
Selihattin topla ilerlerken kaleci 
ile çarplfb. Kaleci yere dlltta. 
Bir u recikmekle beraber Se
Wıattia de •• 

Top 10la, Fikret• ıeçmifti. 
Oıerme bir Bulıar 1aodafi kot· 

Türkiye, tayyare postalarına kapa
lı mı kalmalıdır ? 

Telgraf 

Başvekilimiz 
Yarın şehrimize 

c. L d. n. a. adlı beynelmilel tayyare mıyacağı anlaeılmışıtr. geliyor 
işletme tirketi bir müddet evvel avru· gene haber eliyoruz ki, böyle bir ano 
pa şehirlerini biribirine baihyan hava nim şirket için ecnebi sermayesi koy- Bug6n sövliyeceği nutka 
postasını türkiyeye kadar azabp geti- mak istiyenler, şirketin bütün idare ehemmıyet verilmektedir 
recek bir mukavele yapmış, 1'e de meclisinin türklerden olmMını, müdü- Ankara, 27 (Telefon) - Is
başlamıştı. senelerdenberi istanbul- rüntin ttirk olmasını. tayyarelerde ça- met Pf. Hz. nin yarın Ankara 

Nahas Pş. 
Vatandatlarını vergi verme• 

meğe davet ediyor 
Londra, 27 (A.A.) - Nahaa Paşa 

Mısırlılara hitaben neşrettiği bir be
yannamede vatandaşlarını vergi ver
memeğe daYet etmiştir. 

Afet H. dan ka1kan bir yolca bir, iki gün içinde lışanların türk olmasını ve türk hudu· Hukuk mektebinde söyliyeceği 
ıondraya .arabiliyor, bu nretıe en se- dunda tepeden tırnağa kadar her ıur- nutka ehemmiyet verilmektedir. Fırka tarafında namzet 
ri bir yolculuk bile dört beş misil bir IU ukert takayyüdü, tahdidi kabul edi· Öğrendiğime göre nutuk şark k 
nisbette kısaltılmış oluyordu. yorlar. muelesi, Briyan muhtırası ve gösterilece 

c. L d. n. a. flrkeU, beynelmilel sıf a- gene öğreniyoruz ki bunlar imtiyaz iktısadi vaziyet bakkmda düşün- Ankara, 27 (Telefon) - Mu-
tından da anl8Jllacağı Uzere hava nak· ve inhisar istemiyorlar. bunlardan da- celeri ihtiva edecektir. siki muallim mektebi muallim-
liyatını büttln dt'flttler a.ruW üzerin· ha iyi tayyaresi olan bir başka teşek· Ba9vekilimiz yann lstanbula !erinden Afet H. Halk fırkası 
de tesis ve biriblrine raptederek avru- kül de isterse çalışabilecektir. gene hareket edeıcektir. namına Ankara şehir meclisi için 
pa ile asyanın en uzak iki noktuı ara- biliyoruz ki bir takım ecnebi tayyare- namzet gösterilecektir. 
sm~a en kısa bi~ m~asebet vücuda teri! rakipleri, pilotlan büsbUUtn ec· Zelze} Dahiliyede deg" işmeler 
getırmek Jster. şırketm bu maksadı te- nebı olduğu halde husaıd mtlsaade- e 
min için tuttufu yol, her hükftmet top- lerle üstümüzden açmak imkanını .-....._ Ankara, Z1 - Dahiliye vekaleti Ya• 

rağında orası i~fn milli btr anonim şir- hftJabma üstümüzden aşmak imkAn1nı Enkaz altından adamlar lil~~ :e .kaymakamlar arMtndl bazı 
ket yapmak ve ha tJrketleİi bhibtrile bulmaktadır. gene biliyoruz ki memle· degışıklıkler yapmrştı. Liste vekiller 
temasa getirerek bu btl)1lk hattı hem kete faiz nrerek ecnebi &ermayesi çıkıyor. heyetinden çıkmış, ali tasdike se\'kc-
o memleketin ilJtifade edebilecett, heın sokmak, paramızı artırmak letiyoraz. Roma. 26 ( A. A.) - ltalyan salibi- lunmuştur. 
dedittmiz gibi be)'Jleıınneı ıattnasebet bu ,ırketten bafka da hl~ btr :rerden abmeri ıeızeıe oıan yerlerin ahalisine Fransızların teessürü 
temin edecek bir şebeke haline getir- böyle bfr hat ı.ıst tçln bfr teklif oldu· yardım etmek için ehemmiyetli muavenet Parls, 27 (A.A.) _ Petit Journal 
mekti. ğanu lfitmiyor ve ya kendi tarafımız. teşkilatı yapmaktadır. Eşya ve levazım den dolayı relsicilmhurun Jtalya kralı· 

transa, çekoslonkya, 11il•11Tya, dan baylı bir m8teşebbt. aranıldıfmı yt.ıtlU birçok tren hareket etmek üzere· den dolayı reisicümhurun ltlya kralı· 
lehtstan, romanya, bulıattatan memle- daymayoruz. dır. yı1n1an evlerin enkazı altından her na verdiği teessür telgrafının slyasl 
ketlerinde böyle birer tirket 7ap-. o halde niçin taiulz, tfirkJyeye ar- ~n birçok kimseler çıkanlmakta ve usul ve teamüllere uygun resmi bir 
lar ve bu memleketler bu tirketlerin zedllnılt n bütün türk bir idare elinde ölümden kurtanlmaktadır. nezaket hareketinden ibaret olmakla 
kendi memeleketlerinde faliyete geç- işletilecek bir sermayeyi "tefekkOr E t" kalmayıp ayni zamanda Fransızlann 
mesf f~fn hemm hemm ntimaslarda ederiz,, dl:rfp kabul etmlyoru 1 s ıya gazetesı· çok büyük bir krsmrnın duygularını da 
bulunmuşlardır. bize 8yle ıellyor ld, bu ip hlkem.t ifade ettiğini yazmaktadır. 

. bu ıirket bizde ~yle .bir te,.kkUI teşkil&tr ffhade tetlrfke memur oJan Grev devam ediyor 
Vücuda getirmek içın müzakereye ıi· tAli URTlar, tanarecfliiha ıarp haya. Hakkımızda dostane neş- Lill . . 
rişmişti. bu yapılsaydı, türkiye sema- tmda btl tik -a..ıımez bl terak- e. 'Z'f. (A.A.)-: Mensucat \:e ma· 
1 .. 1 " ... ..,.. r riyatta bulunuyor den sanayıı amelelerınde başhyan grn 
arında posta yapan tayyareler görü- ki huaalt ptJtdttfıd farkedemJyorJar. ha k ti d" d h. b. hild. 1 d 

lecek, bunlar da memleketi şark tara· yoba blyle btr teklifi bbut etm• Adna, ~7 (Apo) - Nim resmi Es- d re e t u.n ı· e ıç ır ıse 0 ma an 
fmdan garba bağhyaeaktı. mek ıp. ea maklll mueret p olabilir: dya ıazetesi dünkü nüsha~ında Türk evam e mış ır. 

şimdi h~ber alıyoruz ld, c. L d. 11. a. "buna kabul etmlrorası ~lnkfl daha Yunan münıseban hakkında yazdığıma· Fransada hayat pahalılığı 
ile alakadar bir türk anonim şirketinin müsait Mr batka tıetekk11l ellmbd• kalede diyor ki: Paris, 27 (A.A.) - HükOmet Fran· 
tqkili mUtldilAta 11fr&mlf. rtn1ete dir!,, «Eaılü: Te bankalardaki mevduatı nalc- sadaki hayat pahalılığı hakkında bir 
röre bu anonim tfrlı:et bitin 1enaa1e- böyle iM, p Allı bir u~ ar daha dJye ti.zerindeki haczin refi yeni müna- anket yapacaktır. 
.ı tftrlcler namına mukanet olmadık- bekliyıbllıllm. defll1e U71 bekliyo· ttbatın iki mlllet arasında tesis edeceği Beynelmilel ziraat 
p, bu haft •ferı.rtatn tlrfdJ'wd ... rus? Wr )Wll icat olur da ltl•rfmlzt emniyet muhiti için fevkalAde nafi ola- f 
Pf*Detl için mltlaac1e)"9 awılaar ela· ona nrlrtz dire mi? cötır. Hakemlik ve dostluk misakının kon eranSı 

ıktinde mütekabil emniyet ve dostluk Bükreş, 27 (A.A.) - Beynelmilel zi. 
tu. Fikret ona atlattı Ye topa GAzel Edı·rnede hisleri htkim olacaktır.• raat konferansı mesaisini dün bitirmif 
~ıari ıttı. U Milteakıben Estiya gazetesi M Veni- tir. 

Bu 1Uretle clltdlacl ıolt ulosla M Mihalakopulosun Ankarayı Cihan kupası maçı 
kaydetmiftik. [Vıt taNlı 1 inci IOhlfHe] mukarrer seyahatinden bahsederken bu 

Bulgarlar bu •yıya itiraz etti• Rıııt merkezi ne dlJOI"? leyahatln orada lmza edilecek olan mlsa-
ler. KalecileriaJn ıakatlancbfnu kın yalnız muahedat silsilesini değil. fakat 
oyunun durdutunu iddia etmek Yeıllk&y hava istasyonundan şarkın hu iki milleti arasında yeni bir 
lıtlyorlardı. Halbuki hakem oyu• bu afet hakkında tahkikatta bayat devrini de tahtım edeceğini yazıyor. 
nu durdurmut detlldi. Nihayet bulunduk ve fU izahab aldık: 
uzun itirazlara ratmen •allyet 
llendilerine anlabldL KalMal elti- Rlizılr saniyede 33 metre 
ler •e oyun yeniden baılach. ı&ratle •mit •e 19,S da batla· 
Artık mubtelitimiz bUsbütUn bi- yıp 22 dakika ıOrmOftllr. Bu 
kim; bu oyunun blltün sahnele- kasırgaya Harikan iami •erilir, 
rini canlandırarak oynuyor. ekaeriya denizlerde olur. Bu 

Falkiı. Yenecejiz. Bunu kabul 
etmek lazımdır. lfte Allattln Harikan Balkaıalarc:lan ıelmiftir. 
de kalenin ta burnundan bejİJ!· Bayle bir badiıe ıimdiye kadar 
el u11mızı yapı7or ... Oyun Bal• rlr&lmtlf detildL 
ıar kalulniD etrafaeda upapa 
ıutranmıı aruıacla bu netlee ile 
bitti. 

'r.M. 

lkıpf'•• ı•olktl 

Daakl Amapa ebprul 
•aat teebh8rle relmlftlr. 

bir 

Bir tayyare kazası 
Llyon, 26 ( A. A. ) - Beynelmilel 

tayyare devtr mUsabıltasına lştitak eden 
Alman tayyarelerinden biri yere Jneceği 
sırada bir antene takılmıştır. Tayyare 
dümüş, içinde bulunan pilot ile yolcu 
ölmüştür. 

Kıra) geziyor 
Roma. 27 (A. A.) - ltalya kıralı zcl· 

zele olan yerleri gezip dolaşmaktadır. 

Recep B. seyahatta 
Ankara, 27 (Telefon) - Na• • 

fia •ekili yarın otomobille tet-
kik seyahatine çikacaktır. 

Montevideo, 27 (A.A.) - Cihan ka· 
pası i~in yapdan futbol maçında Ar· 
jantin takımı Amerikalılan sıfıra kar 
şi altı ile mağlup etmiştir. 

Valiler arasında 
Ankara, 27 (Telefon)- Tekir 

dağı, Zonguldak, Ayintap, Kırk· 
lareli valileri değiıtirilecektir. 

Bir vali de vekAlet e mriae 
alınacaktır. 

Maliye vekili geliyor 
Ankara, 27 (Telefon) - Mali• 

ye vekili ekspre1le Istanbula 
hareket etti. 

Ankarada fırtın e 
Ankara, 27 (Telefon) - Bu

gOn burada hararet ıftneıte 
65, glSlgede 38 di. Akıam çıkan 
ıiddetli bir fırtına barakalann 
içnkolanm uçurdu. 

ir AD iç D tiln un n olnıa bir doktorun tedavisi altına koyıa Pencereden ona seslendi: ........ ~e ,A .... ~ clıimı hile faneue frenıl, doktor bile tedavi tarzını yanlı§ tatbik ede _ Geçen hayrolıun Rü,tü ! .• 
-~ .. (Erllh) in bulduiu ıırmıa ile ka- rek hastalığı vehamete ıevketmek Ne var, ne yok? •• 
• _._ _____ 

1111 
___ 11___ bili tlfa ılbi ılrünUyordu. Hele pek mümkündü. Bu kasti ihmali Af' t' · D kt B f 

1 1 1 1 bu -ı il L- -ıal 1 alt t b·· h h . b. d kt d ·ı - ıye ınız o or ey. • • MUMA.RRIRI: SeL.A HATTIN ~Nl5 , ...... a •.... 1 a na ur ~r angı ~.r 0 •0 r eiı, en bü- itte görüyorsunuz: Sokaklarımzı 
•• nıdlfaatm hüne mutlak •mette yuk profeıorler bıle anlıyamazdı. d t ki 1 .. 

B "'- '-d' il' d . . D kt evre me e mefgu um .•• u wa ırde Diltat, tabii bir lecek olan çeneleri, lclerindeld bU· pç ı7or u. • • Hele hıç kımse o or Mazharın 8 k . R .. t .. 
loktora koıacak Ye hutabiını ao- tün ıa1ai •• huaumetlm harice Doktor Maaha.r, senelerce tak- karısını öldürmek maksadını ilti· - ~ ~0• zor ıt u~ u.; •

8 
. 

racaktı. Çünkü bu kaclın, kendi kuacak ••: clir •• takclla ettiii doktor (Er· zam ettiiini hatırına getiremezdi. - Bılakıs Doktor ey· ~nım 
hakkmda lllcayt olmakla beraber - Haberini• yar mı? •• letan• llh) • hayatmcla ilk def• kUfretti Tıbbın ve Adliyenin ıttıliı haricin· en ç~k k?rktui~ ıeceler, tatı! ıe· 
Doktonm mealekteki yilksek ehli· bulun doktorlan araımda lıml ba •• ilk defa onun keıflne linet et- de bu koca kubbe altında her ıün celerımdır, yanı yalnız kendımle 
yetine kartı da bir neYi ıüphe ve kadar maruf olan doktor Mubar melıten kendini alidllach. • • ne kadar cineyetler oluyordu ki ha9bata kaldığım geceler.·· 

.------.,.. itimabızlık ıöıtermek ıuretile frengiye tutulmuı ·re haıtalılını b O aaman Doktor Mazhar ikinci bundaki amil ve sepeblerin hiçkim Alelekser aralarında bu kabil 
Doktorun en samimi hiılerini ren· nıına da qdamıı... Sadece bu bir fikir ıeldis ae farkında olmuyordu. Eier meı· pencere muhavereleri olurdu ••• 
cide etmekten zevk duyuyordu: mesele adı ve töhreti bu memle- B8yle mealekl bir rezalete ıney· lekdatlarının hatalı tethisleri ve Ay ziyası, Doktorun yüzünü, 

Genç meılekdaıları araaında kette bu kadar Yelveleİi akiıler bı- dan Yetmekıizin karısım ya zehir· yahut ihmal ve müsamahaları yü- gümüf renkli bir ıu ile yıkamakta 
~k yükıek olan kabiliyet ve töh· rakan bu doktonaa çocuklann bf. lemek. · • Yahut, baıka tif aıı müt· zünden ölenlerin hesabı aranmak ve derinleıen nazarlarına acayip 
retine rajmen Doktor Mazhann, le anlıyacaJdarı fr~ntl teahUrle- kül Ye ıüpheli bir hutahta atıla· lazım gelseydi, dünyada hapisane- bir irilik ve derinlik vererek saz
Diltat Hanımın nazarınraki mev· rini anlamaması, onun meıleiincle mak. • • yi boylamıyan doktor kalmazdı .•• lerine bir iskelet aözlerinin karan· 
kii, idi bir cerrah, bir tmıarcınm ne kadar cahil olduğune, onun &Ü· Evvelkisi bir Tıbbı AdH muaye· Geceye alıtkın gözlerile Doktor lığını doldurmakta idi ••• Daiınık 
mevkiinden farklı değildi. Bu hal- rültülü töbretinin ne kadar bot ve nesile anlatılınca kendisini hapiıa· Mazhar, mahallelerinin bekçisi aaçlarmm kavislendirdiği alnı, ay 
de Diltadı muayene edecek olan hakıız bulunduğunu iıbata kafi- neye kadar ıevkedebilirdi. O tak· Rüttüyü tanımalda zahmet çekme· ziyası altında o kadar ıenit ı&ri' 
herhangi bir doktor, ona yakalan· dir.... dircle ortada kala kala ikinci bir di... nüyordu ki onun bütün çehruinı 
dıiı hut~lıiın hakikatini tayledi.i . Sözl~rinin .etrafa terettUhUnü çare, .ona tila11 mütkül bir. huta· Herkes ıibi Doktor Mazhar da kaplamı§ gibiydi .•• 
zaman, bılha11a onun maruf bır ıcap ettırecektı. lık mıkrobu atılamak çar~ıı kalı- Rüttüden hoılanırdı. Hödük, abul· Rüftü, Doktorun iyi ve ııhhatli 
doktor karıaı olduiu tezahür edin· Doktor, meslekdqlamun Te yordu. Bu, Doktorun ehnde aon labut Numan ve Yunus ağaların günlerini gördüğü için timdi on\ln 
~ bu, meslek aleminde ne büyük memleke~~n efkirı umum~yeıi kar- kozdu .• • • yanında kibar yüzile ve düzğün çökmüş çehresi önünde bir kalp 
h!r. r~z.alet olacaktı. O zaman ken· tııı~da böyle muazzam hır rezalet Meseli karısını bir tifoya aıı· ifadesile Rüştü, göze çarpacak ka· acısı duymaktan kendini alamaz· 
dııını ııtrrkap eden genç meslek· ve 1tham önüne kalmaia taham· lamak ve sonra hastahiı ihmal et· dar bariz bir istisna teşkil ediyor- dı. 
da§lann tezvir atetile harekete ge· mül edemezdi. • • • mek. Hatta Dil tat kendiıini bqka du. (Bitmedi) 
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Ciün'/l.n şiytueti : 

İngiltere ve Mısır 
Mısır milliyetperverlerinfn feveranı 

bir taraftan kral Fuadın tacını tehli· 
keye 110karken diğer cihetten Avrupa 
matbuatı İngiJterenin Mısır meselesin· 
de aldığı vaziyet hakkında uzun .mil· 
nakaşalar yürütüyorlar. 

Sen Cemis kabinesinin, lğtişaşın baş
ladığı sırada Mısır hUktl.metine gön· 
derdiği nota ve İsmail Sıtkı Paşa kabi
nesinin verdiği düriist cevap muhafa
ıı:akArlan asabileştirmiş böyle bir ha
reketin lngiltereye karşı şimdiye ka
dar hiç bir hükOmet tarafından yapıl
mamış olduğu acı bir lisanla tekrar 
edilmiştir. Ayni zamanda Fransız mat
buatı başta Tan gazetesi olmak üzere, 
llister Henderson tarafmdan Yerilen 
notanm Nahas Paşa fırkası lehine bir 
ttsir hasıl ettifinn ve İngiUz kabinesi
nin ıtzli bir ıiyaset takip eylediğini 
iddia ediyor. 

Kahiı'ede vaziyetin" endişeli bir §ekil 
alması n kanal ağızlarındaki liman
lana milliyetperver tehdit Ye işgaline 
seçmesi 10sya1ist İngiliz kabinesini 
tebdili vez.iyete ,.e cezri tedbirler itti· 
hazına mecbur etti. Bahrisefit filosu
aun ild büyük zırhlısı Üzerlerinde lU· 
sumu miktan ıilAhendaz olduğu hal
~e lıkenderiye limanına gönderildi. 
Bu sefer Mısır meselesi ile alakadar 
ıolan matbuat nağme)i değiştirdiler. 
Sosyalist bir hükıimetJn milletlerin 
hürriyetini tahdit için kuvvei müsellA
Jıaya müracaat etmesi adeta takbih 
edil dl. Makdonald programına ihanet
le itham olundu. Hali hazırda hllA bu 
:&enldtlere devam edilmektedir. 

lşin esasını Makdonald kabinesinin 
samanından evvel birikmiş olan itiraz 
ateşinin birdenbire feveranında ara
JDak daha i,> i olur. Gerek Mısırda ge
rek Hindistnnda zuhuı eden isyanlar 
kıynmlar senelerce müddettenberi için 
i~:.1 kaynamakta idi. Amele fırkasının 
reisı kara geçmesi muhtelif müstemli
kelerdeld m "lliyetperverlere Umit ver· 
mişti. Fırka hariciye pro~ramında se
lefinin siyaseti ile amil olduğuna ka
naat getirldiği gün sabırlar tükendi. 
Ye yer yer kıyam hareketleri başladı. 
Gerek Hint, gerek Mısır isyanlan ko
lay kolay bastmlacağa benzemiyor. ve 
ilk defa olarak "lizerinde güneş bat
maz saltanat,. müstemlikelerinde böy
le zayıf bir vaziyete düşüyor. 

Acaba, İngiltere hükOmeti bu sefer 
de tehlikeyi atlatarak şarkın iki zahire 
ambarını nüfuzu altında tutmağa mu· 
nffak olacak mı? Belki! Bu bapta 
fimdiden bir hüküm verilemez. Ancak 
prası hatırda bulunmak icap eder ki 
lngillz asirdi de siyasetinde hatıra gel
mlyecek öyle dolaplar mevcuttur kl 

l>unlann içinden çıkması deyme mille
~ k!rı değildir. 

M. Gayur 

Berlin - Istanhul 
Hıvı hattı na11I ltllyeoek ? 
Geçenlerde Istanbulla Berlln arum 

ita bir Alman -tayyare hattının tesis 
edileceği yazılmıştı. Bu haber doğru 

.Seğilidir. Alman tayyare hattı sadece 

Berlfn ile Viyana arasında olarak, 
Istanbu1a gelecek olan tren, ve C. 1. 

.1>. N. A.run tayyare hatları ile iltisak 
pe7da edecektir. 

Suriç Yoldaı 
Ankaradan Berline mi 

mıkledilecek? 

Moskovadan alınan haberlere 
~re Ankaradaki Soviyet sefiri 
Suriç yoldaı değiıtirilerek Bertin 
Rus sefaretine tlyin edilecektir. 

LAieiideki mektep ilk mi 
olıcak, orta mı ? 

Lllelide Pertevniyal vakfından 
kftbik tarzda bir ilk mektep 
lilfa edilmişti. Maarif idaresi bu 
binayı orta mektep olarak kul
lamak istemektedir. O civar hal
kı viliyete mtıracaat ederek bu 
binada bir ilk mektep açılmasını 
iatemiılerdir, Vilayet meseleyi 
maariften ıoracaklır. 

Bir Yunan gazetesi 
Şark isyanının sebepleri hakkında 

ne diyor ? 
Bu gazeteye göre harekat niçin Iraktan 

değil de İrandan idare ediliyor ? 

Şarkta baı g6ıteren ve ya
kında k&kllnden .aktılUp abla
cağl muhakkak olan Knrt kıya• 
mı hakkında muhtelif matbuatın 
ne gibi neıriyatta bulunduğunu 
öğrenmek faydadan hali değil
dir. Gazetemiz bu maksatla bu 
meıele etrafında yapılan neıri
yab dikkatle takip etmektedir. 

Bu meyanda bir Yunan ga· 
zetesinin miltaleabnı okuyuculan· 
mıza bildirmeği faydalı bulduk. 

Proiya gazeteıi diyor ki:«K6rt 
isyam Şeyh Sait hareketinin bı
rakbğı intikamdan doğmuftur. 
1925 ıenesi iıyanırun reisi Şeyh 
Sait idi. Bugiinl..il hareketin 
başındai da onun oğlunu göril
yoruz. Hatırlardadır ki, bundan 
dart beı ay evvel, Türk matbu· 
abnda meıbur İngiliz casusu 
Lavrenıin lran hudutlarında bu
lunduğu haberinin tekzibi inti
ıar etmiştir. 

Cihanı hayretlere garkeden, 
Arabistan meselesini halleden, 
lngiltere için Hindistan hudutla
nnda emin bir komşu olmıyan 
Efgan gailesini çok mahirane 
bir tarzda ve bir hamlede ko
parıp atan bu Lavrens, lnglitere
nin aiyasi kudret ve kuvvetine 
tefevvuk ettiğini efalile ispat 
etti. 

lıte bu meşhur casusun farkta 
olduğu haberi, yalan değil, ger· 
çekti. Lavrens o zaman Kürt 
isyanının tohumlannı ekmekle 
meıguldn. 

Lavrens umumi harpte lngilte· 
rede umumi karargahta vazıfe 
almışb, Bu ııralarda Jngilterenin 
aciz gösterdiği bir çok işlerde 

kendisi muvaffak oldu. 
Elyevm İngilterede iktidar 

mevkiinde bulunan amele fırkası 
anlatılan ispiyonluk tertibatından 
Yazgeçmemit ve Lavrensi bu se
fer de Kürdiıtan işine memur 
etmiıtir. 

Kürt isyanı, bugün nüksetmiı
tir. 

Fakat bu harekitın mahiyeti 
ve istihdaf ettiği nokta nedir? 

Para, mühimmat, asi kuvvetle
rini idare etmek gibi mühim ih
tiyaçlar acaba nasıl temin edH
miıtir? 

Hafi değildir ki ingUterenin 
şarki Anadoluda gizli emelleri 
vardır. 

Şeyh Saidin oğlu Salahaddin, 
Lavrenıin tavsiyeaile 1925 sene
sinden aonra lngilizl~rin sehabet 
ve himayesine maıhar olmuştur. 
Bu nokta, baddızabnda çok şey· 
ler ifade edecek derecede mü
himdir. 

Görillüyor ki 1925 isyanından 
sonra İngiltere ümidini kesmemiş 
ve yeni esaslar kurarak progra
mına devam etmiştir. 

Yukanda, bu ıefer başlıyan 
isyanın, bir intikam eseri oldu
ğunu zikretmiştik. 

Kürt asilerinin TUrklerden al· 
mağa muvaffa oldukları bazı 
esirleri derhal bıçaktan geçir
meleri, tahminimizi teyit eyle
mektedir. 

Bütfln tekziplere rağmen Lav
renain llOll gilnlerde iıyan ıa-

hasından geçtiği tahakkuk et
mektedir. 

Fakat diyeceğiz ki lngiltere
nin bu meselede takip ettiği 
makıat no olabilir? 

Ttırkiye • Rusya mflnuebab 
ba.ıırası lngiltere için gözd~n 
kaçmıyacak kaClar ehemmiyete 
pyand1r. 

Türkiye ve Rusya Biritanya 
için snkUııet bulmuş bir volkan 
değildir. Onun için lngiltere Aa· 
yada bu iki kutuptan daima 
şüphelenmektedir. 

Türkler de bunu bilmiyor de
ğil. Yalnız lngiltere zamirini iz. 
har etmemekte olduğundan za
ruri tegafül ediyorlar. 

Şimdi tahlil edilecek bir nok
ta kalıyor. 

Biliyoruz ki bu seferki Kürt 
isyanında Iran tahassüngih itti
haz edilmiş bulunuyor. Kürtler, 
Iran tarikile müzaheret görll
yorlar. 

Acaba neden? Irak lngiltere 
için daha müsait bir zemin de
ğil mi idi? isyan neden bu ta .. 
raflarda patlamamışbr? 

iyi maltimat alan siyasi maha
fil, Irak hük6mctinin Türkiye 
aleyhine vaziyet almak istemedi
ğini haber veriyor. 

Bunun üzerine lngilizler, Irak 
cephesini emin görmiyerek Iranı 
tercih eylemişlerdir. Türk ma
hafili, vaziyetin Tem muzun nih~
yetlerindc tebellür edeceği ka
naatini gösteriyor .•• 

. GE L.1 $ i · _: .. 
,I • GOZEL ... 

Sakalsız T roçki 

Bu kadar zamandır, burnu· 
muzun dibinde yaşayan , 

çeıit çeıit balık tutan ve bir 
kavle göre Türkçe bile öğrenen 
M. Troçkinin şöyle adam akıllı 
bir resmini bulup basmak müm
kün olmuyor • 

Bütnn gazeteler, bu eski Rus 
diplomatının sakaU. resimlerini 
alıp çenesinin üzerine bir parça 
beyaz boya aürüyorlar; o)uy;or 
yeni T roçki. Geçen gün , bir 
refikimiz , gene bu çareye baş 
vurmuştu. 

Lakin, beyaz boyayı biraz 
fazla kaçırmıştır • Bunu gören 
bir dostum: 

- Bak, bak, dedi, bu gazete 
Troçkinin tıraş olmak için sabun
landığı zamanı gösteriyor • 

* Tamburda yeni bir 
nağme 

Bizim gazetede yazı yazan 
bir arkadaş vardır ki - tanırsı
nız - Fa, diye imza atar. Musi
kinin yedi esas sesinden birisi 
olan bu ahenktar imza pek hop 
gitmiş olmalı ki " Mi Fa. ,, diye 
yeni bir imza zUbur etti • Buna 
tamburda yeni bir nağme mi 
demeli, ne demeli? •• 

!]~ J41te 

A:laaş cumartesiye 
Ağustos maaşının dağıtılması

na Cumartesi günü batlaoacak
br. 

CENNET 
• • 

FEDAYILERI 
Sen mi ölmek istiyorsun ? 
Buna karar verilmiı değil midir ? 

-98-

Duvara dayanan ve oradan ay- ediyoruz. Derhal bareliete 1iazınz. 
nlmıyan kadın bunları duymuş ve Yalnız müsaade edeneniz amca• 
kollarım uzatmıttı. Haldun ona mızın kızma veda etmek iıteriz. 
doğru bir kaç adım attı ve bir Sultan cevap verdi: 
mümaneat görmediği için ilerle· - Hayır, buna imkan yoktur. 
mekte devam etti. Kadın, Haldunu Balebek emtresi yarın ıizin enca• 
kollan arasına almıf, onu evvela mımzdan -.e hareketinizden ha• 
alnından öpmüf, ıonra onu dudak- berdar olacaktır. Eıuen demi"?, 
larından öpmüt ıonra hıçkırarak ıiz Emir Haldun, ona veda etmıt 
dönmÜf, bu ka;anlık yerden çıkıp bulunuyorsunuz. Atlarınız ıiıi bek 
gitmitti. Sultan onu fazla durdur· liyor, hemen yola çıkınız. 
niek istemedi. Y alruz bu kadımn Sultan bir kaç admı ilerlemit 
Haldunu dudaklarından öpmesi na iki kardeı, kendilerine uzanan eli 
zan dikkatini celbetmitti. Melike öpmüf, ve bir kelime ıöylemeden 
Zeydunu seviyorsa nasıl olur da dııarı çıkmışlardı. 
Haldunu dud~krı?dan .. ö~erdi. • · Dııarda onlara atları ve ıilah• 

Haldun eski yerıne donurorke.n lan verilmit, ikisi de atlarına bine
o da dütünüyordu. Bir Melıke bır rek önlerine düıen rehberlerle bir
tek ıö~ ıö!leme~iıti. . Sonr.~ 0.?0 likte Kudüs yoluna dökülmüılerdi. 
beklenılmıyen hır tekilde opmut· Onlar Kudüse doğru gidiyorken 
til. Haldun birdenbire anladı. Me· Sultan Salihattin de on dört aün
like diye gelen bu kadın o değildi. denberi devam eden Aakalan mu• 

Hal~u~ bir~ kıza~ıf, ondan ha.sarasına bir nihayet vermek ve 
ıonra dını farızal~r.ını. ıfaya bat- ıehri zaptetmek için çalıııyordu. 
lıyarak bunları bıtırdıkten ıonra Aıkalanın muhuaraıına baılanıl• 
celladın önü.~~- gelmiı, ve durmuı- dığı zaman Sultan Salibattin ora• 
tu. Haldu~ olume hazırdı. . . run prensinden ıehrin teslimini is-

Bu dakıkada Haldun çok ıyı temiı, fakat fena bir mukabele ile 
tanıdığı adımlan d~y~u. Bunlar kar~ılanmııtı. Şehrin muhuarasın• 
kardetinin adımlar~ ıdı; dan baıka çare yoktu. Şehrin ıur

Zeydun sür'atle ılerlıyerek Hal- larını yıkmak için tertibat alınmıı, 
dunu yakalamıf. her tarafa mancinikler rekzedilıriit 

- Senin burada işin ne? · · Yok ve ıehrin harben zaptı için lazım 
ıa ikimizin de mi idamına karar gelen bütün hazırlıklar ilanal olun• 
verildi? . muıtu. 

Sultan Salihattin ilerlerdı ve: F ki · b'"t·· ·· 'd" d • · · k d · ren erın u un umı ı enız• 
- Hayır, dedı, ıenın . ar0etın den imdat gelmesi idi. Fakat Mı-
• · ··1 k · tedı nun ıenın yenne 0 ~e .1~ • • 11rdan hareket eden donanma, bu• 

irin suçlu oldugunu ıtıraf ettı. d · k. b km t (Hu·· 
T b f d k A na a ım an ıra amıt ı. • 

.... - Fakat hen: onun u e a ar· sa.mettin) in kumandaii altında 
lıgım kabul etmıyoru~. .. • . Mısırdan hareket eden ıdo-.nma 

- O halde ıen mı olmek ıatı· firenklerin deniz tarafından da Ü• 

yorsun? .
1 

. midini kesmiıti. 
- Tabii, buna karar verı mıı Bunun üzerine firenkler ıehri 

değil miydi? A . . .. .. teslim etmeğe karar vermiıler ve 
· .. Sultan Salahattın bıraz duıun· şehirdeki muhariplerin kadın ve 

du; sonra: çocukların Kudüse gönderilmele• 
- Efendiler, dedi, buradan rini ıart koımuılardı. Sultan bu 

kaçmak için planlar hazırlamanın ıartı kabul ederek ıehre girmif, ve 
ve bir takım iğ.fal~a~ har:~~tlerde kabul ettiği ıartlan harfi harfine 
bulunmanın akıbetım. ~o~uyorsu- tatbik etmişti. 
nuz. Ben Bale bek emıreaını de. b~- Diğer taraftan iki kardet Kudüı 
raya çağırtarak ona hare~etlerınn~ yolunda ilerlerken konuıuyorlar• 
neticesini göstermek iıtedım. T~ .kı dı: 
b · dah b ·· 1 t bb .. slere gırış· 
ırkt af oyg"'aet eıe~sin~ Efendiler . - Kardetim Haldun! Bizken• 

me en era . . ' dı hayatlarımızı kurtarmıı bulunu-
aiz ceeur ve mert ınsanlarunız, ıı· F k t M )"k l cak*' · k istem· yoruz. a a e ı e ne o a • 
zın hayatınıza kıyma . ıyo- Mesrure onun yanında iken biraz 
rum. Onun için ıizi affettım. Fakat .. t 11. l d .. 1: H lb·'-'_; M 

d w ·ı · · B mu eıe ı o uyor UK· a wu es• 
siz burada kalacak egı sınız. u· rure de karargahtan çıkanlmıt bu· 
radan derhal hareket. ederek Ku- lunuyor. Mesrure aerbeıt ise ergeç 
düse gidccek,_ıehre ~ı~ecek ve ~e- ondan bir haber almz. Fak~t Me· 
ni orada bekhyeceksınız. Bu mud· l"k k 1 k ld D i'l ._, 
det zarfında evvelce ifaamı deruh· ı e peD ~a n!ızFaka tı. e 1 mıb·. 1• · · ·f ·ı ··k 11 f · - ogru a ne yapa ı ı• te ettiğınız vazı e ı e mu e e sı· . 1 O · · Ali h 't" t d 

b 1 d . 1 rız. nun ıçın a a ı ıma e e-
niz. Bunu ka u e ıyor musunuz . r 

Haldun ile kardeşi bir lahza du ım.H ld Ali h 'ti" tt --b h 
Öl.. d h b' a un, a a ı ma an a • 

rakladılar. um en ayata ır· d' k .. th' b' kı b 
denbire dönmek onları ıaşırtmıştı. he ıyot e~k md. •t d ır Hı ldn ' :;· 
Onların ikisinden her biri de bir unu bazb~ . e •

1
yor u. a ubun tau• 

"k ··ı .... . k nun ıe e ını an ıyamıyor ve z 
kaç dkalkı a ~~m~~. o ew~egıne,k :'dr~ yik altında kendini çatlıyacakmıı 
topra .ara gomu ecegıne anı 1

' zannediyordu. Sanki onun batında 
fakat ıtte onları bu karanlık yola k k b. f · d ı d At 

d k dd 1 k or unç ır acıa o aııyor u. • 
sevke en mu a erat, on arı te • 1 .1 l d"k b k k b kı t 

ı · . · lk" k ar ı er e ı çe u or u, u ıı n ı, 
rar hayat yo una getırmııtı. ı ar t ·k rtı d Muhakk k ki en 
d d 1 . k" . d .. l. . 1 k azyı a yor u. a 
et cesur u ar, ı ııı e o um e ar k ·ı·ı d b·ır·ı ı· b. · .... 1 B I ye ın sevgı ı er en e ım ır ız• 

tılatmaga a ıım~~l~rdı. ununa tırap çekiyor, yahut kendiıile kar• 
beraber onların olu~ Y.?lun?an ha· detinin batına bir beli. geliyordu. 
yat yoluna bu ani d'!nu9len onları Haldun bu m~hul iztirabı çekiyor 
faşırtmıftı. Demek kı ge~.e !at.1.Y~: ken, bağırmak ihtiyacını duyuyor
c~k~ar ve gene hayatın turl~ tu!lu du. Alnından terler akıyor, gözün• 
ha~ı~atı~k~ ~~rı§adcabkla~dıl. ~ır dl~h- de ya9lar birikiyordu. 
za ıçın 1 ısının e eyın erı on- k . 
müt ve gözleri kararmı9tı. Fakat Ze~d~n, ~erın ııığında onun 
ikisi de cesur ve kuvvetli insanlar bu halını ıezmıt: . 
oldukları için, çabuk toplanmıılar, . --: Kardetim h~t~ mııın? d~· 
ve cevap vermiılerdi. mıftı. Haldun kendını zaptedemı• 

Haldun hem kendi namına, hem yerek: 
kardeti namına Sultana tefekkür - Evet, hastayım, yaralıyım, 
ediyordu: içimden kan botanıyor. Taliimizi 

- Bizim aizden gördüğümüz bir nuhu~et tehdit ediyor, kim bilir 
lutuflar çok büyüktür. Size nasıl ne olacagız? • . 
tcıekkür edeceğimizi bilmiyoruz. - Olacak olur, onu da ıımdıye 
Hayatımızı bize yeniden ihda et· kadar karııladıklarıma aibi kar
mit bulunuyorıunuz. Bize teklif §ılarız. ,, 
ettiğiniz vazifeyi minnetle kabul !Bltmedll 1 
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1, yoksa 
ar mı? 

. L ' l. . . k ·ı· Raş1t Rıza Eakifehir hapiwaeaind• _.. dıe I Cinayeti Gfl 1 pa bulunan birkaç çingene b-
daa hapimle duvannı delerek 

Asılmaktan kurtuldu! ~::e:.': :ç.~ t::.r'~'t ~ 
Dırülbec!ıyl de dıvet edllmlt· nlbetçi jandarma tarafmclaa 

Bokıör Adnan B. i öldüren Basri B. 
on ·sene hapsedilecek 

• 

.......... llllWi'iOMla 

r.tanW atsr cea mabke-1 ce•- -~ da ~· 
mui, bir mlddet enel Llle- ala' caa meNse._;, dlıa bu 
lide kan. Nenat hammaa ak· daY&Jl Wlrfk.e ......... Fa· 
rabamncla boblr AclDaa M- Dt. ...._ ŞeTket BeJ1a b
Ji lldtbmelde 111U11UD tllcw- marbaaecle oktaia .... .,-.,., 
dan Bari beyla maha"k•ı•I •bbt ftliJetl llreDilmek here 
dlD bltlrmiftlt. mahiiıb •• _, ....... puar 

Neaat H.l ı, ........... l,lbal qleclea IClllnJ• bnlal-
oa.. ................... llllfbr. 
..,. ......... --- Bml • ....... plütler ....... 
B., mahkemede bir talam kldl- dm AB HIJint, Salt, Raaf, Na· 
alan ortaya ıhmf,. kanm De mn Hdtmet; ~·· Avadia, lama
Adnaa B. ua1111dald tanıfmaDID il 8. Ye Ef. Jet. 
mahiyeti etrafmdaki ba iddiala-

nn lapaW.. M tw bJI ..;:.·1:1~~ .,.....•~ ........ ~ı:-. 
..... W.tp,n ... Wr• 
1iJet te1bit eclilmemifti. 

Mlklclel umamt Cemil &, 1>8hllde kHlltn domuz eti• 
mumuma taam•• •etlle .-ını hlnilr• •deoft l>iP 
katilden teaimilli Wemlf, ceıa- kara..- Yll'dl 

JI ualtaak aebep de p.e Cemiyeti ~ dla Teftik 
mifti. Buaa auaran; ---- herin '9UetiDCle top·~· 
a•lma• icap ediyordu. Sadettiiı Ferit heyin lark~ 

Mahkeme, din ftl'Cliti kara· me'zuniyet talebi ve emaDet 
nnc:la katli tebenllren ifa ecllJ. •• darDlac:eH için apatoa •JID& 
mif olarak kabul etmit Ye .,.. mahtai o-.k IRre birer aylak 
ela ileri pdilmlf bir mtlwetiet ....tdcat :\lk"i" _._. 
mneat 0..._ Wle Neaat ha· kabal ediln~ıtjr. 
IWDlll kocumm ........ •· Mtklcletl lalt• K.MH ... 
temecllll bir erkekle kOllUf• ~le11eaelerl mllralabiaia bir 
-ta lbtarma npea cleftlD aeae daha ~ ..._ 6bDell 
..... dola,.U......... • ~- SaJaihl• ... 
blnr aoldumdu, CeDJI - _. mm kuea Ye laUp tkearler 
.,. lncllrmiftlr. Maldalln •· emanetp almeJ' relimlerla fa· 
l•ine de 2000 Un t.minat lah~-..1-- " 11ar1..u• clalaa 

-ilecektiı .... utlQ ~ 

.. • ucaz olarak Jelen k..U.it 
Şevket 8.1 yara· domu etl-, ... bet ~eme-
h Ş k B clikleriaden ~et etmİfler41r. 

y,an ev et • H.kilaıtta ı..a;çtea ge1ea 
Dava mal*emeJ• lntlkıl etti. domuzWclia ••)'1111 ye ifıtiap 
Fiık~ mıuun tuwt.....,..d• reaimleri ~. Bu 

...... ftdM, dGn devlf• nokta auan dikkate alınmıı, 
Mlcııw• lreeiait .- ..-...... ,. 

Bir kaç ar enel,Anlrata caclde- lhtiaap " .;im realll mmm ... 
.mde maamm A1aiDet ffalit B. nm ..... ~ olaim1ac:atı et. 
ldtaplaaaeli lnlade muharrir va- tetkik .... • netlcecle. ~ 
il -Mlrettia B. • ailih ~ dOmallanil ,..... .. rekahe-
ba hanketini berlanf etmek 1- tiai t•• iÇla laariJteaJ ,.ıecek 
P. ara,. ıfta Alrpm gaıetell eaatbl ............. belaer 
idare •-ara ~ket 8eJia p- ~ alman 10 kaıaf' 
ku k....,.ı...._ ~bıama- -~ ,.. .. in ıs lmıqp' 
MHP olmakta ...... Reaizl iblajı ..... edilmiftlr. 
P1o ade ŞıeYket B. ı.k•mda l"...-z-..ı iMiedi --•ba-
t6ikab ,.,.. Jecliaci ~ ~r.- ,. _...,_. 
tlklls. -- clell ~ ,. .., ............ 
dair ..aeıa npora iitlaatlla da
,....nm mankkatea tatiline 
karar ..-.o. 

Me1eleyi itir._ tetldk eden 
lçbcl cua reiaJiil, brUI ı.
Tip etmemit "dan, •W..e- ,.,......., 
,. hdUW etmiitlr· 

Tatilden istifade ecfea WrlaCl 

ş.ık Wlyetlerinde ~ir tunı~ 7akalanm11larcbr. 
yapaa Rafit Raza temsil heyeti Yeni Hitit Asan 
-L.:-:.... ...1•--A•tilr • .--- UUlllll,... Bir mllddet enel ,.. _ _.;p .... 1...:-: • .ı. kir m&ddet 

uuna ...-~ olu Aliprclald hlly&kte ...... 
k.ıdıJdaa monra lzmire Ye Bur- balllılv tarafadan t..ban~ 
uya ıiclecek billbare Atina Ye ve hafriyata deYam e:di"ilmllldll 
Seltnikten Taki olu davetlere oldup mal6mdar. 
iclhet edecektir. Son 11manlarda bu hafriylal 

He.Jet bu Myabatten avdetle arumda mllhim baza ~ 
Amıı»acla bu!aıwa Eliza Bineme- bulpnmuttur. Eski Hitit ~ 
man baDJIDlll İftİrakile Beyoj- nL! b" L-1- L .. -
~# rine ait muwm ır 1UW1 • """" 

lucla temailler Yerecektir bulunmUfbır. 6u mtmue 
Diler taraftan ald•ğımaz ma- burumm Boju k&ylatlea 

Jamatt nazaran Darlldedayl ele mtıbim bir aıerku al.tDiU 
Atiaa Ye Selbikte OD bet tem- mla edilmektedir • 
.n Yel'lllek llzre Ywnlatm llllDal_._ 

B d he- Banda ıene IOll 
claftt eclilmiftir. u ••ete bulama birçok yeni ..,. 1111• 

al& ceYap •erilmemiftir. lllllda etrafı ıeJik .-.a 
Genç ressamlar Jlcek bir kap de._..._... 

Yeni ~ lıeyetlerlnl Hafri1at mey•nuW\ ..... ~-
ı ...... Aabrap 

'1ad)Mp ettı er E&aotrafp ....... . 
Şebrimis mlatıldl remmlar oluaıcaia haber ......... . 

" be7keltrqlar birliil din ... 
aelik kongnaini aktetmiftk. 

Mahittia B. ia riyuet ettiii 
hu içtimada eneli heyeti idare 
•• beup raporları okaarak 
~ kabul edilmİf •e aerıi 
Diamn1meli tabit ............. 

Budan IODd birliiia inkifafa 
.. bua .... , t•bit edilerek 
1ea1 idare be1etiaia ~tibabma 
~mit" riı_. Mqhittia Se
bati, Vıl'Ml•I JrMipliie Nurullah 
Cemal, -.liplite Refik Fa11l, 
4ffl•WM• Hadi ~· ee •• ı 
....,. MGJ.., .. ~ıııf·• ..... ...... .... 
... ,... llllldmlı•· 

ref P. ler de ..n ._ olanlc 
kaydedil.Uth' - bir jlri ...,. 
utlıil ..._. .._ Refik Fud 
HaA J1a1aitt1D. N.,.u.la C.-1, 
I~ fWıkı B. ler iatillap ot......-. 
v..ı heptl idare cemi1et 

- ••'aba terakkili için .... 
..,.. •efllll olacak " .... 
........ hap ettirmek llere ha-
ke.et ...Uack tefebbtlete ..... 
lanacaktlr. - - ---

Su bentleri 



Derebeylerin elinde 
Sark vilayetlerinin ahalisi senelerce 

nasıl zulüm gördü? 
Kör Hüseyin Paşa nasıl yetişti? 

Abdülhamit devrinde bir çok ıuslerile mahsup ettirirlerdi. 
zamanlar Şarkta muhtelif kaza· Her bir ağanın maiyetinde 
larda bulundum. Hamldiye alay- gulAm namile altmıf, yilz mtl
lan tqekknl etmezden evvel selllb Kort bulunurdu. Buftlann 
Kürt ağalan hükilmet memurla- ıillhla11, mek6llh ağa tarafın
nndan o kadar korkarlardı ki dan - bu lfar ve ağnam •arida
uzaktan klSylerine bir fesli hndan - tedarik olunurdu. Bu 
geldiğini görOr g6r~ez derhal vahşiler böyle qan, apamı, 
bir deliğe girer, ıaklanırlardı. verkiyi yağma ettiklerine de ka
Vaktaki, dördilnctl ordu mOıiri naat etmezler. Maiyetlerindeki 
merhum Çerkes Zeki Paşa .uı- baprab oteye beriye aevk ede
tan Hamidi itf al ederek göya rek sakin, muti k6ylilerin aj
Rusyaya karıı bu alaylan teşkil namını, emvalini, inek, 8kliz-
etti. ' lerini qiklr bir ıurette, 

O zamana kadar rtitbe, nitan billperva gup ve guat 
Gniforma ne olduğunu bilmiyen ettirirlerdi ki, buna ldlrtçe ta
yan bede•i Knrt ağaları birden lan de n"lir. 
bire mfllizım, yüzbaıı, kol ağası Zeki pqa merhum Hamidiye 
binbaıı, kaymakam, miralay, liva alaylan zabitanının mahkemeye 
rOtbelerine nail olunca kendile- ademi celpleri hakkında bir ira
rinin birer abipkıranı zaman (!) dei seniye çıkarlıaıfb ki bu su· 
olduklanna inandılar. Meseli: o retle gazp ve garet, katli nüfus, 
zamanJarda yani hamidiye alay- gibi fezayıba cOret eden ağalar 
lannan teşekkiUOnden evvel Ba- mahkemelere celp olunamaz,hak
yızıt mutuamfhğında bulunan Jarında bir hUkOm verilemez, 
Arnavutluk hanedanından meş- bep yaptıktan seyyiat yanlanna 
hur Kizim bey Klirtlere o kadar kir kalırdı! .• Bazen yekdiğerleri
korku aa.bmth ki, bu zabn iımini ne karşı - adeta ufak birer btl
bile ağızlanna almağa korkar- k6met gibi • ilanı harp ederler 
lardı. yekdige9Brinin kGylerini, hayfa· 

Sonralan livahta kadar irtika nabnı zapteylerlerdi. Bu IUJ'etle 
eden ve Hnıeyin pqa namile o köylerin Atar ve iğnamma da 
müthit bir derebeyi keailen Pat- malik olurlardı. 
noslu kör HGseyin ağa o tarih- Hullu, bir kepaeke,, bir zu
lerde Nabiye mOdlrtl idi. Kızım IOm ve taaddi, bir ga1p •e gare 
bey ikide birde bunu Bayızta ki hiç bir devirde emaali g6r6l
celbeder, insafına glSre alacağuu memiıtir - dnam e;ercli L. 
aJ 1ıktan IODra tekrar nahiyesine Bu bal senelerce i(ltidat etmiş, 
· ~ e<f erdi. O tarihlerde bulu- hiç bir kimae, hiç bir mulQm 
n, ve iri yan bir adam olan •e mağdur derdini ylkıek ma• 
Me~ımet onbqı kör HGıeyin kamata ifittirememittirf B\I reza· 
ağayı Patnostan alır, bqına w- Jetlere, bu mezalim •e taaddiyata 
ra vura tokata getirir, oradan da valiler, mutaumflar, kaymakam
Bi'\ zıta g6türürdll. Hatta Khim lar uzaktan aeyirci olurlar. Hiç 
B. bir giln demişti ki: biriıi mlOmdfdeleri himayeye, 

"Elaman bu kifir kOrtten ben ibkak bak etmeğe muvaffak 
almaktan usandım. O vermeden olamazlardıl Namı namii hazreti 
uanmadı, bıkmadı ! ,, itte bu padifabiye (!) men•up olan ıka
ffO•eJİD ata, HOaeyin Pı. unva· vet alayları hakkında ıakkı ftlfe 
nuu alınca artık bunu öyle bir etmek kimin haddinel.. Bunlar, 
onbaıile detfl, bir tabur ukerle yalnız maqlannı kurtara bilirler
blle celbetmek mümkGn olamadı!. se gendilerini bahtiyar addeder· 

O ci•arda adeta' bir emareti lerdil 
mllatekille teıkil etti. Dairei yollarda emniyet ve uayİJ 
htlktımetinde ilç yllzll m6tecam kalmamıtb. Soyulan yolculann, 
kly bulunuyordu. Bu kCSylerin kirvanlann haddi hesabı yoktu. 
ifan, ağD&mı, vergisi hep Hn- · Kar HOaeyin paf& pek kurnaz 
•yin P,. nın elinde idi. Meıell; bir adamdı. Bir gtın Enfncana 
Hamidiye alaylan teşkilitından gider , dardUncü ordu m&flrll 
evvel kırJc bin kuruıa satılan Zeki paıamn buzunna çıkarak: 
patnoı ltannı Hüseyin Pf. bin Efendimiz, bu gece Alemi me
bruıa alırdı. Sair k6ylerin Ata· namda hanım efendi h.azretlerile 
n da buna mukayyitti. kardeı oldujumu aardtim. Kar-

Atnama gelince: Meaeli bir daıbk vazifeıini ifa etmek Uzere 
k&ylln bin •inamı var ise Hllse- heJDfireme bunlan takdim ediyo
,uı paıa, bunu 50 pek inaaf rum J 
ederse 100 g3ıterdi! .. Bu suretle Mukaddemesile 100 adet befi
ftridat" deTletin dotrudan dot· birlik lirayı Zeki pqamn &ılhıe 
raya ffOıeyin paıanm kaaasına koydu!. Tabii, bCSyle parlak be
lirdiğinden az zamanda bir ka- diyeyi kim kabul etmez!. Hllliaa 
ran kesildi!.. gerek k6r Hu.eyin paı•nı•, gerek 

Mal aandıldanna varidat namile aair klbt ağalannm aeyyiab, me-
10 para bile girmezdi. Bnttın zalimi, ne yumakla, ne ajudan 
...,, ağnam, vergi kort ağala- hiklye etmekle biter, tGkenir 
nna güzel bir mekel olmuttu. ıeyler deiil- K6r Hllaeyin pqa 

Memurlar maaı almak ıçın bir ıOn her na111aa Adilcuvaz 
,Uzbin teklpu, tabaıbuıla kibt Kaymakam •ekili olan uker 
qalanııi dehalet ederler. kaymakamı • • • beye bir ıeyden 

Bunlarda kemali naz ile me· gtıcenir. Kaymakamın maiyetin
ıell maaş yerine bir at, bir de ki zabtiyeye talimat verir. 
miktar buğday, arpa gibi ıey- Zabtiye o gece kaymakam uy
leri ftahnın iki miıline ilmihaber kuda iken haneye ateş verirl 
mukabilinde memurlara verirler. O surette ki hane ile, eşya ile 
Sonra bunları mal kalemleinde beraber zavallı bedbaht kayma
kendi rubu maaa ıenedi mab- ka;. da yandı, ktıl oldu gittil bu 

( VUKUAT J 
T opane cinayeti 
Dün yazdığımız bu ha

ber hakkinda yeni 
tafsilat 

Evvelki gece Topanede uat 
onda vaki olan cinayet hadiıe
ıini dün yazmışbk. Yapbğımız 

tahkikata nazaran katil Ali hem 
evlidir, hem de Naciye isminde 
bir kadın ile seTifmektedir. 

Alinin bu ikinci kadmla al&
kuından dolayı muhittin Ye 
Şakir 6tedenberi kendisine dit 
biliyorlarmıf. 8'ı aebeptea d6rt 
aydanberi kencliaini takip et• 
melde imifler. 

Enelld akpm Muhittin, Şakir 
ve birkaç arkadap kafa11 ttlt• 
alliyerek Alinin Topanedeki 
kabveliae ıeliyorlar. Aliye uta• 
tarak kllfrediyorlar. Nihayet 
kavp atlrillttl bqbyarak Aliyi 
epeyce hırpalıyorlar. Bu ıırada 
Ali can ammdan tabancaımı 
çekerek kul'fUnlan aılayor. Ta
bancadan çıkan kurtunlar Mu
hittinin göğsOne isabet ederek 
öltımllne ıebep oluyor. Kurşu
nun biri de Şakirin baldınna 
isabet ediyor ve Şakir ağır ıu
rette yaralanıyor. Ali kaçmlflır. 
ffenflz yakalanmamqtır. 

Kurtulamadı -Kendisini kazaen ya-
ralıyan tüccar öldü 
Beyoğlunda Emperiyal ote

linde oturan Samsun ijittln tllc:
culanndan Kefeli zade Murat 
B. iki giln evvel otelde ta ban· 
cuı ile oynarken keadiaini g&

beğindeo yaraladığı yazılmlfb. 
Etfal hastanesine kaldınlan Mu
rat Beyin parçalanan bağıraak
lan dikilmit ve ameliyat yapıl
mıısa da mumaileyh dtın öl· 
mfiıtOr. Verilen buıuıi m,ICima
ta nazaran Murat B. kendiıinl 
kazaen yaralamıt değil, intihar 
"tmiştir. Zabıta tahkikata ehem
miyet vermektedir. 

Amerika sefiri 
Amerika sefiri M. Grou don 

aef aret mtııteıan ilee birlikte 
Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. 

-0--

Narh komisyonu 
Narh komisyonu dnn emanette 

toplanmif, un fiatların tetkik 
edilmıf, francala 18, ekmek 
12,S kuruıta ipka edilmittir. 

--o-
Bari Panayırı 

Bari ıehrinde gelecek ay bir 
ıark panayın açdac&lcbr. 

Bu sergiye bazı TOrk mOeue
seleride ittirak edecektir • . 

...... ._.....,....,.1101wwwwıa11wıwınnMMt._1t11mnnıımtıtt1M11tttM11n 

mllthlf cinayet te bir çok emaali 
aibi art bu edildi ı .. 

Şuraıım itiraf edeyim ki bu 
knrtler vahfetlerile beraber ga
yet zeki, huaas, kurnaz adam
lardır! işlerini bilirler. Rnrgira 
g6re yellten açarlar. lıını meıru· 
tiyetten ıonra kar Htıseyin pqa 
Vana celbedildi. Rivayete g3re
bakkında atm11 bet bllytlk cina
yet evrakı var imif. Bu cinayet
ler her auılaa evraka geçen 

cinayetlerdir. Emakakeçmeyenlerin 
haddini heaabmı kimse bilmezi 
Bir kaç ay V anda hapıoldu. 
Nuıl oldu, nuıl gitti! anlaya
madık. Bunlardan sama gtlmDtll 
aibi tertemiz beraet etti çıkb. 

Adanada mukim Malazgirt 
kaymakamlığından mütekait 
AptGlkerlm Sebıtl 

Garson bahşişleri 
Yüzde onu lokanta 

sahipleri mi ahyôr? 
Lokantacılar cevap 

veriyt.;>rlar 

ElıJlollu Zt!ıl B. Mliraı B. 
~ 

Dtınkn n&s~ .. mıda ganon-
lann mtlfterilerden toplanan 
yllzde on garson tlcretini lokan
tacalardan alamadıklannı, bundan 
yana yakıla tiklyet ettiklerini 
)'Umlftık. 
Loluıntaalar k~tlbi umu

mfsı dlvor ki: 
Lokantacılar cemiyeti umumi 

kitibi E~il otlu Zeki B. bu hu· 
ıuata ıunlan sl5ylemektedir: 

- Yozde onlar filhakika gar
ıonun motteriye kartı yaptığı 
hizmet mukabili olarak alınır. 
Bu uıul dünyanın her tarafında 
teamül hilkmUne girmif tir. Fa
kat her ticarethanenin garson 
Ocreti ve müfteri adedi birbirine 
mllsavi değildir. 

Bir garsonun yilzde on heaa
bile 150 Ura alması mümkün 
olduğu gibi ayda yirmi Liradan 
fazla aidat getiremiyen yerler de 
vardır. Şu halde garsonların 
alesseviye yüzde onların kendi
lerine iatemeleri doğru değildir. 
Bundan maada bir çok lokan
talarda P'-!Onlara kamyi tabir 
edilen yardımcı da verilmiıtir. 
Bnnların aylığını lokanta sahibi 
verir ki, kamyilerin vazifesi gar-
80nun emrine tabi olarak onun 
itini teshil etmekten ibarettir 
Bundan başka lokantalarda 
tabak, bardak gibi bir çok eşya 
kinlar. çatal, kapk, peçete kay
bolur. Bunların bedelini de tica
retane ıüphesiz garsonlardan 
arar. lıte bu iki ıeyin mukabili 
olarak garsonun aldığı aidattan 
milnaaip bir mıktar tevkif edilir. 
Bu da bir hakbr. 

Çnnkll ıauon aidabnı tama
men alaa bile bunlann bedelini 
ve kamyilerİD aylığım ödemek 
yani aldığı paranın bir kıımına 
iade etmek mecburiyetindedir. 
Bir zamanlar zayiatın aynen tes
biti ile bunu doğrudan doğruya 
kıran ve zayi edenlerden taz
min edilmesi için teşebbllsler 
yaptık. Bu uıullln tevlit ettiği 

bir çok milıkillit ile beraber 
garsonlar arasına nifak soktuğu 

Yerli mallar 
ikinci serginin hazırlıkları 

tamamlandı 
14 Ağustoıta Galataaaray li

ıesinde açılacak olan ikinci yerli 
mallar sergiıi bazırhklan ikmal 
edilmiı ve mektep dahilinde hu· 
susi bazı taksimat yapılmifbr. 

Sergi heyeti tertibiyesi buaGn 
ıaat birde ıergi mahallinde fe.
kallde olarak toplanarak tanzi· 
mabn mllkemmeliyeti için bazı 
kararlar verecektir. 

1 

Trakya mahsulü 
Tren kumpıny111 kolay nıkU 

Jc;ln gardı tesisat yaptı 
Haber aldıtımııa göre Trakya mah· 

sulünün rıhtıma kadar getirilmlyerek 
garda bırakılması yüzünden tilccar Ilı 
demir yollan idaresi arasında ~kan 

ihtilaf halledilmiştir. Şirket Sirkeci 
istasyonunda yeni oluk tesisatı yapmıı 
ve malların kolayca mavnalara ytlkle
til mesini temin etmiştir. Ticaret oda· 
sından bir hayet bugUn giderek bazı 
tetkikat yapacak ve aynca blr noksan 
olup olmadığını tayin edecektir. 

görüldii. Her garson tazminattan 
kurtula bilmek için kabahati 
baıkaıının üzerine abyordu ft 

garsonlar arasına bir geçimıbt• 
lik girmiı oldu. Bundan dola)'I 
alesseviye her ganondan maay
yen bir miktar tevkif edilme1l
nin daha ameli ve ahllld oldu
ğu taayyün etti. Garsonlar aldak
ları aidattan başka yiyip içe
ceklerini de lokantadan temin 
ederler. 

Bunlann ku!UfU kunıtuna lae
abını tutmak IAum gelae tic:a• 
retane ayn bir muhasebe deftt
ri tutmak mecburiyetinde kahr 
ft her halde garsonlar dan tim· 
dikinden fazla alacaklı çıkarlar •• 

Lokantacı Cemal B. ne 
diyor? 

Bu huıusta lokantacı Cem&l 
B. de fUnlan ıöylemektedir : 

_ Garsonların yUzde onu kal-
kacak olursa mOfterilere fUsel 
bakacak ve temiz hizmet ede
cek garson bulunamıyacakbr. 

Bazı bUyUk ticaretaneler gar
sonlardan çok para kesiyorlar
mıf. Bu muamele doğra delil
dir. Mamafih kınlan, cl&kllea 
ıeyler için bir ıaiktann kesilme
si icabeder. 

Ben ıahıen garıonlann ye.
de onundan fazla keamiyorUlll 

Dllkkln ıahibi çahfbrdıtı 
garsonların aldığı paraya g&z 
koymamalıdır • 

Ganonlar birleşerek çok pa
ra kesen yerlerde çahımama• 
Iıdırlar. 

Şehremaneti llAnları 

Şehremanetinden: Karaköy köprllsllnlln sklldar vapurlan 11-
kelesinde 21 eski 62 yeni numaralı dükkln kiraya verilmek 
için kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Taliplerin ıartname 
almak için hergibı levazım mUdürlUğüne gelmeleri teklif mek
tuplannı da ihale gnnn olan 18 Ağustos 930 Pazartesi atınn 
ıaat on beşe kadar mezkür mOdürlilğe ven:neleri. 

* Beyazıt dairesinden: Veznecilerde Camcıali mahallesinde V ez• 
ncciler caddesinde SS-55 yeni 53-53 eski cmlik No. iki bap 
maa dOkkAn hane ankazı hedim nakil masrafı alıcıya ait olmak 
Ozre pazarlık suretile satılacaktır. Almak istiyenlerin ihale ,Unll 
olan "'30-7-930 Çarpmba gllnll ıaat 14 te daire encilmenlne 
mtlracaat eylemeleri ilin olunur. 

* Şehremaneti A. Hisar dairesinden: Kandillide vapur iskelesi 
yanındaki daire malı hali arsanın müfrez mahallinde üç. ay içlıı 
kavun ve karpuz sergisi yapmak iıtiyenler Ağustosun 19 uncu 
Sah gOnll saat on beş buçukta teminatlariyle beraber daire en• 
cllmeninde milzayedesine ittirak eylemeleri. 
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Merkez ecenteli: Gelate Köprü bqında • Her ,.. •-.rol-• 
Beyolfu UO~ Şube acenwl Mab- •••••••••Tarife••• .. •••• 
••dJr• Hem eltında lıtanbal 2740 : ı De/alık nnş JO : 

• • 
~arsın ıor'lt aostaı 

( MAHMUTŞEVKETP AŞA) . 
Yapuru 30 Temmu& Çar 
pmMllde Galata nhbmmdan 
kelle.arak Çanakkale, İzmir, 
Kdlk, Fethiye, Finike, An
talya, Alaiye, Menine gidecek 
ve dlnlfte Tqucu, Aaamor, 

"ye, Antalya, Finike, Fethi19 
KtlllGk, lzmire uğrayarak gele
cektir • 

Çmklc.tlede ya.ima yolcu 
verilir yolca abmr. 

: 2 • • 60 : 
: .1 • • •! : 
: 4 • • Z& :• 
: lldlNC .,,...,,.. • 
: cava ltadar ( azatn1 100 : : 10 Jdo) il4n edil- : 
: mele •zere ntaldıı : 
• • • Abonelertmmn her 119 .,.. ICln 1 
: ı. deı.. -.caenı • • • 
: ........ aa.ı.n ........ i 
• l~n 5 er hnş zammohumr. ......................... 

Kiralık - Satılık 
Kiralık ev, daire, muayene

blme - C..ğal otlanda Mdbaat ClllDl
~dnln çıkutı iki kat ev, muayeneh
dafre o~ tfraya verilfJor her llJDl8 
gezilebilir. 

Satılık hane - ICoea Moataplfl· 
da Abdullah dede aoka&ındl 1? No bit 
odah yeni bir hane ıieıele ve ucuz l
ada saulıkur. Talip olaalanlı AyalOffa 
yere batan cıdclğ IS No. ya mtlnc9 
]arı. 

Siirtte ıeyyar 1 O Jandarma alay kuımadıahjaclu: 
114000 ilA 228000 kilo arpa 

AlaylllWIClald lıayvaaatm Mayıı 951 gayeline kadar iıtihbln 
ohau ibre yukarcla maktlAn ,uaı. arpa kaptah zarf ......... ile 
•be almaeaktar. M&mık•• 17-Apltu-930 pazar gttnn aaat 14te 
Siirtte alay merkezinde yapılacaktır. Şartnameyi girmek ve almak 
isteyen talipler ı.taabalda jancl.ma lmalıtbaneei MOdlbiyetine 
mllracaat et .. er. 

SilAhtaraRa ve Sünnet 
köprüleri münakasa ı 
Vilayet daimt encümeninden: 
BecleU ketfi 1lz otuz d&t bin dokuz ytlz iki lira kırk Hldz ku· 

l'Uflan i'-et SiMWe lala n 1-.t klprll.t .... ata kapah zarf 
malile ıs •t-t- 930 çarpmM ,ona aaat onbire kadar mllna• 
kuaya "'-'" ntfm' ~ ft p14nı.n mahuebei huuiye 
leYuun idarabade 1ablmaktacLr mlbaakuaya iftirak edecek ta· 
Hplerin yollar bqmlheaclillipadcm ehli,eti felllliJe Yeıikuı alma• 

" tlc:uet ...... -:::' oblaklmn Mkkmda •.-ika lW8 
.,ı..llMI .... h · ile bedeli ketfia ,izde ,edi bapalta 

===ıı.._.___. _____ _. nilbetiDdeki teminat ft JQIJf mektubmmn yevmi mezktrda ftk-
Alım - Sabm ti muayyene kadar endi._ ~ .,._.elerl. 

Ba alqam 

f ereh sinemada l ki filim birden. Gö

nüller melikesi BUU Dov ,.e Sonokom 
tıenezzffhte. 
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= &AVISI HE~ VF.:~ '.>- •M u~u• == 
MATBAA VE iDAREHANE: 

IST A:SBUL. Babıali. Ankara c:ıddeslndı "V Am TUllDU. 

Tel 197J ( tdare) 1Q7t ıYmll20? (Kitap• Telırar ı Va.kıt. Posta kutus•: 4f 

Şeker hastalarına müjde Taz ~ ~a Gl le k·..,,.,.. ~n . 25 
yerli mamı'ılatı halis ve ı • e rıa.J n o n e .... "'~ l kuruı 

--------------~----·····---------------------------·-·····-·······------·---

~BiB ·T.e 
~ Kütahya Asri fabrikası ~ ./1 kiremidi Avrupe'deki Emsali " 
~ Ayarında ve bazı Evsafça Onlara r•_ 
~ Hatta Fa~k Old11tu Fenni Tahlil ~ 
4lllllllllllf' Raporile Tahakkuk etmişıir. .,.. 

Sen Sanayi Sergisinde T,,kdirle gorülmii$ıür. 

ls&anbul aeenMei : R.rilc S.hri ve 5! 
' . . . ' 
Tütün Gümrük No. t6 - Tel. lst. t319 

500 ton kok kömür-O münakasası 
temdidi 

Gazi Terbiye Enstitüsü Mü
dürlüğünden : • 

22 Temmuz 930 sah ,ona 7 ihalesi mukarrer olan Gui muallim 
mektebinia, bqbca vasıflan qajıda yazılı SOO ton kok klm&rtl 
mlbaak.... flr6len ltizum Ozeriae bir Wta temdit edilmittir. 
Taliplerin teklif mektuplannı 29 temmuz: 930 ..ı. ,thall ... t 16 da 
Aabra Maarif Eminliğinde tqekkll edecek olan mPtepler mil· 
'-1•• komisyonu reisliğine teYdi eylemeleri IBmmu illa olunur • 

1 - Y ıkanmıt maden klmllrlDdea mamul, mnadda ecnebiye
dea ari tozsuz ve topkrakaaz iyi dm yerli kok klmlrll olacalmr. 

ı-Jatubeü ~311 ~ 
3 - Kara olarak hesap edu...k .. rtiyle klaDr kiti.-. mlla

•k, mlitedahil cllnıf, kum Ye tq akNau heuba dahil olmak bere 
ktll ınikdan " ısı geçmiyecektir. 

[ 
4 - Knktırttı % 1 i geçmiyecektir • 

Devlet Demlr)l'olları · ll&nıarı 
t 

247 m 3 çam dilmenia kapab iarfla a;allnakwaı 11 Aguatoe1930 
Paartesi p& saat 15 te Aakaracla Detlet demirJollan idareainde 
Japılacakbr. 

Mlnakasaya iftirak edeceklerin teklif mektuplanm Ye maYakkat 
teminatlanm aym gtlnde aat 14,30 a kadar •lhlakau koMityona 
kır plijine •ermeleri lbimdır. 

Talipler mtlnakua prtnamelerilli Uç lira mukabilinde Ankarada 
ft Hayd~cla iclare Yemelerilİcle tedarik eclehilirl•. ...... 

")50 ton ,erli çimeatoaa kapu ıarfla mi..•"- 1~930 
p11zarttei g(lntl aut 15 te Ankarada De•let demiryollan binasında 
yapılacaktır. Milnakasaya İftİrak _ eclecekleriD telClif ~nm 

ft rluYakkat teminatWuu ayni glode aat 14, !IO a kadar mlnaka· 
a liomiayon kltipliğine Yermel.t lllmdlr. 

Talipler mOnakua ıartumeleıiai bet liia .-.tiiliDcle Ankara 
llaliye •• muha1ebe itleri reiaqiadea, ... ._. Hayclarpqa 
YUDeaiaden tedarik edebilirler. . .. . 

Nakliyat sahipleri tanfmdan tedarik edilecek aarnıçJı vagonlarla 
peuol, muat. makine J9 ıihi .-jlat aakline maU. olmak lzre 
iN defa teDZilli bir tarife ihclu eclilerek 10. 8. 930 taribindea 
itibaren meYldi tatbika Yuoluamufbu'. 

Fazla ta&illt için iatuyon ·~ anbarlanmıza mBracaat eclilmeliclir . 

Yüksek Orman mektebi rek
törlü~ünden: 

lstanbulun en güzel mahallindedir. Boğaziçinde 
Büyükderede Bahçe köyündedir. lst( n >ul halkııun 
tenezzüh ve eğlence mahalli ve her biri birer mi
mari abid~si olan meşhur bentler yakınında 
Belgırat ormanları civarındadır. 

Tahsil müddeti Üç senedir. Leyli ve meccanidir. 
Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi 
ikmal edenler "Orman mühendisi,, diplomasını 
alırlar. 

Orman mühendisi olmak için . 
Ytlbek onnu mektebiDe girebilmek için taliplerin 1 T qrinenel 1930 tarihiae kader ı.t.-..ı 

Baytlkdere Bahçe kaytmde Mektep rekt6rltljiine yabat Villyet orman mllcllrlllderine mllracaat 
ederek nralwu lhru n. muamelel..UU ikmal ettirmeleri lbımcbr. 

Yiiksek orman mektebinin kayıt ve kabul ıartlan 
1 - Taliplerin Tlrldye clmhuriyeti tabuuıdan olmalan ve 
2 - Y •tlaruun 18 den qalı, 25 ten yukarı olmaması 
3 - Tamdeweli ille mmma olmak, yahut o derece tahailde buluadafmnı Maarif 'ftklle -

tince tMclildi •• muadili phadetnameye Ye 
4 - iyi •hllk'8 eidaia n hiç bir g6Da cezayı mlstelzim ef'al ve harekatta buhmmacbjma 

beyan eden ft •abalb abdumca t.diJdi olu ihtipr heJetİ mubatuma •• 
5 - ~ tlifll .._......_ Mllm ft bllhaaa lmnei aem'iye, buariye ve IİAniyal tam n 

c:liier noWenludan beri Ye pıip yDrimej'e, allvarilite mOtehammil olduğunu mllf 'ir tahip rapo 
l'UD4 malik olmal n :AzmaclD'. 

6-Talipler Yllkaek ormaa mektebi rekt&rlOtnae yazcLJdan bir iatidaya en son mektep phadet
nameaini, aalıhat raporuma. afi pheaetaameaini, hnannhll mazbatuuu, hllriyet ctlzdanmı raptederek 
bizzat Mektebe •ey• VillJet orman mlldOrlDklerine mllracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydohmdaktan aonra mektebe dahil olmak içiıa olbaptaki prtlarma tnfiku 
Noterlikten taiclikB kefalet •nedi •ermeleri IAzımdır. 

8 - T...,.du ıelecek talebeDİD yol murafı kayıt " kabul olunduktan aonra mektepçe 
teniye edilecek Ye derilere batlanmcaya kadar yemek Te yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

Kiralık kagir hane ve 
dükkan · 

Bqiktqta akaretlerde 84,107 
aumarah baneJerle 11,19.20,23 
27,32,43 aumarah dDkk•nl1r bil· 
mtlzayede icar edilecejinc:len 17 
temmuz 930 dan itibaren Yır· 
mi gthı m6ddetle aleni mllzaye· 
deye çakanlllllfbr. Talip olaa· 
lann ve daha ziyade nw6mat 
abnak iatiyenlerin ajustosun do
kuzuncu cumarteai ,ana ... t 
oahep kadar mahalli mezk6r· 
da S4 numarada m6te•elli ka7· 
makamlığına ye yevmi mezk6• 
nm on llçlbıden onbqine ka· 
dar lltanbal evkaf mOdGriye
tiade idare enctlmenine mllra
caat etmeleri. 

Emvali rnetruke miidürlüğünden: · 

.Satılık üç hane ve dük~ 
kan hissesi : 

Boiuiçinde OrtakCSyde Dere, ve k6priibqı aokaklannda a~ h•P 
dllkklnı mDftemil 70 ve 2-4 ve 6 numarah Oç "•P haaellİ11 8 bİ9P 
ae itibarile Hazineye ait 3 hiuesi satılıktır. 70 numarah hane: Oı 
kath bet oda iki heli, mutfak ve bodrum. 2, 4 numarala bir liab 
klgir maa dflkkln hane Oç katlı alb oda, heli ve saireyi. Ve 6 
numaralı hane : Üç katb beı oda iki hell mutfak ve bodrumu ha· 
Yidir. Mezkt\r hanelerden satılacak 3 hiuenin muhammen bedeli 
cl&t aenede mtlaavi tekuit ile ödenmek Ozere 1820 liradır. 

6-8-930 tarihine mtlaadif çartamba gtlnll saat 14 de •8.UYeael 
aleaiyea mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teminat makbazlarile Is· 
taabul MilU Emllk mtklllriyeti aabf komiıyonuna mOracaat eyle
meleri. 

.---. sUNNET ~· ---

1 b 1 PTT B •d• AMELİYESİ iÇiN stan u . . . • mu u- or. M. Talipb. 
Tekirdağ daimi encümeninden: 

Bedeli kqifleri (10259) lira (60) kunıttan ibaret Saray Çerkez 
k6y yolunun 1+270 kilometresindeki Çerkez kly ve 15+990 ldlo
metreaindeki Manika köprtılerinin kırkar metreye ibllrı yirmi 1eldS 
lh mOddetle Ye kapalı zarf usulile mlnakauya konalmuftar. PrOje, 
ketifname ve prtneme suretleri villyet Daimi enctlmeainden iatih
w olunacak Ye ihalei kat'iye 20/8/930 çarpmba gtlnl saat oa 
hqte daimi encOmence ieıa kılıoaeakhr. 

riyetinden: m~6 =:: ;: ;:: 
Veaaiti nakliyede lnillamlnaak here 6500 kilo benzinle 300 kilo banmda numara 1. telefon 

makine yaj1 aleni olarak mlDılrıN)'a YUOlaamuıtur. Milaakasa lstanbul 1486. 
AiutOMm ikinci cumarteai ptl saat 15 te icra lolmacaimdu ta- 1'•llll-llııiHiıiıı..AiilllN ____ _. 
lip1erin ytlzde yedi buçuk aiabetiade teminab muYakkatelerlni ha- Osmanlı Bankuı Galata Mer-
mitea Bqinllcllriyette mntefekkil kc•kyw plainler. kezi idaresi tarafından T emmu

A 

Ali ticaret mektebinden : 
Serbest Daktilo kanlan 2 Ajustoe 930 cumarteai pil açılacak 

ft dene bqlanacakbr. Dertlere denm etmek iıtiyealerin o gtme 
kadar mektep mlld&rllllble m&racaatla ka,.t ohmmalan ilin olamır. 

ZUD 3() DCU Çarpmba gtlntlnclen 
itibaren her Çarpmba saat 10 
dan 12 ye ve 14 ten 16 ya ka
dar fenuee enakı nakcliyenin 
tebclili muamelMİDİD ifa edile
eeii ilin olunm. 

Talipler 661 numarah kanunun onuncu maddesindeki izahat da
iresinde tanzim edecekleri teklif mektuplanna teklifaba ytbde 
yedi buçuğu niıbetinde teminatı muvakkate akçesine ait veaailde 
i11taatta iatihdam edecekleri fen memurunun bir dairei rumiyei 
fenniyeden musaddak vesika ve muvafakatnameaini lef etmeleri ve 
yevmi ihaleden evvel makamı villyete gCSndermeleri llıımdır. 


