
.. -.- ,... • ..,.--eı 
Cuma 
1 

~!'} 1930 

ın 

edive kuponu 
No. 22 

MiU r raporunu ka'"!!erimize yannki sayımızda takdim edeceif 

Jf.f)ybon cemi· 
ti 1922' sene

Klrt lıffk· 
am11., Jıararlat• 

Kürt rfleıuıa
dan Emir Sflrey
yademlt ki: 
"TClrklerle ldft1. 
ler araıındald 
arp. Kürtler 

emelleri tabek. 
kak edinceye 
lıadar ı&recddlt 

lJedllJ ,,.,,.,,,. ~ 

Yualdaim P., illa 
-.vabımmm......,. 
laabsleri beriae au.,. ....... 

(Lttren ..,.,.,. se•li._ J 

Müllerin ~ 



r- 2- VAKiT 8 Ağustos 19.?t'> 

Şa Has o 
[Cst tarafı ,'J üncü sayılada] 

için Iran kuvvei askeriyesine emri 
verilmiş idi. lsmail geldi fakat 1 

bu defa gene faaliyete başladı 
ve bütün süi niyetlerini ibraı 
eyledi. Tekrar kaçtı. Ve bir 
müddet sonra affedildi gene 
takibine başlanınca gene firara 
kadem bastı. lsmail takrar hü
kumete müracaatla sadık bir 
vatandaş gibi çalışmak üzere 
Irana avdet edebilmesi için af
fini istedi. 

Bunun üzerine lsmailin şimali 

garbi ordusunun merkezinde bu
lunmak 9artile Irana avdetine 
müsaade edildi. 

Fak at bu avdetinde Ismailin 
iyi bir niyet taşımadığı ve talebi 
affı harekatı hainanesini setre 
bir vasıta ittihaz eylemek istedi
ği anlaşıldı. Smiko'nun harekatı
nı yakından takip ve tarassut 
eyJiyen şimali garbi kolordusu 
tarafından bu fesat damannın 
kesilmesi zarureti hasıl oldu. 
Nihayet bunun kabili ıslah ola
mıyacağı anlaşıldığından temmu
zun Ti inci gecesi muhtelif isti· 
kametlerden piyade ve süvariden 
mürekkep üç kıt'ai askeriye tah
rik edildi. Kendisine malik oldu
ğu bütün silahlar.ı terk ve teslim 
ile hemen Tıbriz'e hareket etme
si 1üzumu tebJig olundu. Fakat 
silahlarım teslim etmemesi üze· 
rine gayet seri hareket eden 
kuvvetler kendisini kuşattılar. 
Vuku bulan müsademede Smiko 
maktül düştüğii gibi maiyetinde 
bulunan eşkiyadan çoğu da öl
dUrüld ü. Bir çok yaralı b,rakmış 
olan bu Kürt eşkiyasının hali 
firarda bulunanları da takip edil
mektedir. 

Sm ko'nun katli lran'da mev
cut olan tavaifi mülükten sonun-
cusunun ortadan kaldırılması 
demektir. Bu sayede Iran Azer
baycanmda emnü selamet teea
süs eyliyecektir. 

L YAKITın TILCRA•v~!~ •• ~: ıJ 
Gazetecilerimiz İngilizler Anarşistler 

Gizli ve müh~m bir te~kilal 
meydana çıkarıldı 

Bir Rus iarıhçisi öldü 
Moskovadan bildirildiğine göre 

meşhur Rus müverrihlerinden olup 
akademi azası ve Leningrad darül
fününu müderrisi olan S. Platonov 
yetmiş yaşında olduğu halde Zur• 
danda vefat etmi~tir. Profesör Pla· 
tonov Rus tarihçiliğinin en mühim 
mümessillerinden biri idi. On al· 
tıncı asır mebadisindeki Rusya kar 
gaşahkları hakkında yazdığı asar 
hüccet makamında kullanılır. Fran 
sızcaya tercüme eailmiş olan Ruı 
tarihi en mükemmel bir eseridir. 
Bundan bir kaç ay mulCaddem ko· 
münist mürakrplar ulum akademi
sinde eşhas tarafından tevdi edil· 
miş olup Sov!'et hükumetine haber 
verilmemiş bulunan tarihi vesika· 
lar keşfetmişlerdi. Bu vesikalar a· 
rasinda ailei hükümdariye mensup 
kimselerin mektupları bolşevik ih· 
tilalinden evvel bazı siyasi fırkala
rın kongrelerine ait zabıtlar vardı. 
Matbuat akademi aleyhine yazma• 

Sofyaya vasıf oJdular 

Buglin Türk- Bulgar do!llluk 
cemiyet. nde içtima var 

Soiya, ti (.\ .. \ .) Ga.zetecilerimi:r. \'ar
nad;ı ~ıımimi ~ıırctt~ tt'Ş) i edilmiş ve 
lıcledı ı e tarafından hııketler nrilmi~tir. 
Ziraat nazın ;\L \'acile[ heyetimizi ken
di hncuct ':ıgnuuna ıılmıştır. 

Tren l~kicuma dan geçerken gece 
yansı olma~ına ra~mrn hsabanın Türk 
gençlerinden büyük bir kalabalık istas
yonda heyetimizi sclAmlamışlardır. 

IJeyet Sof yaya saat 1 O da gelmiştir. 
istasyonda elçilik erk4nı, şehir müme~sil
leri ve bir çok Rulgar ricali ve matbuat 
erkAnı tarafından kar~ılanmı~lardır. Şehir 

namına, heyetimize bir buket takdim 
edilmi~ ve Bulgarya nteline misafir edil
mişlerdir. 

Sof ya ~azeteleri namına 'erilen mü
kellef öğle ziyafetinde kralın müzikası 

milli marşları çalmakta idi. Bulgar mat
buat cemiyetimiz ve Bulgar - Türk do$t
luk cemiveti reisleri nutuklar sö-dediler . . 
komşu de\'letlerin dostluk münasebetle· 
rinin teyidinde matbuatın ifa ettiği hiz
metler alkışlandı. 

.Ak~am üstü ~of~a cinrındaki kap
lıcalara gidildi, yann Çamkoru sayfiye i
,ıı.e gidilecek akşam şereflerine elçi1iği· 
miT.de bir kabul re.o:mi yapılacıı.knr. Bu 
resmi kabule Bulıı;aristanın maruf sıma· 
larile fikir ve kalem erbabı davetlidirler. 

Cuma güniJ Bulgar - Türk dostluk 
cemiyetinin bir içtimaı ve tezihüratı 

olacak ve gece zJyafetlerinde bnlunula
caktır. 

254 Muallim 

Efgan kablielerini tayyare 
ile bombardıman ediyorlar. ı 

Peşııver, - (A.A.) - 6 asker! tay
yare fılo~Q düşmanca hareketlere girişmiş 
olan .ı\frldileri bombardıman etmektedir. 
Bunlu<fan 5 "bin kadarı Peşaver'i hücum 
tehdidine maruz bir halde bırakmaktadır. 
Afrid'lerin ı.::hajuri ()\asında toplanmış 

oJan .ı;a~ ri muntaıam ku\wetlerine ·arşı 

askeri kıtaat gönderilmiştir. 
Q ... 

Kolera. 
FfganiJtancüı'da her giJ.n 

200 ki~i 6l6:vormuş 
'Tahran, 7 (A.A.) - E.fganistan"da 

hüükm suren ko1eranın ıittikçe artmakta. 
oldu~u ve her gün 200 k1şinin bu bas
talıp;a tutularak öldu~il ôildiıiliyor. 

Iranın cevabı 
-sov-

;\lontheliard, -;- tA.A) Zabıta uzun 
muddet süren biı rnhkikat dcucsinden 
sonra beynelmilel bir anarşi>t cemiyeti 
meydana çıkarmıştıt. Bu cemiyetin A nu
pa'nın belli başlı htikürne,e merkezlerinde 
(tıbeleri nrdır. Cemi) etin reisi Ubal
de ,\lomanari İ..;minde bir ltalyan"dır. 
Bu adam, asıf ismini ıı;izliyerek faalane 
porpagandaJ r yapmakta idi. l\endici 
dahli\'e nazırının \'erdiği bir emir üze
rine hudut haricine çıkarılmıştır. 

l\lemurlar kongresi 
Cenevre, '? (A.A.) - Beynelmilel 

memurlar kongre~inin 3 üncü içtima 
pcHcci açılmıştır· Bu kongreye JO muh
telif memlekete ait teşkilAtın murahhas· 
tarı iştirak etmektedir. 

Yalovada 
ğa baıladı. HükUmet bir çok &• 

kademi azasını tevkif etti. Bunla· 
rm arasında profesör Platonov ile 

Seyrisefain terafmdan tertip garbi Avrupa siyasi ve içtimai ta· 
edilen balo çok güzel oldu rihi mütehassısı profesör Tarb mev 
S · f · · d .. k y l cuttu. Profesör Platonov bundan 
eyrıse aının un a fam a o- b k f -· ı ~-L· • d ·· 

d d•v• b I . . ak k at a pro esor er mwııtin e mu• 
va a ver ıgı a oya ıttır etme ·h f · · d R f ·· B M M . . K A p vern sı atma ııtına en omano 
uzere .. · · · reısı ~mı aşa sülalesinin hakkı veraseti hakkni· Menfi olduğu 

Jeniyor. Hz. dun sabah ve davetlıler meya· d --t l 1 ·· ··tm ki 
d b l K O a mu a ea ar yuru e e maznun• 

1 nın a u unan . . Kumandanı d 
.. ~nka~a, 7 (Telefon) - r~n Şükr.ü Naili, C.H.F. müfettişi Hak· _u_. __________ ....., ...... 

hukWn:etı cevaJJt notaaını bugun Kı Şınui Patalarla Abdülhak Ha-
Tah~anda~. masla~atgü~arımıza mit. B., Lüsyen H., Darülfünün ( O AV E T } 
tevdı etmıttır. Maılahatguzarımız Emmi Neşet Ömer İstanbul meh· ııııo_o.;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiliiillliiiilim&mm-.,., 
n?layı ~if.re olara~ t~lıi.zle g~ v_a· usu Hüseyin Beyle;le daha bir çok Gü~el San'atlar Birliği Musiki 
kıt Harıcıye Vekaletımıze bıldır- zevat akşam saat 18 de köprüden Subeıinden: Avukat Hüaeyin Sa• 
miıtir. Cevabi notanın tekliflerimi· hareket eden Kalamıı vapuru ile dettin, Cemal Reıit, Manu, Raıif 
ze menfi mahiyette olduğu söylen· Yalovaya gitmişlerdir. Yekta, Mahmut Ragıp, Mes'ut ce;. 
mektedir · Balo çok samimi ve mükellef mil, Musa Süreyya, Ali Rıfat Bey• 

Nafıa Vekili 
Ankara, 7 (A.A.) - Nafıa Ve

kilimiz Zonguldağa hareket etti. 

olmuştur. lerin 13 ağustos çarıamba günil 
15,30 da mühim ve ilmi bir mesele 

Amerikalı seyyahlar hakkında beyanı mütalea etmek 
Mesaje'ri Maritim kumpanyaıı üzere Gülhane parkındaki ala, 

hk 1 k vapurlarından birile dün lıkende- köşküne teırifleri rica olunur. · 
Oün Gazi çiftliğini Ma tim 0 • 3:n ongre riyeden şehrimize kırk bet Ameri· Bildiriş 

reısı kalı ıeyyah gelmiıtir. Şehrimizdeki Azeriler ~fm-
gezdifer Bombay, 7 (A.A.) - Ağustosun ildn- Seyyahlar akşam üzeri vapurla dan bu isimle haftalık bir ıiypl 

Ankara, 7 (Telefon) - Kongre ci günü te,·kif edilen kongre reislerin- Marsilyaya hareket etmi§lerdir. gazete ne§rine baılanmııtır-
münaaebetile tehTimizde bulunan den Mıılav;ya. 15 ıı;ün hapse ve 100 Gaip aranıyor 
(254) Türkçe ve Edebiyat mualll· rubya naktl cezaya mahkô.m olmuştur. lzmlrde evle~enler çoQalıyo.r Harbı umumide yatı tashih edi· .... 
mi bu aktam Maarif Vekili ve Ve· Hakim, kararı tefhim ettigin sırada Ma- Bu sene yedı ay zarfında fzmır· lerek askere ıevkediJen ve nüfusu 
kilet erkanile Gazi çifliğini gez· lavya hakkında. ihtıyarlığı naun itibara de (652) akit yapılmıştır. En çok Antakyada mukayyet bulunan oj
mitler, aktam yemeğini Marmara alınarak en hafif cezanın verilmiş oldu· evlenenler mart ayındadır. lum Ahmet Nailin hayat ve mema-
parkında yemiılerdir. ğunu kaydetmiştir. Tehlike geçiren seyyahlar tından ıimdiye kadar haber alama• 

it Mersin ihracat gümrüğü mu-K t il . Mani.dar bı"r mu .. •_Akat Küçük bir kauçuk sandalla dün- dıın. 
45 C CrlZO yayı devre kalkan iki Alman genci T b l 

b V h- ..,. 7 (A.A) İn"'lt re ayene memuru ra zon 11 ir şiir yazan "'Give,, bunda: as 1
" 0 •

0
"• - 6 ' e se- ile zevceleri Kutadası sahillerinde 

Bedin, media ne çocuk şevler Adalar meselesi ya- firil Amerika hükô.metinin Çin'de takip büyük bir fırtınaya tutulmutlar ve Salim 
8 · ettiği maksatlar hakkında hariciye miiste- 1 bilm. 1 d. B ... 1

rer kukla gibi ahnede ezber, kında adalet dı· vanı güçlükle kurtarı a ış er ır. u Du'·n gecekı· yangın 
..., şan ile görüşmüştür. h l 'k· · hl.k ,._öylerler, gezerler, fakat ey cevhe, seyya ların at attığı ı ıncı te ı e· 
Sendeki ruh ister itılA içni.> tetkik edilecektir. dir. Bakırköyde Cümhuriyet cadd&o 

ki" d b Amerikanın nüfus sinde Hüsnü ve Cemal biraderlerin şe ın e ir parça neşretmiş ve Ankara, 7 (Telefon) - İtalya Yunanhların Çetmeye gel• mobilya mağazası ve yanındaki 
Bedia hanımda bundan mOteessir hükfunetile Hükilmetimiz arasında Vashington, 7 (A.A) - Yapılan tah· melerine musaede edildi elanekçi dükkanı dün gece zuhur 
olarak dav v k vaki olan Kastellerizo adaıı mese- tiri nüfusa alt Hk cetvellere nazaran 

a açmaga arar yer- lzmı'r gazetelerinde okudug~ u- eden bir yangında tamamen van-. B 1 · · h il · 1 1 ._~ ben1 Amerika ahalisi 122 milyon ve J mı9tir. akalım bu bahsin ı;ono esımn a i içın ta ya rÜ.ı;umeti muza a 0··re Yunanlılarla yapılan mıttır. Bakırköy itfaiyesi akabı ve Amerika'ya ait memleketlerin umumt o 
da nasıl gelecek.. tahkimnameıini Lahey divanı ada- 1·tı'laAfname u··zerine Sisam, Sakız ve vak'ada yetitmit ve yancrıru aön• uühısu 137 milyondan ibarettir. • 

Keyfiyeti Bedia Hanıma sor· letine vermiş:tir. Midilliden arzu eden Yunanlıların dürmüttür. 
du~: 20 ağustosta divanı adalet tara· Baytarlar kongresi Çeşme kşaplıca ve plajlarından is- Her iki bina sigortasızdır. Ya-

E feyn mwahhuları huzurunda key· tifade etmelerinde mahzur görül- nan binaların yanında bir yağ fa},. 
- vet, dava ikame ettiğim fiyeti tetkike başlıyacaktır. açıldı memittir. Bu müsaadeden bir çok rikası vardı. Eğer yangın buraD 

doğrudur. ~~d~. 10000 lira za- Murahha.sımız olarak Divana Londra., 7 (A.A.) - Beynelmilel bay- Yunanlının istifade eCleceği tah· sirayet etyeıdi yapacağı tahribat 
rarı manevı ıstıyorum. Adliye Vekilimiz gidecektir. rarlık kongreci açılmıştır min ediliyor. · daha müthiş olacaktı. 

---------------------------------------~------·--------------------------··· VAKITı •n tefrJkas ; 56 aum çocuk cildi, entarisinin kalbi rahat, Kara köye doğru moda mı? .• 
~ .. • • • .. • • • ~ ıerhaları aruından bütnn sefa· ağır ağır yilrilyordu • Aktar Bu .. hanettia efendi Ana. • ~ letile glSzükfiyordu. Ne olacaktı? insan bir ak- kıı kıs güldü: 

... ~· YüzünO mini mini kol· şam evine ceketsiz gitmekle - Muhakkak parası kalmamıf. 
aD.3.cu.ı...u.ı.ı.- MUHARRİRİ: SELA ~ A TTİN EN İS Iuı üzerine koymUf olduğu halde ölmezdi yal.. evde elbette ıırlına Ya meyhanede reh;n. b.ırak~ıtı 

Sonra aradaki mesafenin sine inen merdivenin biraz tatlı ve melekiııe bir uyku ile giyecek bir ceket bulabilirdi . yahut karmanyola edılmıı • 
uzaklı!ığını hesap ederek yete- ilerisinde durdu. Ve köprünün uyuyord Varsın o yavrucuk ısınsmdı. Buna saray baltacığından mub" 
ıemiyeceğine emin olması üzerine köpe•tesine dayanarak hem N d u • • reç Niyazi efendi itiraz etti: 

y e e gUzel bir çocuktu . Ve sonra hayalen o çocuğun G .. . 'b 
vazgeçmişti. al h d d . h 1 - ormıyor musun ayı gı l 

etr ını seyretmek ' em e Kıvırcık saçları, yumuk yüzil, oyan ığı zaman üstüne meç u herif. Onu kim karmanvolı 
Maamafih bir noktai nazardan d · d d v 1 't b. 1 t L d ••rt·· ı k t' ~. enız en ogru ge en ceyyı ucu kalkık dudaklarının 6rtliğQ ır e arann an ° u en ce e 1 edebilir? Olsa olsa cekti rehia 

buna memnun da olmuştu. Hiç havay 1• rmek · t'd 0 l · w • d"· ü ı ır ıs ı ı ... . . · · b" w dı görünce nası sevınecegın uş • bırakmış olacak . olmazsa bundan istifade ederek s· ·ı d d k k b' mını mını ır agzı var • b h 
k ıraz ı eri e yer e üçü ır Husrev beyı'n bu mbi -anza- nüyor, iözleri genif ir inşira Kurdukları tezvir dolabı icli• öpr-Oyü yayan geçmiş olacktı. b h d 6" ... l d ... 

o ça var ı · qiğı e parlıyor u · yordu. Burhanettin efendi de• Manzara, enfestı· . Bogv azdan H B ralar görmegv e tahammülü yoktu. 
usrev ey, gayri ihtiyari Husrev Beyin bukadar insani vam etti : 

sert bir hava esiyor, vapurılann köprünün köpeıtesine dayanan Çocuk okadar rahat uyuyorduki, bir millihaza ile yaptığı hareket - Bir oturuşt iki oka rakı 
rer yer lamba'arı limanda boşluğa kolunu çekti. Vu bu paçavra uyandırmağa eli varmadı· He- maalesef mahalle kahvesinde içiyormuş. 
dikilmiş sarı düğme1cr halinde yumağına doğru iki adım atta • men sırtındaki ceketi çıkardı: aleyhinde yeni bir dedikoduya Bu kubbeli yalana Hüseyin 
görünUyordu .. Bu, beş yaşında var yok bir Ve uşumemesi için çocuğun vesile olmuştu • efendi itiraz etti : 

t kt Y . k k nstüne örttn . nsan meddU cezri içinde çocu u · üzü oyun öprünün Jandarm yüzbaşılığın1.an mil - Çimişgezekteki rakılar ol· 
gilcdüzün kaynaşan köprü ile trotvarı üzerinde yatıyordu. Hava serindi· Fakat Husrev tekait Hüseyin efendi, aktar Bur· sa ben dört okka içerim, fakat 
şu dakikadeki sessiz köprü ne Üzerinde dizlerini bile örtmiyen bey' iişUmiyor ve üşüyen bir hanettin efendiye kahv~nin önün· şimdiki rakılar rakı değil, zehir 
kadar birbirine benzemiyordu. yırtık bir entari vardı. Bu en· yavrucuğun şu dakikada vücu- den geçn Husrev beyi işaret zembeJek ... 
itişme kakışma yoktu, her iki tari rengi tabiisini gaybederek dunu nasıl yavaf yavaş ve tatlı etti : iki okkası değil yarım okka· 
trotvar boş, tenha ve rahattı. toprak rengini, yattığı trotvarın bir hararetin kaplamağa başla- - Görüyor musun... Seninki sı bile insanı kömür gibi çarpıyar. 

Husrev Bey, Buğaziçi iskele- rengini almıştı. ince derili ma· dığın& düşünerek gönlü hoşt ceketsiz?.. Bu da acaba yeni ,· {Bitmedi) ı · 





~ Avrupa matbuata ~ 

Kafkas ihtilafı 
c }uFnal dö }önev > dtn 

Jürk tahakkümünden kendi· 
ni kurtarmak l<aydile Kürt-

lerin ihtilal ettiğinden mütema
diyen bahsediliyor . Halbuki Kaf· 
kas hnkumetlerinjn ihtilalindeki 
ehemmiyet lüzumu kadar na· 
zan dikkate alınmadı. Filhakika 
Soryetler mayıstan beri bu 
memleketlerde devam eden mü· 
bim hadiselerin aksetmemesi i
çin ne mUmkllnse yapblar. Bu 
sebepten dolayı hadiselerin ha
beri tahfif edilmiş olal'Bk geli
yordu. Ve elde edilen kınk dö
kiik malumat netice istihraç e
dilemiyecek kadar azdı. 

Bugün aylık Promete mecmu
ası sayesinde Bolşevikliğin olan
ca . dehşetile hükilm sürdUğü bu 
mıntakada ne olduğu hemen he
men biliniyor. 

Jurnal Dö Jöney geçen haziran
da köylülerin emvalinin musa• 
deresi üzerine Gürcistanda zil· 
bura gelen heyecanın kesbettiği 
vüsati bildirmişti. Hali ihtilllde 

bir mlislüman eyaleti olan Aca
ristanda terhip okadar şedit ol
du ki komünist Acarlar bile si
lihlannı kaparak Sovyet memur· 
larına karşı geldiler. ÇünkU bun
lar haddi aımqlardı. 

thtililin ayni zamanda hnküm 
sürdüğü Azerbaycanda vaziyet 
Gürcistandan daha m6sait 

değildir. Sel gibi kan akıyor. 
Bolşevik matbuab da mncadelenin 
ehemmiyetini inkir edemiyor. 
Kızıl jeneral « Levandoski » ye
rine daha azimkir olan jeneral 
« Yibenko» yu göndermek icap 
etti. Bunun ne demek olduğu 
anlaşılır. 

Azerbaycan milliyetine men
ıup firariler 1ran hududunda 
birikmektedir ve bunlann tqkil 
ettikleri meş'um sefalet kervan
lanna Gürcü; Ermeni ve hatta 
Rus kaçakçılan ve Azerbaycan .. ' 
da jkamet eden Alman «Kolon• 
lar Htibak ediyor. 

Söylemek lizırn mı? Şüphesiz 
hata eseri olarak belki de kor
ku neticesinde bu milliyetçilerden 
bazılan Iran hududuna doğru 
tardedildi ve gayri kabili içtinap 
bir netice olarak hemen Bolfe
vikJer tarafından Lurıuna dizildi. 
lran hükumeti bu firariler izdi· 
hamından dolayı nazik bir vazi
yettedir. Beşeriyetin esas kava• 

ninine muhalefet etmek istemiyor. 
Fakat fllphelilerden çekindiği 

için bu miJliydçilerin birer kefalet 
göstermesini istiyor. Diğer ta· 
raftan arazisinde pasaportsuz 
gezenlerden cezayı nakdi talep 
ediyor. Halbuki terhipten kur
tulmağa çalışan· adamlann ki
ğıtlannı yanlannda taşımak ha· 
brlanna gelmiyeceği ve imkanı 
icrası olmayan muamelata resmi
yeyi ifa eylemeleri mümkün 
olamıyacağı anlqılır bir keyfi
yettir. 

Şu halde Iranın namusu insa
niye halel getirmeden hukuku 
vikaye edebilmesi için yegane 
çarei hal beynelmilel bir imdat· 
hr. «Nansen» in ulvi sesi mezarm 
ötesinc!en yükselmiyccek mi? 

Cemiyeti akvam da olan hadi
sattan haberdar edildi. lki ay 
evvel Azerbaycan heyeti murah
bansı yeni bir istimdatta bulun
du. Azerbaycan heyeti knçük 
climhuriyetinin tabi tutulduğu 
rejim Ye tazibab jzah eder bir 

nota verdi. Bu nota nazarı iti· 
bara alındı mı? 

Şurasını saklamamalıdır ki: bü
tün Ka,kas cümhuriyetleri hali
hazırda Ermenistanm çekmiş ol
duğu daimi işkencenin eşini çek
mektedirler. Sakan bize Rusya 
dahilinde hukukundan istifade 
eden bir Ermeni cümhuriyeti 
vardır demesinler. Bu yalandır! 
Bu cümhuriyet bir göz boyasıdır. 
Sovyetler bile bunun kendi mallan 
olduğunu, kendi usullerine göre 

idare ettiklerini söylüyorlar. Bu 
usul hukuku beşere muarızdır. 
Şahsi mülkiyet ve teşebbüsü tah· 
si üzerine müstenit bulunan Kaf· 
kas an' an esi ile taban tab.ana 
zıttır. 

Netiler, sürü sürü ve idamlar 
yekdiğerini takip ediyor. Baku 
hapisaneleri dopdolu.. Çok 

olmadı nç Parlamento aıası bili 
muhakeme idam edildi. Kızıl 
ordu yamnda 1C P. O.nun hususi 
şubeleri kırlara ıevkedilerek 

zırbb otomobillerinin, havai bom• 
baıdımanların, boğucu gazların 
saçbğı ölnmü teşmil ediyor. Bu 
çetelere "Çon" denir. 

Halk buna tav'an nza gös· 
termiyor. Bilikis halk arasındaki 
rabıta kuvvetleş!yor, mukavemet· 
leri şiddetleniyor. Matem ve 
ha·d içinde halkı rahat etti
recek bir siyasi teşkilat, bir itti· 
hat vücuda getirmeğe uğraıı· 

yorlar. Azarbaycan, Şimali Kaf
kas, Ermenista:n, Gnrcistan cum· 
huriyetleri birleşirlerse mnnferi
den yapamıyacaklan ıeyi yapa• 
caklanna emindirler. Her halde 
istikballeri hakkında serbestçe 
miiZakereye davet edilmeleri 
icap eder. 

Bu istikbal halihazırda tehli
kede ıözültaıektedir. Ancak bu· 
cllmhuriyetlerin her birinin bal· 
kı hissi milli ile meşbudur. Har
be olan aşklarından bqka, taz· 
yik edenlerin elinde bırakmak 

iatemiyccekleri tarihi ahlaki ve 
maddi bir takım menfaatleri mev
cuttur. F eliketin aksası onlann 
1920 ve 1921 de 'Sovyet şuraları 
kılıcı ile mahrum bırakıldıkları 
istiklale tekrar nail olmalarını 
temin edecektir. 

Avrupa kendi serhadinde vu
kua gelen hadiaata kutı likayıt 
kalamaz. Kafkasya bir evin st
peridir; orada iki hlkim, mede
niyet ve vahşet çarpıfıyor; bugün 
hilr yaıayan milletlerden yarın 
hnr olacak milletlere kartı faal 
bir teveccüh beklenir HUkümet· 
lerin, cemiyeti akvamın nihayet 
cinayetin" kesilmesi hakkında 
azim göstermeleri lazımdır. 

Mısırda 
Hutbelerde halk Vafte 

itaate davet ediliyor 
Kahire 2 ağustos • (Matenin 

hususi muhabirinden) Dünkü cu• 
ma gllnli camilerde hatiplerin 

vergi verilmemesi V eft tarafın
dan kararlattığı ve Vefte itaat 
icap ettiği mealinde vaazet
miştir. 

Bir ziraat kongresı daha 
Pragdaki Lehistan elçişi Çe· 

koslovakya hariciye nezaretine 
hükumetinin emrile bir davetna
me tebliğ etmiıtir. Bu davetna· 
me ile Çekoslovakya 23 ve 29 
ağustos tarihinde "Varşova,,da 

in1ikat edecek olan ziraat nazır
ları konferamına çağınlmaktadır. 

Köprünün üstü 

Akşamları geç vakit Ankara 
caddesinden inip Sirke

ciden geçerek köprüye geldiği
niz oluyor mu? Aman tavsiye 
ederim. Kongrelerde, gazete 
sütunlannda mUtemadiyen sey
yah şehri olması lüzumundan 

bahsedilen lstanbulun o zaman
daki halini bir görünüz. Sirkeci 
köşesini dönerken iki üç tane 
seyyar lokantaya tesadüf edi
yorsunuz. 

Bunlar, birer tabla üzerine 
konulmuş mahruti camekanlar· 
dır ki içinde beyinıiz baş ve 
pilav sahlır. Etrafı da iştihasını 
ayakta tatmine uğraşan açlar
la - Gayya şairi bu hali görse 
kimbili, kaç şiir yazar?- doludur. 
Biraz daha ilerler, Köprünün 
iizerine gelirseniz, orada iki ten
cereyi bir mangal üzerine oturt• 
mut seyyar ahçılara rastlarsınız. 
Dumanını Savurarak sakız 

leblebisi, kabak çekirdeği, mev
siminde kestane pişirip satanlar 
da caba. 

Bu gidişle siı köfte, döner 
kebap, ciğer tavası sabldığını 
görürsek hayret etmemeliyiz. 

Bir Yenicami meydanını kapatan 
Emanet bir Y enicami meydanı 
mı açacak? 

Zavallı KöprU, llzerinde lstan· 
butlular yapmadıklan fijiyolojik 
hareket bırakmıyorlar. 

* • * 
Manzum bir serlAvha 

B ir defa daha yazmııbm, 
bizim Sadri Etem man-

zum yazılan ezberden inpt eder
ken. nesre tahvil etmekte ilıtattır. 

Resimli Ay'~ ıon Ulnında 
mllnderecat arasında bir hilCAye 
ismi vardı: ., Kendi /uıluunla yazdım 
l(erıdJ hllkm!J idamımı,, 

G6.ya manzum olaiası lhım 
gelen bu serlivhada vezinden 
eser yoktu. Halbuki onun albn
da Sadri Etemin bir hikiyesine 
koyduğu şu başlık var: 
«Bir karış k.ootu, üç k.aduı ~ldül• 

Muharririnin manzum olmaıı 
hakkında en ufak bir arzu bile 
beslemediği bu serlb·ha be aru
zun " fiilatOn mefailün failOıı » 
veznile manzumdu. 

1.oıda j_q,,e 

8iHYB ~onf eransı 
Bir Romanya YuğollAV 
gumrük ittihadı feşkill 

kararla101or 
Sinayada toplanan Romanya 

Sırp konferansı mesaisini itmam 
etmiştir. Tarafeyn murahhaslan 
iki memleket arasında bir güm
rük ittihadı vUcuda getirilmesi
nin imkinına karar vermiştir. 

Böyle bir ittihadın husule gel
mesi için icap eden ihzari teda
birin bir programı kaleme alın
mıştır. Bu program iki hükumetin 
tasvibine arzedilecektir. Konfe
ransta programın tatbiki mes' e
lesi iki hUkUmetin ticaret nazır
lanna tevdi edilmiştir. Muham
minler bila teehhür içtima ede
rek 1 eylülde tatbık edilecek bir 
ticari modüs vivendi tanzim ey
liyeceklerdir. !ki heyet küktimet
lerine bilmüracaa müzakerelerin
den hasıl olan neticenin mlimkün 
olduğu kadar çabuk ÇekosloYak
ya hükümetine bildirilmesini rica 
edeceklerdir. 

• 
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Melike ile Zeydun 

mabette 
Rahip mabedin en iç tarafında onlara tahsis 

edilen odayı gösterdi 
;. 

-108-

- O halde onların bu ak§amki 
tecavüzlerinden haberdar mısınız? 

- Hayır. 
Zeydun Esrarkeşlerin o akşam 

oturdukları eve nasıl hücum ettik· 
lerini anlattı. 

Patrik bunu dikkatle dinledik
ten sonra §U sözleri söyledi: 

- Siz burada eminsiniz. mi
safirliğiniz uzun sürmiyecektir. 
Ondan sonra serbest kalacaksı
aınız. 

Ratrik ellerini çırpb ve içeri 
giren rahibe emrelti: 

- Bilebck emiresini kendisi 
için hazırlanmasmı emir ettiğim 
daireye göllirünüz. iju gence 
ayni dairede bir yer gösteriniz! 

Rahip öne dütdü ve Melike 
ile Zeydun onun ark.asından yörü· 
dUler. Rahip, mabedin en iç ta• 
raflarında t>nlara tahsis olunan 
iki odayı gösterdi. ikisi de girdi
ler ve karşı karoıya oturdular. 
Rahip onları bırakıp gitmiıti. 
Onların burada mahpus oldukla
nnda ıüphe yokdu. Fakat bu 
meahusiyet uzun süremezdi. Çünkil 
Sultanın ordusu şehre yaklaşmış· 
b. Şehrin sukutile her halde 
bu mahpusiyet de nihayet bulur
du. Düştlnlilecek nokta, Patri
kin eararkeılerle alikaaı ve on• 
lara bir vaatte bulunup bulunma
ması idi. Her halde esrarkeşler 
hasımlannm yerini mukabelesiz 
ifıa etmemişlerdi. Zeydun bunu 
dnınnerek Melikeyi ikfaz etti. 

- Bi7im Kudilste bulundu
ğumuzu esrarkeşler ifıa etmiş· 
ler. O halde onların bunda bir 
menfaatleri olacak. Son derece 
dikkatli ve ihtiyatlı davranma· 
mız icap ediyor. 

Yoksa buradan onların kale
sine intikal etmek tehlikesi var. 

- Acaba Sultan imdadımıza 
yetiımez mi? 

· - Bana kalırsa Sultan bizi 
ihmal etmez. Fakat hangi had· 
de kadar. Bunu tahmin edemi· 
yonım. Çnnkü kendisi her hal
de bize muğberdi. Bununla be
raber onun kalbi bllyüktür. 

O gece Zeydunun Kudüsten 
bir an evvel kaçarak Sultanın 
şehir haricindeki ordugahına 
gitmesini ve vaziyeti anlatması
nı istediği muhafız dakika fev
tetmeden hareket etmiı, şehir
den çıkan ilk kafileye katılarak 
ıehirden çıkmış, ordugiha varır 
varmaz sultanın huzuruna kabul 
olunarak vaziyeti anlatmıştı. 

Zeydunun bilebek emiresini Ku
düste sultana ait bir eve götür
mesi ve onu orada kendi adam· 
lan arasında muhafazaya çalış· 
ması Se1ihattinin hoşuna gitmiş· 
ti. ÇUnkü bu hareket onun hüs
nüniyetine delalet odiyordu. Ya
pılacak işi her halde sukut e
decek olan şehrin zaph esnasm
da melike ile Zeydunu kurtar
mak için lrnvvetli şartlar koı· 
mak ve onları temin etmekti. 

Bir kaç gün sonra Kudüs 
muhasara olunuyordu. Haldon 
derin uykusundan uyanmı~ ve ' 

ilk defa olarak kendisini tcdiıyİ 
eden doktorla konuşmuştu. Ta· 
bip vaziyeti sultana arzetmiı; sul· 
tan onu gö1mek arzusunu göst~ 
rerek maiyeti ile birlikte onun 
çadırınra gelmişti. 

Haldun dışarda duyduğu ayalı 
seslerile uyanmış, sultanın sesi• 

ni de duyduğundan ayağa kallia• 
rak onu selamlamak istemişti. 
Haldun kalkmağa uğraşıyorken, 
Salihattin içeri girmiı, onu aya'" 
ğa kalkmaktan men, etmİf, onu 
oturtmuş. ve yanı başına otur· 
muştu. Salihattin bu gencin kur'" 
tulmasından çok memnundu. Sul· 
tan ona: . 

- Oğlum, demişti, hudi bi• 
lir, senin başına gelen feliketten 
son derece muztarip oldum, btı
yük geçmiş olsun. 

- Size nasıl teıekkOr ede .. 
ceğimi bilmiyorum Sultan Hz. 
bana muğber olduğunuz lı.alde 
göıterdiğiniz bu Uitüf ve ıefkat 
sizin ne yüksek ruhlu bir insan 
olduğunuzu iıbat ediyor. Size 
ebediyen medyunuz. Biz sizin 
emriniz dairesinde hareket et• 
memekle hata ettiL Fakat ıon 
hadisede zerre kadar dahlii 
tesirimiz yokbı, 

- Evet Emtr Haldun, heni 
dinlemiş olsaydınız, hepiniz de 
meramınıza naiJ olurdunuz. Fa• 
kat ne yapalım, gençsiniz ve 
gençlik ıevkile hareket ettiniz. 
Bu yüzden beklenilmiyen hadi
ıeler ve fellketler k&rfııında 
kaldınız. Netekim timdi yeni bir 
mUşkül kaıısındayız. 

Haldun tehalükle sordu: 
- Nedir? 
- Senin KudüstekHer· yakayı 

ele vermişler. · 
- Nasıl? 
Sultan Salabattin Melike ile 

Zeydunun son maceralarını an
lattı. esrarkeşlerin tecavUzüntı 
takip eden tevkif hadiıeaini 
izah etti. 

Sonra ilave etti: 
- Şimdi melike ile Zeydun 

Hıristlyanlann elindedir. Haber 
aldığıma göre ikisi de liir mabe· 
din en koyu tarafında mahpua
turlar. Zeydunun bir fırsat bula-

rak melikeyi kaçırabileceğini tahmin 
etmiyorum. Hıristiyanlann mak
sadı onun hayatını bize sıtm~· 
br. Bu vaziyete ne dersin, emir 
Haldun! 

Bu hadise habra gelir ıeyle!"'! 
den değildi. Haldun dlltOndn ve 
bir cevap vereceğine bir ıual 
sordu: 

- Efendimiz buna kartı na• 
sıl bir karar ittihaz buyurdular. 

- vaz'iyeti anlıyorsunuz.; Bu 
adamlar hem Ku<iilsü teslim 
etmiyerek bizimle harp etmek 
hem de bizim onlarla harp et
memize karşı gelmek istiyorlar. 
ÇilnkU onlarla harp ederek ıeliri 
zapta teşebbüs edecek olursak 
bizi melikenin hayatı ile tehdit 
edecekler ve onu öldüreceklerini 

( Devanu var J. 



Memleket t VAKiT 
Urla davası M. Mübadele Güneşte 60 dahilde 

1 ayht Kurut ISO 
Hariçte 

Bir ıahit tevkif edildi 
Dıter bir ıahit de mühim ifadeler verdi 

ı.trc1e Atu' ceza mahkeme- liAndan vu geçmedik; batta 
•de Urla hlkimi lbaan Ziya buılarJ Tlirk ocağmda bile Ramca -..;... •mi ile neticelenen ha· konUfUyorlar; dedi. 
... ... ........._eliine devam Bumm Gzerine diier tarafa. 

. -12 ıkteclir.. Sah ,ana yapılan mızcla Zeynel adeain btalma
... caı.ı•e Wr phit yalan ıeha- muı Ye keıadiainin Giiitli oı_. 
..... tedil eclihnif, diier bir 11 buebile iltibu ibtimaHa. 
..... ele cok •lhim ifadeler ver-- kartı ben kafaada oalan ima 
~· Teftif edilen pbit Tir· ederek b•kim M,e pı itare· 
\ocafı kahvecili Recep aiadır. tile vasiyeti hi-.ttircliia. Baua 
MuJ..kemeaia '1akı\da neticelen- Oaerine Rukiye H.ua ilrar .. 
me.I ,e ba eararh hadİleDİll ta· derek; bil'-- 0'81ı i. dy. 
1D•mh tpentlr etmesi Umit liyormUf gibi danaach ve hlf 
ectllfOı'.. aldırmadı. Hadisenin ertui gtt-

Soa teı.e hlllhatu fU tekil- nli ocap ıittiiünde akahveci 
de eereyaa etmiftir; ewela Re- Recep aja aabahliyin Zeynel 
..,. t1fa1Un mabat ifadesi okun- zade K&am beyia biraderi H&

...,.. .._ ptirilerek ia- aeyin beyin ıelclijiai ve akfam· 
..-.- .,.. .. ,...,....Recep ata ki lisan meseleli lwkkmda re· 
....... ~ fU t.enln Yenaiftir: çea vakuab beaclea aordutamı 

.... - Sf•n. ita meaele ve: bea olaydam blldmin •Pı• 
..,_ fazla mal6matım yok· na iki tokat vururclam, .dedijiai 
~, ffübıi bey o pce ocaja Ye çok lmdıiun 16yledi, Diye
~ Fakat nereden gelcliji- rek Bedri beyin ifadeli kendW
DI h~, oturduldan oda- nı •...baten tekrar eclildi ft 

4a ma.tantik CeW ve taJ)'U'e anlabldı. 
lltlbl 8-n, ZeJUI Wle Htı- Şahit: Hayır ef-dim, . hl,le 
leJfiı hey böalöi Mehmet efen- dejildir. Ben olaydım iki IAf 
eli Yardı. Hakim bey benden bir alylentim.: 
..... iaticli, Jôk d'6D, ve tay• Kardt11im .a,lemedi mi elecll. 

lra6I .,... efeadiyi bir Ve bu ifadain dopa ohaa· 
lllliiılİll'll: Pl!Uaitak Mirim heyi 8'5- dıp.a ela iarar etti. 

... ' ••tlft dedim. O. Bmnm berine ·Bedri he,U. 
.ı.; ......... Ud DÇ da- ifadeai aibi Huan be1in ifade

lııllta ..,.. Z.,.el ade ffllle. Iİlıe de mlracaat edileli n llf• 
•ilerle BeNıltld Mehmet çwktı- ni wahat onda da oldutuadaa 
..,. reli hey tekr• kendisine baki· 

Dll1llciJ lçtlmacllJ neler 
lıonıqalılıı1 

DOn ·muhtelit mtlbadele ko
ldyonanda .- it. Holttadra 
riyuetiade M. Rfnj, M:. Flori• 
el ?J. M. F ob1, QtlmfjJ:thaedea 
cl&Yet edilmit olaa dokuzuncu 
tal mtlbadele komilyonu reill 
~ Gorter •e TDrk Aladan Ce.
det, Kerim, Muftffak Beylerin 
ittltaldle bir ._.., JaPlhmfbr. 

Garltt T .. ~ faaliyet 
••a• .. ,et,_. oıa~. 
etablileria lıepaiai• .eüa almak 
bere GlmDletllleJe -mlracut 
ebaeai imklm yoktur. 

Ba faaliyeti tellail etmek için 
ı.keçede bir ta1t komilJoa clalaa 
lhtala Yeya içer ~ -nar 
heJ•tler t911dl ~- dllflalll
......... İ>bidl lctired• ba 
mwleaia ... .,.-.. o.._ 
•htealehlir. 

Dlbakll istir•' Wriaci •• 
ikinci 1111Rllhr•_.. Tevfik 
ıca.n ,.., Neill Be,ı. ittir* 
etaae.DJillerdii. 

DarUllOnunda 
l'IUllJ ,,, • .,,,. ,.,,, 

. ....,,,,,,. """""' ,,,,,,,,_ ,.,, .,,,,,,,,.. 
8a-. ~ N._.t 

Ömer B. ia ....... Wttiit .. 
0.llfl a• ıılalk 
....._,aplaaPI~· 
Halldd ..... .w ola tahki
ktt•n• .. www•· laeall blyle 
bir ı.tiMp •heri aabemenim 
acldôl~cfar. Çtbaldl Emin 

Dün senenin en 
ncak günü idi 

latanbul cl8n senenin en sıcak 
gllntıntı Y•fllDltbr • Hararet 
dereceai rGn91te 60 a kadar 
~kmat, 16lgede azami 31, asgari 
19 dereceyi bulmUfbır. Kandilli 
ruataneainin verdiği habere 
pre bu gtın rtızgir timalden 
aecek , hava açık olacaktır • 
Şiddetli 11caklar bu g6n de de-
vam edecektir • 

Tecil 
Hizmeti lilalmıreye tahi olup 

ihtiyat zabiti eftafım haiz olan· 
lırclan bu dewede allllı albna 
çainlmuı llzım gelenlerin filt 
hizmetleri bir sene mlddetle 
tedl ec:lilmit •e bu huauta pı• 
belere maltmat Yerilmiftir .. 

Osmanlı borçları 
PUİltell yazılıyor • Oımanh 

3 .. " 400 
6 .. • 750 
12 .. .. 14f>O 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geoeld Ay 

Namaz 
Sabah Ôlle bdndı Akta-n 
us ıuo ıe.u ıu9 

Hava: 

801 
1450 
2700 

Eugün rtizgir 
esecek, hava açık olacakbr 

Dtln hararet Azami 28, aa
pri 20 derece idi. 

Radyo I 

Bu akıam Ankarada 
Riyaseil cümhur musiki beyed 

sut 19 bando 

Dayinler mecliai tefl'İ1lİlaDİDİD Sinemalar ı 
18 inde .,....adaki merkezinde 
top1'~aktır. Tetkik edilecek Alkazar - Zigoto asker 
meAil pınlardar. VQiyetin mil- Alemdar -Kuvvetin htlklmclan 
.... kaponlarm tam 111rette BetiktAf Hilil - Beyaz rlltele.r 
tecliyeai için ahQACak tedbitler • Ekler _Beyaz kartal 
Fraam blmilleria wfiini ih-
laline kup ahnatak vaziyet. Elhamra- Gece bizimdir 

ee Etuval -Kadmın harbe plifi 
V.purlwlmlz Yunan gemi· Framız-Yedi gtmahkAr gemili 

lerinden fule Pesim Mıjik - Yeni mabutlar 
veri7orlarmıt opera - intikam 

ftUslar ıon zamanlarda qya Şlk - Kanh denizler 
naldettirmek için Yunan gemi· SOreJYa Kadıköy· Terez Rakea 
leriDi tercihe mecbur kalmıtlar- ı..:-ı-iİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai~ 
cbr. Ruılar bu mecburiyette 
kaldılrları için tee11llf etmekte 
ve IJtaabuldan ıeçe& Tilrk ıra· - Bea de ~ tUtp:edMk imi llylemelini w •-11 ve 

ımto all•Z-•••ar......... ......... ~- l~"-t'11•~---... .-~-rtı'1'*••-:~~~~~~: 
• S-. ;#"a ;.oı. aıt.r d 
---~ .... , ••W. Şahit- !feadhadöfra llJll-
~ ~ 8'11ii ıece tan"9 ,_... ahıttald tfade ftı 8edrt 
ÜllW 1lilm '-1i dlflll'IP ca· beyin ficlill J*I..-, iWc1i. 
..... Wr ...... pkma1JD, Bundan ,... Recep ap• 
•• , .. ..,. ıetlrdlk demipia ,. u..-... t61dbt ,.~ 

_...... C.W Beyle bir- kea •eteJ• kayJoJdap ~ 
*8 llwa Be,, t.jkha Beyi n6:ecle mlCI_. n.illt IMa fa-
... _ .... - .......... hlclin ,..... oı...,_., .... 
.. Mkt ......... Be Ze,nel ihdemle lltndikt ..._.. fmfı., 
..... Ha.,ia BeJia çakbitm " ı.r bahmd11j1UR1 ,.. -v •\._ 
K.ıi,ii .., .... &.,i takip •• lmzuraada ,., ..... i-. --
... iıdemiı• ele Bahallld kifilil talep eblUrt .... li .... 
....... ..,. lıınkmadaiuu ft laleW lrabal ebniftlr. 
-.ı tanla llrlkByerek alt8'- 8-cla _.. Sdla Zeki lf. 
lljllil ...,.. .... ? dfnlenihniı •• .-1an .,.... .... 

-•mm.ete hanlar Şahit - Efeaclim haahlıı••• 
......... ....,_ aclemi ..... • ildlbama d.,... Mm ..w 

.. timdi de ialrAr kOVUfQ1Ddan çakaıddu . w,. 
=o=-Nldkati olduj11 ıibi Gzeriade Hikkn lhlan ZiJa 
il;le. beyin ocl•nı yabrddar ........ 
~ _. Ha,.r efendim ben hlkilll lhaa.. Zif~ .. her benden 

lllfl• ifa1e ftl'IDedim. t•rafa dandD. Ben, bir .. Y mi 
... ._ifadeli okundu ve iatey~ dedim. 

.wııdı. lfacleain&N - Halimi anlatmak iateyorum, 
M·'-1 ~ ı.nare kA~i Ha: dedi. 

ı.ı• beledi)'• mlbeadiai Bedri Bayunmuz dem. • 
di ia!ml•ri ıeçtijinden on· Beni d6vdGler, dedi. 
lfadeleriae mDracaat edildi. Kim d&vdG? dedim • 

~ bp ifaduinde hadise- Kaymakam Ye flrka muteıaedi 
clea ilJle &aüelidiyordul HUaeyfn AVDi l>eym adalQ)an 

«HacliMd• .evvel bir rece delirmenci oğlu Mehmet ve 
rtlrkoca~ •it katında Zeynel Muharrem dedi. 

d.e l(ADGI beJ Ceuyirli oğlu Rela: Ne nmaa hlt? 
ı• b., domiaa oym}'~rlar~ Şahit: Gece icl. 
lrll ele muallim F ehmı .Halim Reis : Banu kimae blliyor- 11111? 

L .:.._r otaruyorduk. HAkim bey Şabit : Efendim belki oclaea .,.,...... u· • • &....: bademe l-"-w:.o 

.... v. wa. ·.:-:~=- Buma :it-;,· ............ ı .. ımı-. 
dk .tti praclaa a - Dseriae pldt .,_.,. kacl.8-
• _...; .llkAlememiı, ... me

llıun niçia ifade venaedllfal ilDlatanf 
,.ı..ıa• ilakll~.ı°:8:8tarafta lltanltala glttllml, ....,.... 
zı,. ~ ..... ela Urlacla ifade •enlftiai, haltanecle a.oa kOllld:ııilaY•· Bu _ı~~d• L.- .... a...u....... ........., "-•-
ltlalerc. ...,.. kabn QGllUI U .... ·- .....-..- -.r, 

&.. •Jr• bll& bu menfur tanecle keaclilinin " ••Mm ~ 

.... ..a,Jellieldedir19r. .. 
........ : ....... Tirit ....... 
~6ıl&~....ııYa· 
.................. itinimitee
... ..u,.,. .... ?. diye aenmitte 
............ l>iier tarafta Tlrk 
~ bir.iti lalk6aete .... ... , ..ı.- ... ,. ilti1-.k-..... 
Giresun beltdiye reisinin 

tedfin merasimi 
.tii bt f1D enel phirmlıde 

ftfat edeaı (lkUUD belediye 
t.iai HNab heyin teuzeai Gire-

nakledilmittL t'tft.. tneraalmi Giretonda bil-
~ bir kaı.b49iılda. yapdmlf, bunda 

zalardaa ye nôiyelerden gelea 
ir ~ok halk meruimde huar .. .......... 

• • • 
Aldığımız mektuptur: 
Gireaun halk f11kam ve bele

~ye reiai Hun Beyin ftfabm 
&a,lk bir tee11Brlc muhterem 
jazetea·zde ok.ıdum. 

H._.ıa B. bahtiyar. olarak 
•leketine biiylk hizmetlerden 

inlnlApta fedakirhklarc:lan 
ma ebe.tiyete kantmlfbr. 
Okıek iradeli Ye kabiliyeti ile 

çiljitı batma geçen bu zat 
ilJ)dllp ve tecettüt saha~da ki 
bilmle ve hareketlerine öliinceye 
kadar da devam etmif ve kat'iy· 
yenyorulmamlfhr • 

Keadillni aziz memleketine 
can ve kanı ile vakfeden bu 
hl)'llk bemp;iloi• liy_.Q do
Juı~ Nlk farkı_,-. 
-~e~-..-.. 
ri a ~et fflen 
'ta ieilN Zftaat bam mUdürü 

Glrelanla: HUleyin Sabri 

Sabık Nafia vekilinin bı 
~ eşyası çalındı 

S.bık Tr~°bZOIJ meb'._ 
Nafia nkili Muhtar S.,ia V. 
klydeld yahlnua pea • 
bnaz şirerek 135 ~ 2 ... 
bir fimenclifer pasoaa, bir 
lanta ytlzllk ve uire çahD....,. 

Oat kettan düttt 
V elada Kalender hane m 

lea?nhı çıkmız 10kapda CltlltMI 
H8seyin, bir eYin Bst b 
çahfarken dlfmllt, tehUW 
rette~. 

Otomobcl MI """'' t6f6P 
Ehliyeblamaiz f6Alr K 

Topaneye- giderken 50 y 
Fettah ilminde ~ir adama ça 
yaralam11 ve kigi lokdıtu111M1 

kap11ım yıkmqbr. 

LokEntıda ycn91n 
Sirkecide Anadolu loun 

dan yangın çıkmlf, bllyU 
meydan verilmeden ı 
m&ıttır. 

Oıka~arda ü9 ev yan 
Bağlarbaoında Olkidar 

vay ıirketi makiniati N 
evinden yangın Ç!klDlf, yan 
Hampanomla Ağopun evim 
bktan ıonra MinclOrn mttıt..-.. 
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Buf iinden İtibaren 

BİLCÜMLE 

FORD MAMULATJ 

FiATLARINDA 

TENZİLAT 

f .S .... ....., k•ııs_ ... 
beldeaUe• netice busBn huıl •lmuttfr• t..ııtta 
~ tuarnd .. 7..U.de F _.. .. .,. ·J......... at 1 •• ... ...... ,_.ı ol•Yor • 

• • ,,.. ••h il .. ın.ıde ...... ._. .....,... 

~ flatlanm ..... • .... 1111Jetl ...... ,... ı.w.;. 
'-bae U'HtmllJ prtNlplae d•I•• ••k aı.. ır-.ı 
h•••7MI lata.iMii fa....._ ......... .W. 
ettlif ............ ........ ~ .. ,.°" •. Daft .... 

·~· 

1 ... 
RO nılt f970 8TAllRMJ91DM 
PfflftQfW ~00 Dl t. fttıl" 
TP OR ısao TO'\VH SEDllf 
GClUll 14H> 8TGllG8'1. •I 

K•ftllf ..,ili 1700 '· \!., 

" " " " 9,5., 

" .. ., .. ıo " 

Ankara Şeliremanetinden: 
Derdesti ihale olan Ankara su 

tesisatı · irı bir ço)< taiftpl~r •lın
maktadtr.1'u işte afakadar olM&J{ 
i tiY9111ari evv.el mirde ihtisas 
vesikalarının ve şimdiye kadar 
yaptıkları ~esisat vaziyetlerinj ve 
yüzde .)'edi bu uktan ~üz elli bin 
lira trinat Emane
te tevdi etmeleri laıımdar~ 
Nafia ~ 41etittden! 

KtsprCi münakasası · 
Ilı• ,.,l! ~ · zan yolunda yapılacak olu 

(SUIJ) · (U bed Vezirban k6priall infaab ka· 
pah q.rf uul&yle mllaakuaya konulmUffur. ler. ıarmek llzere Nafıa veklleti yollar 
umum mi , 't.tu~ut ve Bilecik Nafıa batmllhendialiklerine 
mtlracaat edeb • ler • 

............ ....._ ... .., •.w -----~ .. 1r1&ea ,.,a. 
Dar tımum mDdlrllljibıden alm • • 
Mlnaka~a • a iye-

liniD ildnd 1" tine 
ihaledeal'İki glD _..ı iltru eylemelen ve «66» numarah mllzayecle 
_... .... "~ ahkamına tem.kan bazırbyacaldan tek• 
Uf 1aefdaptatab (fil Afaitoa 930 Pe11embe) gilnB Hat cl4» ten 

-~· ~~~ mıl}\f~a '411 CJleıt• illn 



Gueteye J()llatr!lecek ır.tktuplınn tıerlne idare içinse ( ldare ) ywya 
elt sc ( Yuı ) l~aretl tonohnahdır. 

ı r • r tJ •, .. , r ı,' "" • .. ~ .. u w-.iıaic·n•ttw r••t .. •ara ' P't''trt•t yerat.t r 
a.,tc ... en:<'- ., .. lllr &ur. aCu'.ctkatac!ea lC••• sca'wl tl•lll6. J 

MATBAA VE iDAREHANE. 
fSTA."fflUL. Babıali, .Ankar.t cAddeslnde •v AKIT YURDU. 

Tel 1970 (1dare)t97t ıYazı) 120? (Kitap• Telgraf : Vakit. Posu kııtuşu : 46 JI 

( 11 ACUSTOS 930 ) Milli Sanayi Sergisinde : 

Ga atasaray bahçesinde Sureti 
Mükemmel 

Mahsusada Yaptırı lan 
Pavyonda 

Vas Ve 

Türkiye Sanayi Ve Maadin Bankasına Ait Fabrikalar 

BAKIRKÖY, BEYKOZ, FESHANE , HEREKE 
Ve bu fabrikaların toptan ve perakende satış mahalli olan ( YERLi MALLAR PAZARI) bütün teşkilatile ve tuhafiye 
ipekli, yünlü kos~ümlükler, battaniyeler, kadın iskarpini. erkek kundura dairesi, saraciye, bavullar, çantalar, seyahat 

eşyası , eğer takımları , Bakırköy bez fabrikası patiska, çadır:ık bez , perdelik pijamahk daireleri , halılar, 
ipekliler, şapkalar, kadın şapkaları, hasır takımları , çini işle~i ile 

• • 
EN UCUZ, EN iYi, EN TEMİZ 

Muhterem Halkın Emrine Amade Bulunacaktır 

·························-····--------·-··----------------------------·-----
Ankara şehrema

netinden: 
Ankara' da inşa edilecek mezbaha

nın 102843 lira bedeli keşifli zebih 
salonu, kanalizasyon, dahili su tesi
satı, aptesaneler, gübre deposu, 
mandıra, kuyu, su deposu, memurin 
ikametgahı, aksamı yirmi gün müd-_.. 

detle ve kapalı zarfla münakasaya 
konulmuıtur. Taliplerin %7,5 teminab 
muvakkate akçası ve teklif mektubu 
ile birlikte 26 Ağustos 930 salı günü 
saat on beıte Encümeni emanete ve 
o güne kadar ıeraiti fen niyeyi öğren
mek istiyenlerin Einanet Fen isleri 
müdüriyetine ~üracaatları. 

Manisa vilayetinden: 
1 - Memleket hutanesi için 2228 lira kıymetinde iliç mnba • 

yaa edilecektir. 
2 - lllçlann enva ve miktarım mtıbeyyin liıteler lstanbul ve 

hmir Sıhhat mOdllrlfiğtınde mevcut olduğundan tafsil!t t.tiyenJer 
buralardan ve Manisa Sıhhat mBdlrlOğOnden malfimat alabilirler. 

3 - MOnakaaa mOddeti Eyln1lbı 6 ıncı Cumartesi gllnli saat ona 
kadardır. . 

4 - Tekliflerin 661 numaralı kanuna tevfikan t~minata mDstenit 
oJmalan llzımdır. Teminatsız teklifler nazan itibara ahnmıyacakbr. 

5 - Şeraiti hakkında fazla malfimat istiyenler Manisa Sıhhat 
müdtırlOğüne müracaat edeceklerdir. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Ticareti bahriye mektebi alisi mü-
bayaat komisyonu rivasetinden: 
Mıkdan Cinsi • 
1500 metre Yerli beyaz patiska yatak ve yorgan çarşaflığı 
300 ,, Renkli yerli bez yatak ve yasbk yOzlüğfi 
300 " Yerli amerikan bezi kılıflık 
750 kilo Yerli iyi cins pamuk ıilte ve yaıbklar için 

65 adet Elbise dolabı yerli mamulatı 
Yatakhaneler için lüzumu olan balada muharrer beş kalem eşya 

4-9 ·930 pertembe günü saat on dartte ihalesi icra edilmek üzere 
ayn ayn münakaaai aleniyeye vazolunmutlur. 

Taliplerin ıeraitini anlamak üzere Ortaköyde klin mektep mO
dOrlüğUne ve münakasaya iıtirak edeceklerin lstanbu) iktisadi mil
eueseler muhaaebec'liğiae tevdi edecekleri teminatı muvakkate 
makbuzunu hamilen yevmi mezkiirda mektepte mfiteşekkil ko· 
miayouu mabıuıuna mOracaatlan. 

' Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü bqında 
Beyoğlu ~362. Şube ncentesi: Mah· 
mudiye Hanı altında 1sttnbul 2740 

-

lntalya postası 
( ANAF ARTA ) vapuru 10 

ağustos Pazar 11 de Galata ' 
nhtımından kalkarak -lzinir, 
Knllnk, Bodrum, Radoı, F et- , 
biye, Finike, Antalyaya gider 
Ye dönUıte mezkar iıke
lelerle birlikte Aa.difllt Kalkan, 
Dalyan, Marmariş, Kuıadaıı, 
Çanakkale, Geliboluya ujn· ı 
yarak gelir. 

Bozcaada postası 
(G E L 1 B OL U) vapuru 9 

ağustos cumartesi 17de idare 
nhbmından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönilı· 
te Çanakkale, Lapseki, Ge 
liboluya uğnyarak gelecektir. 

-------------------·· 

P. T. T. U. M. Levazım 
m.üdürlüğünden: 

1 - Müstahdimin için imal ettirilecek olan 2,500-2, 700 çift po
tin kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkur potinlerin 13-Ağustos-1930 tarihinde ihaleai icra 
edileceğinden taliplerin şartname almak üzere timdideıı. ıartname
nin ilçllncil maddesi mucibince hazırlanacak teklifnameleri teYdi 
için de mezkür tarihe müsadif çarşamba günO saat 14 te Istanbul' 
da yeni postanede mübayaat komisyonuna mllracaatlan. 

Nafia vekaletinden: 

Köprü münakasası 
Ankara viliyetinde Beypazar - Sanköy yolunda yapılacak olaa 

(69064) lira (3) kurUf bedeli keşifli "Koyunağıb,, köprüsii İDfaab 
kapalı zarf usulüyle münakasaya konulmuştur. 

Talipler milna1'asa evrakım görmek ilzre Nafia vekAleti Yollar 
umum mndnrlllğüne, lstanbul ve Ankarada Nafıa bat mDhendiılik-
lerine müracaat edebilirler. 

Milnakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde Nafıa veklleti yol
lar umum mftdUrlOğünden alınabilir. 

MUnakaaaya iştirlk etmak istiyenlerin mUnakasa feraiti umu• 
miyeıinin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalarım Nafıa vekl· 
Jetine ihaleden iki gün en.el ibraz eylemeleri ve (66) numaralı ızmir surat ~ustası 

( GÜLCEMAL) vapuru 11 
Ağustos Pazartesi 14,30 da 
Galata rıhbmından kalkarak 
Sah ıabahı lzmir' e varır ve 
Çarıamba 14,30 da lzmir'den 
kalkarak Perıembe sabahı 
gelir. 

' mllzayede ınünakasa ve ibalit kanunu ahkimına tevfikan hazırla
yacakları teklif mektuplannı ( 14 Ağustos 930 perıenbe) g6utl 
saat 15 den evvel Nafıa vekA.leti Müsteıarlık makamına teYc:ti ey
lemeleri ilAn olunur· 

Vapurda mllkemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

Jrn~zon ~irinci postası 
( REŞlTP AŞA ) vapuru 11 

Ağustos Pazartesi 12 de Ga
lata nhbmından kalkarak İne
bolu Samsun, Gireson, Trab
zon, Riı:e'ye gidecek ve da
nUıte Silrmene, Trabzon, Ti
rebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, fuebolu, Zongulda'ğa 
gelecektir • 

Hareket günil yük kabul 
olunmaz. · 

10 Ağustos Pazar Jzmit] 
postası yapılmıyacaktır. 

"V AKIT,,a abo
ne olunuz 

Istanbul posta telgraf 
baş müdürlüğünden: 

Istanbul telsiz telefon şirketi Temmuzun yirmiainden itibaren tek 
rar neşriyata başlamıştır. Bundan ıonra tirketin tahsilatı eskisi gibi. 
kendi acenteleri vaııtasile yapılacaktır. 

~ııı 
Büyü:k Tayyare Piyankosu 
9 uncu Tertip 1 inci keşide 11 

Ağustos 1930 dadır. 
Kettdeler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, tı, Ziraat 
ve Osmanlı bankalan murakıpları ve halk huzurunda 

• yapılır. 

Biiyük ikramiye 30,000 
numaralar tekrardolaba konmaz. 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 


