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Kürt iay nı nerede kararlaımış ? 
Geçen sene Musulda toplanan bir Kürt kongres;, ecnebi 

bir hükumetten alınan silahları Selmas dağlanna 
yığmağa karar vermiş 

Çerkeı Etem, Şeyh Saidin oğullan ve hempalan bunun üzerine 
fa ali yete koyulmuılar 
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rtıırt isyanının n.uıl tertip edildiğine dair mah;m hitberler veren El., Ahram gasetesl 
Kahirede çıkan El- Abram gazetesi 9temmuz luihli nushasında Knrt isyanı hakkında fU maldmab 

ftriyor: 
Son zamanlarda Kürt isyanı ehemmiyet kesbetti. Bu hareket Şeyh Sait oflu SelAbattinin, babuı

DID intikamını almak için hazırladığı bir hareket değil, bu bitikis yabana bir milletin kunetine 
latinat eden bir kıyamdır. 

KOrtler geçen sene Musulda bir kongre aktederek, kOrt ekseriy1ıtile mesktln yerlerde ihtiWcuyane 
propagandalar yapmağa ve mllsellib çeteler tetkil etmeğe karar vermiflerdi.Bu mllaellib çeteler bu· 
tlutta uğraıacak, içerdeki kürtler bunlara iltihak edeceklerdi. 

Mn•ul kongresinde verilen kararlardan biri Türk hududuna Iran tarafmdan tecavfh: idi, onun için 
ktııtler Yeonlarla birlikte çalışanlar birer birer iran hududuna hareket ~ltner.Çerkes Etem,ŞeyhSaidin 
oğ'lu Eaat,ıcyhAbdullab vesair kürt reisleri Selmu dağlarına hareket etmiılerdi. lamail ata Semiko 
~· budağda bulunuyordu.Hariçten gelen ıilih buraya gönderiliyor Te tevzi ediliyordu.1°ilrkiyeye gir
mekten memnu olanlar la Tilrkiye adliyesi tarafında takip edilenler bunlarla beraberdi. 

TOrkiye h&kumetinin Selihattin ile arkadaşlarının hareketini akamete utrattıktan sonra klhtler 
Haziranda İran hududu dahilinde olan Hoy şehrinde bir içtim• aktederek burada pte çete 
aynlmJf lardı. 

Bunu müteakik Türk tebliğı resmilerinin haber verdiği hadiseler vuku bulmutlur. 

H. Vekili 
Dün geldi ve Y alo

vaya gitti 
Hariciye vekili Tevfik Riiştü 

B. dan sabahki ekspresle şeh• 
riil"ıze gelmiftir. Vekil Beyi kar
filamak ilzere vali vekili Muhit
tin, muavin Fazlı ve muhtelit 
mGbadele komisyonu erkim is
tuyona gitmiflerdir. Fakat Ha
riciye vekilimiz Pendikte trenden 
inmİf ve Gazi Hz. ne arzı tazi
mat etmek Ozere motörle Y alo
Yaya gitmittir. Tevfik Rüıttı Be
yin bugiin ıebrimize avdeti Omit 
edilmektedir. 

Yarın 

Halepteki cemiyet 

Şehrimizde bir 
müzakere 

Herlolye vekiUmlzle iki 
eJ9J arı11nd• 

Ankara, 20 (T eJefon) - Dün 
alqam ayni trenle latanbula 
hareket etmit olan H. vekilimiz 
ile Rua sefirinin ve İran mas· 
lahatgüzannm btaobolda bazı 
ıiya•i temaılarda bulunma -
la~ın mukarrer olduğu ı&y· 
leniyor. 

Kapalı çarşı 

Kırllerlmla •rıımdı yeptı
ıımız ınket nihayet buldu 

Neticeyi bir kaç gane 
1utdlu neıre ba1lıyaC1J.~ız -- ~ - - - -----

• 

Iran sefareti miiıteıarı 
> 

"Huduttaki Kürt aıiretlerini içeriye 
aldık, maznun reisleri tevkif 

ettik ! ,, diyor 

Sait Hanın gaz.etemize beyanatı 
lraıa'la Tilrkiye'nin dostluk 

reYabıb .,mimiyet eaası Gzerine 
kurulup Türkiye'nin dostluğu 
lran'ıa ıiyaaeti hariciyeainin en 
mllhim amillerinden biridir~ 

Ankara'da ıefaret ve Tahran 
mabafili resmiyeıi ve Iran gaze
teleri Ttırkiye nefliyatım gayet 
soğuk kanlıhkla kartıhyarak ef
karı umumiyenin fark badisatıaa 
mOte•eccib olduğu, asilerin kuv· 
vei pkeriye ile tenkil ve refi 
gaile edildiği bir zamanda mn
nakqab kalemiye ile ezham 
milfevvq ve efkln megul etme· 

• /Fan sef arell mfisfeşa.n 

Mehmet Han Salt 

• ği caiz görmemitlerdir. 

lran sefareti maılahatgtızan 
Mehmet Sait Han don sabahki 
trenle ıehrimize gelmit ve bir 
nıüddet kaldıktan ionra Y alo
vaya gitmiıtir. Mehmet Sait 
Han kendisile görilfen bir mu· 
harririmize Şark hadisesi dola
yııile Iran hükumeti hakkında 
yazılan havadisler münaaebetile 
şu beyanatta bulunmuştur : 

••-Haftalardan beri Türkiye 
gazeteleri ıarkta vukua gelen 
isyan hadisesini mtıttefikan yaz
makta ve asilerin irtica harekA
bndan bahsettiklerinde Iran ve 
lran hükumetine bir takım aslı 
ve esası olmıyan isnadatta bu
lunmaktadırlar. Güya asiler lran· 
da teçhiz ve teslih ediliyor ve 
hatta erzakları da lran'da temin 
ediliyormuı. 

Ekrat baditeaine ait sefarete 
varit olan malamab reamiyeye 
göre Iran hakkındaki şayiat bil
kOiliye hakikatten aridir. Iran' da 
maznun bulunan Knrt riieıası 
bilhaua Halit ağa ve Yuıuf 
Aptal nam kimseler elyevm tahtı 
tarauut ve tevkifedirler. Iranın 
Kort aıiretleri Ararat hududun
dan uzaklatbnlmıılardır. 

Iran devleti Türkiye Cilmhu
riyetine kartı hüsnüniyetini daima 
g6ıtermektedir, binaenaleyh İran 
kilrtlerinin Türk toprağına teca
vOzllnde ve Türkiye Knrtlerinin 
İran toprağına iltica ve istimda
dına mAni olmak llzere hududunu 
ciddt bir surette mmakabe altına 
almıt ve bir çok tab i mOşkfi
lita rağmen isyan gailesininJ 
ref'i hususunda hiç bir gfma 
muavenetinden geri durmamıştır 

[Alt tarafı 3 ü11cü sayıfadaJ • 
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Hedive kuponu 
No.4 

'' ı 

ı 

Bugan diJrd'/lndl kupo"u gaz.etemlsln baı 
tarafında bulacabınız. 

Bu kuponları saklayınız. 
Çünkn yeni tertip kur'amızda hiç bir okuyucumuza hoı çıkma• 

yacak ve herkes kazanacaktır. Kur'a yalnız hediyelerimizin çqitleri 
arasında olacak, isteyenler kur'ayı kendileri çekecektir. 

Amanullah Han geldi 
Sabık kıral, muharririmize Gaziye 
olan hürmetinden, Türklere olan 

muhabbetinden bahsetti 
• Vatanım için icabında bir nefer 

gibi de çalııınm. ,, 

Sabık İcıral gazetecilerle birlikte 
Sabık Efgan kıralı Amanullah mittir. 

ban dün akşam "Stella DitaJya" Amanullah Hz. ne ıevceal 
vapurile Italyadan ıehrimize gel• Sllreyya Hz. le valdeai ve 15 
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kadar maiyet erkAna refakat ııet

mektedir. Şark hareki tında 
Sabık kıral Galata rıhtımında 

ıehrimizdeki Afganlıların hemen 
ekserisile, bu meyanda aj·abeyi 
lnayetullah ve sabık Roma se
firi Mirza Kasım hanlar tarafın
dan hararetle kartılanmıt ve 
hepıiJe ayrı ayrı öpUıerek gö
rtıımtııtUr. 

Gerek Amanullah Hz. ve ge
rek ıabık kıraliçe çok zayıfla
mıt görünmekte idiler. 

Amanullah Hz. vapurun ge
oit salonunda Iıtanbul gazete
cilerini nezaketle kabul etmiş ve 
hepsinin ayrı ayrı hatırım sor
duktan eonra kendisine sorulan 

muhtelif ıualleri dinlemit ve ıonra 
Efgan vakayiine temaa ederek 
fasih bir Tllrkçe ile ıu beya
natta bulunmuıtur: 

- Çok ıevdij'im Tilrkiyeye 
tekrar geldijimden bahtiyanm. 

Görüyorsunuz ki heyecanlıyım. 
Bu heyecan sevgili Türklere ka
wımaktaa mUtıvellit en bUyUk 
sDrurumdur. 

latanbulda ancak iki ay ka
dar oturabilecejim. Bu mUddet 
zarhnda Gııi Hz. ne mUllki 
olmağı çok uzu ediyorum. Ken• 
dilerinin Y alovada buluiıduk
lannı öğrendim. Bana huıuıi il
tifatları vardır. MUnaılp bir za
man•• ılyaretlerlne l(idecetim. 

Bfraaiatanda timdiJik ıUkfanet 
•• lıtlkrar olduiunu ıazeteler
d• anhyor, yakından rörmedi-
ğim için hakikati bilmiyorum. 
Memleketimin terakki ve taalisi 
birfnci emelimdir. Bunun için 
dua edi.yorum. 

Mellllıketlme t,krar d6nllp 
cPönmiyıeethai soruyorsunuz, e

ğe!r Afıanlılar benim programı
mı , preulpleriml kabul ederek 
çağınrlana rldeceğim. Olmıda· 

ğı takdirde vatanımın yükselme· 
si için her zaman, ziyanı yok 
bir kıral fibi değil, bir u
ker gibi bir çiftçi gibi bile ça
lıtmağa haı.anm. 

Zaten timdi Afganistan, iyiyi 
" k6tGyG_ anlamıt "Ye ahali ic
raata muhalefet etmemiıtir. 
Memleketin terakkisine mani 

olan Ulema taslağı hocalardır. 
Zaman tabit bunlan da kaldıra
caktır., 

Amanullah Hz. bundan sonra 
ftpUrda bir mllddet iıtirahat 
•tmitler Ye sonra maiyeti erkA
aile Tarabyada hazırlanan k6ık
lerine fİbnİf)erdir. 

1 Gelenler gidenler 1 
Gireaon Yaliai Rami, millkiye 

.ofettiflerindea Nedim Nazmi 
B. ler mezuniyetle ıehrimize 
ıelmitlerdir. 

Seyriaefaha idare meclisi ha
llDdu tair HOaeyin Rifat Bey 
lzmirden ıelmittir. 

VAKiT ın tefrlkaaı ı 41 

RllttO, bayatları zuliimle, fe
aabkla, dilenci çanatmdan loll
ma çalmakla reçen ne k .. d ... 
imanlar biliyordu ki fenalıklan
nm en ktıçllk bir cezumı ga .... 
melrmin yaıayıp fidiyorlardı • 

Ve sonra gene ne kadar 
iamalar biliyordu ki müşfik , 
merhametli, afif ve faziletli 
olduktan halde ömürleri binler
ce mahrumiyet ve acı içinde 
reçiyordu • Neye miıal aramak 

Yeni inkişaflar bekleniliyor 
Ağrı dağındaki eıkiya ateıten bir 

çember i~indedir 

Son haberlerden ıonra Ağrı 
dağmdaki tenkil Yaziyeti ı3yle
dir: Ağrı dağının her t"rafını 
ihata eden kuVYetlerimiz Çaldı
ran - Van ha valisindeki tarama 
hareketini ikmal eden askerimizin 
iltihakı ile çok kesafet peyda 
etmiştir. Bu auretle ihata çemberi 
daha ziyade sıklaıtmlmıtbr; da
iın üzerindeki etkıya en yüksek 
tepelere kadar çıkmıştır. Bura
larda yolsuz •e ıon derecede 
sarp kayalar araaında gizlenme
ğe çahımıktad11lar ; bu suretle 
dıj'ın en yük.ek Ye aarp yerle
rine iltica eden eıkıya birçok 
hayvanlarına ıötUremedikleri için 
orada yiyecelcıiı kalmağa mah
kumdur. 

Iran sefaret mUıteıarının ver
diii malümata r6re Atrı datı 
civanndıki Iran hududu üzerinde 
bulunan Kort atlretleri dahile 
sevkedilmiıtir. Dafın eteklerinde 
bulunan difer köylerin tahrip 
edilerek ahaliıinin bııka yerlere 
nıklediJdiii de malQmdur. Bina-

enaleyh Airı datmın tepelerinde 
bulunan eıkıyanın ne Iran hu
dudu dahilindeki aıiretlerden, 
ne de Türkiye hucbJtlan dahilinde 
ıimdiye kadar kendilerine yatak
bk eden 11iretlerde11 yardım 
ıirmelerine, erzak "Ye milhimmat 
almalarına imkln kalmamııtır. 

Bundan ıonra artık dağın 
etrafındaki demir ve ateıten 

• 
irtişa 

Dava dosyesi buraya 
gönderiliyor 

Muhakeme büyllk dedlkodulır• 
sebep olıoak 

Ankara 20 (T elcfon) - Barut 
inbisarandaki irtifa meaeleain
den çıkan da vaya ait evrak bu 
ay ıonunda lıtanbul mOddei 
umumiliğine gönderilmit olacak
tır. Şu kadar ki meselede tev
kif edilmiş kimse olmadığından 
muhakemeye tatilden ıonra b8f
lanacak ve dava Ankaraya nak
ledilecektir. 

RUıvet verenlerin defterlerine 
göre irtifa miktan 55 bin Uranın 
çok fevkindedir. 55 bin lira yalnız 
allkadar Uç memura verilmit olan 
kısımdır. Defterde bunun hari
cinde de bazı kimıelere daha 
paralar verildiği ı&terilmektedir. 
Mahkemede okunacak ba İrtifa 
defterinin blly6k decllkodalara 
sebep olacağı tahmin olunuyor • 
Ancak işin hakikati muhakeme 
esnasında anlqılacakbr. 

ıçın okadar uzaklara fitmeli 
idi? ... 

Mebrure Hanım ile ıu ıokak
larda yırbk terliklerini allrllye
rek ıstırabın bir nqi halinde 
dolqan ıu zavallı kadınlar ara
sında ne fark vardı?.. Birisi 
huzur ve refah içinde olmuma 
rağmen aile mukaddesabnı 
çiğnemif ti; değeri sadece bir 
gaflet ve irruretin kurbanı ol
muştu. Enelkisi yapbğı itten 

ihata çemberi her gün biraz daha 
daralacaktır; her gOn bu çember 
dağın tepelerine doğru yüksele
cektir; tesadüf olunacak eşkıya 
imha olunacakbr. Şayet çok 
ytıkıeklere çıkarak oralardaki 
kovuklarda bir miiddet daha 
saklanabilenler olursa bunlar da 
bir, bir buçuk ay ıonra buralarda 
yeni karlar yağmağa baılayınca 
aıağılara inmeğe mecbur olacak
lardır. O vakit ihata çemberi· 
mizin içine düşeceklerdir ve eğer 
dağ üzerinde ve zirveye doğru 

daha evvel kat'i ve umumi bir 
hareket yapılırsa ihtimalki daha 
evvel dağın her tarafı çok kısa 
bir zamanda temizlenmİf ola -
cakbr. Eaasen daidaki eıkıyada 
ne kuvvei maneviye, ne de mu
kabele kudreti kalmamıştır, hepsi 
can kaygaıına düşmOılerdir. 

Kolordu kumandanı Salih Pı. 
dllnden itibaren Bayezitte karar
glh kurmuş olduğundan birkaç 
,Un içinde harekltta yeni inki
ıaflu vukuuna intizar olunabilir. 

Salih Pı., Bayezitte askeri 
merasimle karıılanmıtbr. Salih 
Pı. kararglhına giderek Ağn 
dağındaki takileri imha için alınan 
tertibat Ye yapılan hazırlıklar 
hakkında kumandanlann ıifaht 
raporlannı, Ağn dağındaki taki
leri bombardımandan danen filo 
kumandanımızın izahabnı dinle
miıtir. Salih Pı. Ağn dağı civa-
nndaki kıtaab teftite gidecektir. 

1 SPOR 1 
Hazırlık maçı 

Gençler muhtelitinin 
bir galebesi 

Çarıamba günn ıehrimlıe ge
lecek olan Vama takımına bir 
hazırlık olmak Uzere don genç
ler mubtelitile Rum muhteliti 
aruuıda bir ekseniz maçı yapıl· 
mıtbr. 

Maç 11fıra kU'fl 8 ile gençler 
muhtelitinin plebeaile netice
lenmİf ve sala gOnll tekrar edil
mesine karar verilmiftir. 

lzmirde 
Ticaret ve SaruıJll odaları 
4 tJnctJ kongresi topJandı 

1zmir, 20 (A.A) - lzmlr iktisat mın
takası ticaret \'c sanayi odalarının dör· 
diincü kongresi toplanmıştır. Jçtimadıı 
bazı bankalar mileıslseler de hazır hu· 
lunmuşlardır. Encümenler intihabatı ya
pılmıt ve bu münasebetle Rcislcümhur 
Haı.retlcrlne, Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım veBaşvekil lsmetPaşalar hazarann a 
vr iktisat veklletinc kongranın tazimatını 
mUtezammın telgraflar çekilmiştir. 

memnundu. . Diieri bunu tiksin
dirici bir angarye halinde yapı
yordu • O halde cemiyetin ada
leti nerede ve kulaklanmızı 
dolduran vecizelerin manası 
nedir? ... 

Kim ona kat'iyetle temin 
ederdi ki fU yırtık terliklerini 
sllrilyen zavallı kadınların ahn 
yazısile kendi kansının alın ya
zııı mOıterek değildir? .• 

RilftU dllnyada her feyi af
fedebilirdi; fakat karısının bura
dan giderken tertemiz bırak
tığı alnının çamura kapanmasını, 
bir ananın orospu olmasıni bir 
türlü affedemezdi. Kendisi ter-

temizdi. Cephede kan düker-

.•. - ~.! --
, 
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Telgraf haberleri ) 

Demiryolu sıyasetimizin zaferi 

Tren Kayseriden Sivasa 
kadar vardı 

Nafia vekili bugün trenle 
Sivasa gidiyor 

Hükümelimizin takip etmekte 
olduğu demiryolu siyaseti her 
gün yeni yeni muvaffakıyetler 
göstermekte ve TOrk vatanını 
baştan başa demir ağlarla öre
ceğimiz günler yaklaş maktadır . 

Aıağıda dercettiğimiz haber 
bu siyasetin yeni bir zaferini 
bildiriyor. Tren Sivas istasyonu· 
na varmışbr : 

Ankara, 20 ( Telefon ) - An
kar - Siva1 hattının şark kısmı 
dün akşam Sivas'a varmııtır. 
Yann Nafia vekili , refakatine 
inşaat reisi ile yollar umum mü
dOrllnn alarak trenle Sivas' a 
gidecektir. Nafia vekili Sivas'ta 
bir gün kalıp dönecek,Çarşamba 
gilnkU vekiller heyeti içtimaına 
iştirak edecektir. Bu içtimada 
Alman sanayi teşkilatının demir
yollar , vagon ve lokomotif 
için yaptığı 10 milyon lngiliz 
liralık teklifi ve bazı deniz işleri 
görnşiilecektir. Alman teklifi ilk 
taksiti bet sene sonra başlamak 
llzere veresiye sabf mahiyetinde
dir. Esaslarda uyuşulmuş gibidir. 
Vekil bey Zonguldak tarikile ya
pacağı bir aylık seyahate önü
müzdeki hafta baılayacaktar. 

iki tezkere 
Ankara 20 (A. A.) - Şarka 

giden demir yolları inşaatının 

Sivasa varması Uzerine Nafia 
Vekili Recep Beyin Maliye Vekl · 
!etine ve Devlet Demiryolları 

Umumi müdürlüğüne yazdığı 
tezkere suretleri aşağıdadır : 

" Maliye VekAletine : 
Sivasa giden demiryolunun 

son rayı dün alqam yerine kon
du. Bir çok bOyük işler arasın
da bir çok miltkiillere göğUs 
geren maliyemizin Nafia itleri
nin tahakkuku için gösterdiği 
alaka ve samimi yardımdan do
layı bassatan arzı teıekk9r ede
rim ederim. Bu mOnasebetle 
Yeklletimizin bütün mesaisinde 
memleketin mali şevket ve kud
reti namına ahnmıı ve alınacak 
bUtiln tedbirleri birinci derece
de nazarı dikkatte bulunduraca
ğını teyit eylerim efendim.» 
"Devlet demir yolları Umum müdlir

lül!line : • 
Şarka giclen hattınızın Sivasa 

vardığı hakkındaki tezkerenizi 
bllyllk vatani mazhariyet glln
lerinde duyduğum heyecan ile 

ken, vllcudu delik, deşik bir 
ananın orospu olması bir 
kalbura dönerken, yegane mil
teselli olduğu nokta, bu toprak-
lara akan kanlann memleketle 
beraber ötede ailesinin namu
sunu ve hayatını kurtarmıı ola
cağı idi . O, bu kanları, kansı 
orospu olsun için, oğlu sefil ve 
ıergerdan kalsın için dökme
mitti. 

Meçhulat içinde , karanlık 
içinde, tereddüt içinde yaıamak 
zordu . ihtimal bütlln bu düşün
celeri hatalı idi, ihtimal karısı, 
ıu dakikada ummam andsran 
şu koca şehrin bir tarafında 

okudum Bu mllnasebetle umumt 
idareyi ve bilhassa in.pat iti 
başanda çalışanlan, emeji geçen 
bütün mOhendiı, memur ve iıçi
leri takdir ve tebrik ederim. 

Vatanın ıevketi için çalııan
lara onun takdirleri mevuttur. 
Alakadar arkadaşlan tebrikim
den haberdar eylerken bu nok-

ta üzerinde tavakkuf ederek onlan 
istikbal mesaisinde muvafık kıla-
cak hislerle . takviye etmenizi 
rica ederim efenim . ., 

Bir tevkif 
Sahte nüfus tezkerelf 
bir Ermeni yakalandı 

lzmir 20 (Vakıt) - Mehmet 
Ali ismi yazıla bir nüfus k&j'adı 
ile buraya gelen Barnak ilminde 
bir Ermeni yakalanmııtır. Tica
ret için geldiğini saylilyor. 

lzmirde 
Maskeli haydutlar iki 
otomoblll soydular 

lzmir 20 (Vakıt) - Bir takım 
maskeli adamlar Cuma ovuı 
civarında iki otomobili durdur
muşlar, yolcuları soymuılar, fe
na halde dövmüılerdir. 

Nüfus memurlan mah
kemeye verildil~K 

Bozöyük, 20 ( Vakıt) - Bu
rada nüfus idaresinde halka 
müşkllllt gösterildiği ve bazı 
yolsuzluklarda bulunulduju nok
tasından tetkikat yapaldı Ye 

failleri mahkemeye verildi • 
ee 

Ahmet Şahın kardeıi 
lr4n tahtından 11a.s 
geçmivormuı 1 

Paris, 20 (A.A) - Madn gazcteelnln 
verdiği bır habere göre geçen tubaun 
22 inci günü Fransada ölen sabık İran 
şahı Ahmet l lanın kardeşi Prens Ha.sın 
neşretrlğt hlr beyannamede lran tahtını 
çıkmak hususundaki hakkından fenpt 
etmediğini kaydetmiştir. 

Postaya teoıvüz 
Yah•aç, 20 ( VAKiT) - YalT&Ç • 

Uluburlu postasına tecavilz vaki olmuş· 
tur. l\lüteamzlar takip ediliyor. 

Bartınde bir clnıyet 
Bartın, 20 ( VAKIT ) - Kaya dibt 

köyünden Niyu:lyl ıynı köyden Mehmet 
öldürmü~tür. Katil adliyeye verilmiştir. 

Mudurnudı bir hadise 
Bolu, 20 ( VAkh') - Mudomadı 

cebren eve giren iki kişi mahalli vak'aya 
koşan iki Jandarmayı -yanlamışlardır. 
Failler yakalanarak adliyeye verllmlşdr. 

kucağındaki çocuğile gözleri 
ufuklara merkuı, kendilİDİ bek
liyordu. Ve hiç ıOpheıiz o, ba
ka dar mahrumiyetler içinde ahn 
bıraktığı gibi tertemiz bir halde, 
harbin acı gtlnlerini açlık gQD
lerini çamaşır yıkayarak, tahta 

silerek; fakat namus ve iffetin
den bir zerre bile fedaya razı 
olmıyarak geçirmiş, kendiaini 
ve oğlunu yaşatmııtı ve Yaf4l· 
makta idi .•• 

Rüştll kafasının değil, adımla
nnın hareketine tlbi, imlyakt 
bir hareketle yürüyordu. O 
kadar acıları ve kederleri içine 

(Bitmedi J 
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Gandn şiyaşefl: 

Sovyet kongresinde 
Avrupa matbuatının verdiği 

malümata nazaren Sovyet kon
gresi M. Stalinin tam bir muvaf • 
fakıyetile neticelenmiştir. Millet 
komiserleri meclis reisi M. Rikof 
uauln idaresinde bir takım nok
anlar yapmış olduğunu ıkrar 
mecburiyetinde kalmıı ve bu 
ıkrarla üçUncn beynelmilel kitibi 
umumisi Stalinin mevkilni tah· 
kim etmiıtir. 

M. Rikof kongrede demiştirki: 
.. Vaziyetimin burjuva anasırı

nın mukavemetini ziyadeleştirdi
ğini tasdika mecburum. En mü
him kabahatim köylerde kollek
timt rejiminin tatbik edilebile
iini anlamamak olmuıtur. işgal 
ettiğim mevkiin ehemmiyeti ha
tamm daha elim neticeler ver
meaini mucip oldu • Bilrkooın 
hakkımda vereceği karara boyun 
efmeye hazırım. 
Eğer garp matbuatının nak

lettiji bu sazler aynen Rikof 
tarafindan söylenilmiı ise, Sov
yet reisi hllkdmetinin bu hare
keti, siyasetinin hatasını hakika
ten anlayan namuslu bir vatan
perverin rilcuundanbaşka bir fey 
deiildir. 

Maamafih SoYyet ıuralan na-
mma çıkarılan rivayetlerden 

.. blyDk bir kısmının izam ve 
taJarif edilmit olduğu hergOn gö· 
rOldtiiilnden Rikofun bcyanab· 
ma da uçok tağyire uğrablmıı 
olması •arittir. 

~er halde. Sovyet kongresinde 
lhtillh mucıp olan bir mesele
nin mevzuubahs edildiği muhak
kaktır: Bu mesele iktı~adi reji
mhı k6ylere tatbiki meselesidir. 

.. Rikof,, ve mutediller bu nok· 
!•.da ihtiyatla hareket etmek 
ıcap eylediğini iddia etmişlerdi 
O~lar bir greve yol açmak iste~ 
mıyorlardı. Halbuki Stalin ve 
taraftarları tiddet istimalini iste· 
mekte idiler. 

lkbsadr rejimin tatbikine t~ 
ıebbns edildiği gün köylii şid
detle mukavemet ettı.· Uk . rayna 
hadısab yol aldı, 0 vakit Stalin 
botnn hatalan mutediller .. k-
letti. e yu 

. Sovy~t kongresinin neticesinde 
SOvyet ıdare reisleri ara§ında bir 
çok tebeddOIAt vukua &cim . 

~ esıne 

intizar olunuyor. Bu bapta he-
nOz mal6mat olmamakla berab 
.. D!I- f "C . ki . er 

na&O " ve onıs ,,nın siyasi bu-
radan çekilmelerine ve "StaJin,,in 

riyaseti hOldlmete gelmesine mu
hakkak nazarile bakılıyor. Bu 

takdirde "Rikof,,un hariciye komi-

1erljine getirilmesi ve "Litvinof 
un vekAlette kalması ibtimaİi 
Yard1r. ''Gepeu,, da da şimdiki 
zal>itai siyasiye şefi "Menziniski ,, 
DİJI yerine ' 1Serj Orcenikice,, nin 
retirileceği rivayeti mevcuttur. 
Her halde kongrenin neticesinde 
Rua siyueti dahiliyeainde mühim 
bir tabavvill vukua gelmesi kati
yen memuldur. 

Muhasebei hususiyeler 
Şehrimiz mubasebei hususiye· 

aile Şehremanetinin tevhit edilen 
kadrosile biltOn viliyetler ida· 
ref hususiye kadroları Dahiliye 

Velc'-letinden Maliye Vekaletine 
gtnderilmiı ve tetkikine bq
lanmlfbr. 

Çıtıloadı yangın 

Çatalcada Kuleiçi mahallesin· 
de buğday dem.t!.eri ateş almış 
fakat derhal ı6nd0rülmüştür. 

( "VAKiT,, iN SEH&R HABERLERİ ) VAKiT 
Tevfik Kamil B. Ecnebiler karşı

sında Türk mu
sikişınaslar 

Adliyede; 

Haydar RıfatB. 
21 Temmuz Pazarfe-$i 9!JO 

Dün şehrimize 
geldi 

Tahsisat meselesi he
nüz halı edilmedi 

M. Mübadele komisyonu Türk 
heyeti murahhasası reisi Tevfik 
Kamil B. dün Ankaradan ıeh
rimiı:e geldi. 

Ankaraya, yeni itilifname mu· 
cebine teşekkül edecek olan 
eikplerin ve komisyonların tah• 
sisatı meselesini halletmiye git· 
mif olan. Tevfik Kamil B. Maliye 
ve Hariciye Vekilleri ile görüş
mOşı, fakat henüz tahsisat işini 
halledememiştir. 

Tevfik Klmil B. şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Tahsisat için daha bir teY 
yapamadık, maamafih ergeç bu 
mesele halledilecektir. 

Esasen bir haftaya kadar tek
rar Ankaraya döneceğim. O za
man mUspet bir netice alacağı
mı ümit ediyorum. 

- Maliye Vekili B. bir Av
rupa seyahati yapacakmış. 

- Evet, fakat o zamana ka· 
dar olmazsa, avdetinde bu it 
görlllebilir. Muhakkak olan bir 
şey varsa tahsisabn verilmesi 
lizım geldiğidir.» 

Malumdur ki, hükftmetimizin 
Türk heyetine verdiği tahsisat 
180,000 liradır. · 

Bu para arbnlmazsa, ekip teş
kili değil, mevcut memurlardan 
bile bir kısmının çıkanlması 
lazım gelecektir. 

• 
M. Mübadele komisyonu bita· 

raf e rkinından M. Henderson 
iki ay mezuniyetle tehrimizden 
Danimarkaya gidecektir. 

Bir buçuk ay sonra da Ce
nevrede toplanacak olan Akvam 
meclisine Danimarka murahhası 
sıfatile iştirak edecek, oradan 
tekrar lstanbula dönecektir. 

G. Pançedoref 
Eski Buf gar konsolosu Bulgar 

kalem erba! ı ıda G. Pançedoref 
şehrimize gelmiştir. 

G. Pançedoref bir kaç ay Bul-
gar tarihi için lstanbul bazinei evra· 
kından malumat ve vf!sikaJar ala· 
caktır. Bundan evvel de bu yolda 
çalışmış ve vOcuda getirdiği 
eserler tarihşinaslarca takdire 
mazhar olmuştur. 

Postada ıslahat 
Postada milhim ıslahat proje.

lerini ihtiva eden yeni posta ve 
telgraf kanunu layıhasının dun 
Maliye V ekiletinde tetkikine 
baılanmışbr • 

Bunun için teşekkül eden va· 
ridat umum müdürü Cezmi, Hu· 
k~k Miitaviri Selihattin, kava
nın müdürü Edip B. lerden mü
rekkep komisyon yakmda mesa · 
isini bitirerek liyıhayı vekiller 
heyetine verecektir. 

ltalya tuzlalarını tetkik 

Tuz inhisar idaresi Italya tuzla• 
larında tetkikatta bulunulması 
ıçın bir ~emur g6ndermeğe ka
rar vermış ve maden mUbendis
lerinden Hulôsi Beyi bu işe me· 
mur etmiştir. 

Ruı sefiri geldi 
Sovyet Sosyalist Cümhuriyet

leri ittihadı sefiri Suriç yoldaı 
Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 

Panorama bahçesinde çahıan 
musilcişınasladan bir heyetin işten 
çıkanldığını ve yerlerine roman· 
yadan gelen ecnebilerin abndı
ğını yazmııtık. Belediye mu.kar· 
reratı mucibince şehir de icrayı 
ıan'at edecek musikişinasların 
güzel san'atlar birliği musiki şu
besinde kayıtlı bulunması llzım· 
dır. Panorama bahçesinden çı· 
karılanlar G· S. B. musiki şube
sinde mukayYet oldukları için, 
şube hadise ile alakadar olmuş, 
hadisenin sebebini tahkik etmiş, 
bu san'atkarlarm tekrar işe yer
leştirilmeleri için teşebbüslerde 
bulunmujtur. 

Bu arada bahçe sahibi, itten 
çıkarılanların musiki taavün ce· 
miyetine ha olmadıklan İçin 
vazifelerine nihayet verildiğini 
söylcmiftir. Y apbğımız tahkika
ta nazaran ahiren musikile al4-
kası filpbeli bazı kimseler· tara· 
hodan bu namla bir cemiyet 
teşkiline teşebbüs edilmişse de 
icrayı ıan'at edecek musikişİnH* 
ların bu cemiyette ha olmaları 
lizım geldiği ·yolunda hiç bir 
karar yoktur. Esasen nerde ve 
ne itle meşgul olduğu, kimler
den müteşekkil bulunduğu bili
nemiyen bu musiki taavün ce
miyetinin bu işlere kanşmaaının 
doğru olmadığı güzel san'atlar 
birliği musiki şubesi tarafından 
resmi makamlara bildirilmiıtir. 

Buz bayii 
Muşierllere buz vetmedl
~ınden cezali1J1dırılacak 
Kadıköyilndeki buz bayiinin 

elinde 60 kahp buz olduğu hal
de müşterilere buz satmadığı 
vaki olan ihbardan anlaşılmış ve 
dükklnı ansızın aranarak buz
lar meydana çıkanlmışbr. Hak
kında zabıt varakası tutulan ba
yi cezalaodmlacakbr. 

İhsan beyin borcu 
Ankaradan alınan haberlere 

göre sabık Bahriye vekili Ihsan, B. 
M. M. sabık veznedan Mehmet, 
murakıp Emin beylerle rüfkası· 
nın hnkumete olan borçlarının 
icra vasıtasile tahsiline teşebbüs 

edilmiftir. 
Ihsan beyin borcu Istanbul

daki mallarından tahsil edilecek
tir. Diğer taraftan Ali Cenani 
beyin Ayıotaptaki malları:da sa
tılağa çıkarılmıf, fakat alıcı çık
mamıştır. 

--~ ... ---
Fırka ' a 

~Am;ı;- namzedi 
Fırka mahafllfnde ne 

denlvorl 
Dünkü nüshamızda Hikmet 

Rasim Ef. isminde bir zabn 
ameleliği temsil için belediye 

Azahğına namzetliğini · koyduğu
nu yaı:mıtbk. Bu mesele hakkın
da fırkanın ileri gelen bir azası 
ıunları söylemiştir: 

Şehrinıize gelen bir ha
bere göre, lstanbul 

yolundadır 
Haydar Rifat B. hakknıdaki 

kararın tasdik edildiğine dair 
ilam, dün akşama kadar müd
dei umumiliğe tebliğ olunma- 1 

,. 
Hariçte 

1 aylığı Kurut 150 

' .. .. 
6 .. .. 
12 .. .. 
Safer 

1349 

400 
750 
1400 

dahilde 
-
800 
1450 
2700 

mışbr. ' j 
Şehrimize gelen bir habere 

göre, Fethiyede bulunan Haydar 
Rifat B., lstanbula hareket 
etmiştir. 

Bu geoekl Ay 

Oüneşirı Eşei bürcline girmesi 
Gane~in doğu~u: 4,45 - batı~ : 19,36 
Avın doğu~u : 24,24 - babıı z 17,08 

Haydar Rifat B. in orada 
kendisile göriiıenlere bir maden 
işini takip için F ethiyeye gel
diğini söylediği ve firar şayi· 
alarmı tekı:ip ettiği bildirilmek
tedir. 

Haydar Rıfat B. in perşembe 
günkü vapurla 1stanbula geleciği 
zannediliyor. 

Bir rivayete göre , kendisi 
lstanbuldan hareketinden on 
gün evvel blltün emvalini refi
kuı namına fer ağ etmiştir . 
Maamafih, bu rivayeti teyit eder 
mahlmat yoktur • 

Delilik meselesi 
ihiil&tı luJ.lletmek ilzere, 
Tıbbıadlide ağustosta bir 

içtima vaınlacak 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôlle .lldudl Aqam Y ahı laua1ı 
2.57 ı2.20 16.18 19,35 2ı.JJ 2,311 

Havaı 

Bugün rllzgir mUtehavvil 
esecek, hava açık olacak ve 

1 hararet artacakbr. Akşama 
! doğru bir sağnak muhtemeldir 

1 

Dün hararet A~!DI 32, u
gari 20 derece ıdı. 

Radyo ı 

Bu ak,am Ankarada 
Rlyaseil cümhur musiki beyed 

saat I 9 bando 
1 - Mendelson : bir yaz geceıl 

ruyasL 
2 - Masne: Şan pitoresk. 
3 -Silezinger: etüt do diyez mlnor 
4 - Luinyan ı fa!ltezL 
S - Ştraus :Vals sabah gazeteleri. 
6 - Komzak: Marş dük Alefrct. Birkaç gün evvel lstanbul. ağır 

ceza mahkemesinde Hacı Ömer 11a:::===:c:::=========1 
iıminde bir genci aıdnren kara- Günün müzayede 
kaş Hüseyinin muhakemesi gö· ve münakasaları 
rülürken, Tıbbıadli doktoru Hay- A Gedikpaşada jandanma lmalat-
rullah B. le Mazhar Osman B.in hanesinde, kumaşı ima14thaneye alt 

ve akliye hastanesinde ki diğer olmak üzere elbise, dolak. serpuş ve 
kaput mlinakasası saa.t 10 da ve 14 te. 

yedi doktorun raporlan arasın- A Evkaf levazım müdiirlüğünde 
daki fark tetkik edilmiş, Hay- kuru fasulye, zeytin yağı, sade yağı 
rullah '8. maznttn için "Delidir,, ve pirinç ayrı münakasaya k'onulacak-
dig" er doktorlar 11Değildir,, deli tır. Saat 15 te. 

A Altı muhtelif ocaktan çıkanla· 
gibi görUnmek istiyor,, dedikleri cak balast münakısası. Kapalı zarflL 
için, müddei umumi Cemil B. in saat ı 5 ten itibaren Ankara devlet 

talebi üzerine, meselenin Tıbbıadli demir yollan idaresinde. 
meclisince halli kararlaştırılmış- A Firengi mücadelesi için lüzumlu 

1 

i!Açlar milnakasası: ıaat 15te Balikesir 
tır. encümen vilayetinde. 

Talep ve karar veçhile, Tıb- A Satılık evler ve apartımanJar: 
bıadlide yapılacak tetkikat es- Galata şişhane sokak emek yemez 
nasında Mazhar Osman ve mahallesi numara 13-41 ev, Cihangir 
Hayrullah B. ler Tıp fakUltesi ağa hamam• sokak Fıruz ağa mahallesi 
müderrislerinden bir zat hazır numara 46-58 ev; Tophane kılıç Ali 

paşa caddesi Bayzıt mahallesi numara 
bulunacaklar, noktai nazarlar ısı aparuman, ı46 apanıman ve 147 

münakaşa olunacak, neticede numaralı ev - Beyoğlu malmUdUrlOğ(l 
Tıbbıadli meclisince kat'i bir saat 17 de. 
rapor verilecektir. 

içtima gUnü henüz takarrilr 
etmemiştir. Fakat, bu içtimaan 
onbeş, yirmi günden evvel ola
mıyacağı tahmin ediliyor. 

lçtimaa iştirak etmesi karar
laştırılan ve mahkemece ismi 
tesbit edilmiyen miiderrisi Tıb-

bıadil meclisi intihap ve davet 
edecektir. Bu zatın, müderris 
Raşit Tahsin B. olması muhte
meldir. 

Muhittin B. geldi 
Vali vekili Muhittin B. Y alo

vadan dönmüş, dün Büyükdere 
yolunu teftiş etmiştir. 

Sinemaları 

Alkazar - Kartallar yuYa11 
Alemdar - Para kurdu 
Beıiktaş Hilil - Ölnm periıl 
Ekler - Kazaklar 
Elhamra - Moskovah kadm 
Fransız - Artis aşkı 
Melek - Çıplak aııklar 

Opera-Pembe köşkiin esran 

1 

Ş k- Hafiyeier kıralı 
~üreyya Kadıköy-Ledi Hamilton 

Türkiye iş bankasından: 
lydi milliye müsadif 23 temmuz 

930 çarşamba günü Istanbul ve 
Beyoğlu şubelerimiz kapalı bulu
nacaktır. 

........................................................ . ...........•.................................. 
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"Müracaatı ait olduğu kaza 
heyetine gönderdik. Bizde inti· 
hap temsili değil, niıbidir. Gös
terilecek namzetler arasında her 
smıf halk bulunacaktır.,, 

ı~IBRRBETE~ 
lıı ŞEHRiMIZE GELDl ~ 
:ii! ve 23 T emmuı: çarşamba akşamı :::: 

Yırovıda mektep 

Yalovada 6000 liraya bir mek
tep inşa edilecektir. 

:ı:ı •••• 

WJ T AKSil\~ Bahçesinde ~~ 
:u: •••• 
:::: lcravi Jubivata başlayacaktır. mi 
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,- Merakla •eyler 1 

ropaganda 
Ruslar radyodandais

tifade ediyorlar 
Berlinden bildiriliyor : Gazet 

d6 Va.un haber verdiğine gö
re Moskova radyosu haftanın 
iç pthade Almanca olarak 
l»olfevik propaganduı aeıriyatı 
,..,.Uta ve nutuklar neşret
mekteclir. Tabii bu propaganda 
atnklan Almanyada dinlenil
mektedir. 

Ba haberi Yeren gazete bu 
propaganda nutuldannın, yata
... Almanya Sovyet ctımhuriyeti 
cU,e ltittipi de illve etmekte 
ft nazan dikkati celbetmekte
clir. 

Ayan Azası 
Amerikada nasıl para 

yedirir 
T.-k kadınlarma aiyui temsil 

IWda Yerilditi fU aarada Ame• 
rikada YUku bulan bir intihap 
maceruını nakletmeyi muvafık 
balduk. 

Şikagodan bildirildijine göre 
Madam Mak Kormik isminde 
Wr lradmaa keadiaiai ayan izaa 

• intihap ettirmek için bir çok si· 
yul tahıslara para verdiği an· 
lqılllllfbr. Madam Mak Kormik 
ayan intihap edildikten sonra bazı 
dottlarma bu it için tamam 225 
bin dolar yedirdiğini s6ylemiftir. 
Halbuki yapılan tahkikat netice
.mele madamın 325bin dolar ye
dirdiii •nlatılllllflır. Şimdi Ame
rika lıDkümeti bu 100 bin dola
ma haafi nüfuzlu tahıslara 
7edirilcliji arqtırmaktadır. 

Gene bu intihap emuında Mak 
Konnikin rakibi olan bqka bir 
kadın da 25 bin dolar yedirmit, 
!akat m11Yaffak olamamııtır. 

1 Memleket haberleri 1 
Bir teıadüf 

Adaıuula bir c11ntyi J11tkalattı 
Yeni Adana gazetesinde o

lmadaiuna göre kaçak tütün 
aramu bere bir bata tiden 
bir jandarma mDfrezeai orada 
bir ağaç albnda uyumakta olan 
bir tahsa tesadOf ederek kendi
sini uyandırmıf ve bunun fazla 
telAfından fOphelendikten son
ra teykif etmittir. 

Bu· adamın bundan bir mDd
det evvel bir cinayet ifliyerek 

Kasırgada 
iki muharrir arkadaşı
miz bir kaza atlattılar 

0$m.va Cemal ve Kemalettin 
ŞtJlcrtJ B. fere geçmiş 

ol$un der& 
Evvelki gece ansızın çıkan 

kaaırga esnasında iki muharrir 
arkad8f11Dııı: mlthit bir kaza 
geçirmitlerdir . 

Muharrir Osman Cemal ve 
Kemalettin Şükril Beyler enelki 
akpm Yenikapıya gitmifler, bir 
mOddet deniz kenanndaki kah· 
Yede oturmutiardar. Biraz 90Dl'a 
iki arkadat bir ıandal kirahya
rak biamifler Ye aabildm azak
laımıılardır. Sahilden epeyce 
uzakta denize ıirerek yıkamr
larken birdenbire kaaarga çıkllllf, 
iki arkadaı kendilerini sandala 
gtlç halle atabilmiılerdir. Fırtına 
gittikçe aıı:mı9, aarfedilen çahı· 
maya rağmen saadah sabile ya
naştırmak kabil olamamııtır. 
Biraz ıonra ktlrelderden biri 
ve iskarmoz kınbmf, lmitleri 
kesilen Osman Cemal ve Ke
malettin Şnkrtl Beyler istimclada 
bqlamışlardır. Bu feryatlan 
kimse ititmemiı, iki meharrir 
deniz ortaaında aekiıı: saat ıan· 
dal içinde kalmıtlardır. Sabah· 
leyin sandal sulann alaaba ile 
Kınahadamn Hayirmadaya kar
tı olan kayalık sahiline yanq· 
mlf Ye bu Mretle 6ltlmdea 
kurtulavıılardu. 

Arbc:lqlanama geçmif olaun. 

Yeni bir banka -MJUIJ'I erbabı yeni bir 
banka lcarrruı6a lıllrar 

verdiler 
Sanayi fabrikaterlerile auayi 

erbabı dün birlikte feykaJAde 
bir içtima aktederek krecliaizlik
ten ıikayet etmiflerdir. Bir saat 
kadar •ilren bu mllzakerelerden 
sonra bazı milli mlleueselerle 
Süreyya Pqanın iftirakile bir 
milyon liralık yeni bir banka 
tesisine karar verilmiftir. Yeni 
banka aksiyon çıkaracak Ye te· 
euüs ettikten sonra yalnız sa· 
nayi erbabile mqgul olacaktır. 

zayner lf fMahkeme ve icrallanlarıJ 
.,__T_ı_p_f-,a-ku-.. l-tc-si-nd_e_n_l_92_9_ s-en-e-sl-nd"'."'e- / lsıonbul z~ınci tzcard mahemes:1ZJen: lstrınlml Tapu başmemurlutundan: 
ıddığtm hüviyet verakasını kaybettim. istanbul T ürkiye iş bankasına keçeci lstanbuJda Mevlevihane kapı· 
Yenisini çıkartacağınıdan hükmü yoktur. zade Turgut \'C şurek:lc:ı şirke ti tarafından smda merkez efendi mahallesi-

156 Refet Mazhar rehnedilcn tiftik ,.e yapağılann ikinci nil' tekke sokağında klin 6-1 
§ Balar köy askerlik Şubesin- açık arttırma suretile sauması mukarrer No. lı 3 dönUmlnk maa hane 

den almıt olduğum askeri vesi- olduğundan tıqip olanlann24-Temmz- 93o bostanın hissedarlarından Mar
kam zayi oldu. Yenisini alaca- Perşembe ve kabil olmaysa 26 temmuz yanın borcundan dolayı dairei 
ğımdan eskisi muteber değildir. cumartesi \'e anı takipcdcn gün lerde saat icraca Mihail Sardoviç efendi-

1 Ca 10,~0 da it bankasın ın dördüncü vakı f Bakırköy .lstanbu ddesi Cevizlik ye ihale edilmiş olan mahalli 
h 11 i N nrı ı Q 13 d ıt.. t H hanında emtea deposuna müracaatları 

m• a es o ov ,.,. o,,, .. m u asan mezkfira ait ve mezbure Mar-
otfu Akif. ilAn olunur. 

Tefekkür 
Zayi ettikim kan dolayis?le zaaf umu-

miden moztarip olduğumu teşhis ile bana 
hayatlı mücadele lcuv\•etlni \eren Mü
derris muavini muhterem do .tor Nec
mettin Rıfat ve mualllm doktor Şekip 
Habip beylere hayanmı medyunum. 
Hakka istinat ederek }'Ukselen şöhrederi 
yanında benim ~ekkürlerimin nihayet bir 
vazifeden ibaret olduğunun arzını muh
terem gazetenizin uvassutunu rica ederim. 

Konya muhtelit orta mektebi muallim
lerinden Münevver Saime l\Tünür 

Ekmek ve Frenoıla fletlerı 
Şehremanetinden : Temmuzun 22 incl 

salı gününden itibaren Ekmek: on iki 
kuruş on para ve Francala on sekiz ku
ruştur. 

Yüksele melıt.tepler mübayaat kom
' vonandan : 

Şehir yatı mektepleri ile Pre
vantoryomun ibtiyacatı için alına
cak sabun, zeytin yağı, zeytin 
danesi, makama, tebriye, ıeker 
Ye reçel için kapalı zarfla veri
len fiatlar mutedil görülmediğin
den dolayı ihale edilmemit ve 
pazarlık auretile ihalesi kararlaı
tınlmış bulunduğu cihetle talip 
olanlann pazarlığa iştirak etmek 
üzre bugllnkn pazartesi gtınn 

saat ikide pzel aan'atlar aka
demisindeki komsiyona gelme
leri lnzumu ilin olunur. 

Şehremaneti llAnları 

Karaköy de pazarlıkla k~~ırım yapılacak 
Şehremanetinden: Karak6y caddesının K6prll ile Tünele 

giden kıımı arası ve sabık Borsa buı 6nll trotuvarlarmın as· 
falt tamiri mtlnakuaya konularak 10 ağuatos 930 salı günü 
ihale edilecetl 15-7-930 tırihli Milliyet ve Politika gazetelerile 
illa edilmif iıcde itin mhtaceliyeti dolayıaile bu kaldınm pa
zarhlda ihale edileceğinden talip olanlann .21 temmuz pazar
tesi gtmtl saat on hep kadar Beyotlu daireai encllmenine 
mlracaat)an. 

.. .. • • )"'-- 1 
Ş.hremanetiaclea: Şehremaaati matbauı ıçuı '"umu o an 

yirmi paketi ikili yirmi bet paketi yirmi betli beyaz mukavva, 
b keti Oll ikili, yirmi paketi on betli san mukaYVa, 200 idi'! :n klgıdı, 100 kilo tutkal, kırk top mOcellit bezi, bq 
kilo dikit ıicimi, bq dtlzlhıe beyu makua, yirmi bq tura 
t z..&h sicimi on .._ tura tezgah şeridi, iki bin tabaka bez 
e •• ' ~ . . . 

taklidi klıat, bq ytlz tabaka sırt kigıdı, . ~rmı ~ura. t~raze, 
Jinaİ b tur batlama aciıni, OD kilo clikİf teli, yirmi bet 
tur ~ tak lstanbul birind hamur, on altı kiloluk iki yOz a mepn, e. . . . h 

yanın büyük pederi Nikola ve
ledi Yorgi namına 1232 tarihli 
bir temessük mevcut isede bu 
temessilkün kaydı olmadığı ci
hetle senetsiz tasarruf muamele
si ifası icap edilmekte oldujwı
dan tarihi ilindan itibaren 15 
gUn sonra Ağustosun Befinci 
sah gllnn mahallinde Tapu me
muru tarafından tahkikat icra 
olunacağından bu mahalle tasar
ruf iddiasında bulunanların ve
saiki tasarrufiyelerinin matiaDia
de memuruna iraeai lftzumu ilin 
olunur. 

tstanbnl ikind Ticaret mah/r.t!mnWW.. 
Derdesti ril'iyet bir daYanm 

cereyan eden malıkemelİIKle 
mllnazaah 20 balya yı.kan""I Ye 

halen Haydarpqa menucle an
bannda bulunan debba .ylatl
nün sablmuına karar ftl'llditin
den talip olaıılann 22-7-930 aalı 
gilnü saat 11 de lstanbul _..,e 
bonaama gelmeleri Ye numme
lerinin de irae olunacaiı ilb 
olunur. 20-7-930 

Üs/rlldar birind ıuJlı lılMIM "'"'
kemesindtn : 

Sabiha hanımın Recep •la ile 
ıayıan ve mllştereke,n mutuarnf 

oldukları ÜakOdar'ın tabaklar ma
hallesinde orta sokakta ıai tarafı 
Abbullah bey hanesi baj'çMi, 
sol tarafı Riza efendinin Ye W.
!edar hanesi ve in tarafı orta 

sokak ile mahdut hanenin kapa
dan girildikte toprak bir eY altı 
ve bir kuyu ve bir heli klçlk 
bir oda ve yukan katta ufak bir 
sofa ve üzerinde iki oda Ye 

ağaçsız bir bahçe ve içinde bir 

fiyaben idama mahk6m olan 
Gaeyin ismindeki cani olduğu 

aal&fllmlfbr. 
Katil HOseyin hapse konul

mafhır. 

Tramvay kazaaı 
latanbul ikinci ceza mahke. 

meal, geçenlerde Edimekapıda 

Mahire isminde ikibuçuk yqında 
bir kıllD çiğnenmealne ait daYa 
ile mqgul olmaktadır. 

top çift iatanbul, 32 kiloluk yllz eHi top battal ~ınn~ı ~mur, 
oa sekiz kiloluk ytız top, battal birinci hamur yirmı sekiz kiloluk 
battal yilztop,çift iatanbul otuz aekizkiloluk yetmit bq top battal 
ikinci ham11n1 on altı kiloluk ylz top kAgıt, betbin tane kapaklık 
on top prova klgıdı, on top elvan klgıt, yetmit beş kilo Iİy~h 
matbaa mürekkebi kapalı zarfla mlnakuaya konulmuştur. Talıp 
olanlann prtnameyi g6rmek için her glD leYuım mlldilrlüğftne 
milracaat edebilirler. Mtlnakuaya ittirak için de teklif mektup
lannı 720 liralık teminat akçelerine ait vezne makbuzunu 12 
ajutoa salı glntl saat on beşe kadar leYazım mtldtlrlftğiine 
vermelidir. 

:••----------~--~~~~~--· Emvali metruke müdürlüğünden: 

kuyuyu havi Ye yllz elli lira ..,.. 
meti mnkaddereli hanenin ...... 
liyeti taksimiyesi bulunma:t:l+ad
izalei ıuyu auretile luNHtiil!fl 
mahkeme'ce karar v.tlerek il· 
rinci arbrma netieeeiade mıul• 
hane hiasedar Recep .P u'lı de 
bırakılmıı ve mum.U.,1a bNlm
dan satıı bedeli teclife •lh •• 
meai Uzerine bu kerre ••• .... 
n.tnndeki bırakılma ........ 
fesbile yenici• mkayecle la ı 

Boğulan kadın 
Adananın bir mahalleainde otu

ra 83 yqlannda Emine hanım 
isminde bir kadın, servetine tama
u evinin mutfağında bojalmut 
elmulan çahndıfı gibi efYUI 
da ~tır. Zabıta ftlphe 
llzerine kadının kardqi Huanı 
feykif etmİftir. 

Maznun vatman Hasan Fehmi 
Ef. dir. KlZID aileai, tramYay 
ıirketinden 10,000 lira t•ım""t 
iatiyor. Kaza yerinde kqif ya· 
pılmak üzere, muhakeme onycdi 
eylOle bırakıllDlfbr. 

At yarıştan 
Bakırköyünde Veli Efendide 

Sahlık nısıf arsa 
Hocapaıa da Hobyar mahallesinde Atir efendi caddeaiade Ye 

Hanım oğlu aokatında 189 ar11n 19 parmak mıktarmcla 81 ıura 8 
parmak maa haya mahzen mahallini mlftemil atik 2'2 mf\kerrer 
cedit St, 53, 2, 4 numaralarla murakkam arf mDlk araaam hazi
neye ait nıaıf diueıinin bedeli sekiz aenede müsavi tekaait ile 6den
mek üzere 4000 lira bedeli muhammen ile 9-8-930 tarihine mOsa
dif cumartesi gtıntı saat 14 de aleni mtlzayede ile satılacakbr. Ta
liplerin % 7,50 teminat makbudarile İstanbul Milli Emlak mOdilri
yeti aatıt komiayonuna mOracaat eylemeleri. 

karar •erilmit oldatuwa:~:l 
olanlann bu -..-. 
almak ü&ere mahkeme ......... 

ve aatıta ittirak etmek &..,. ciiil 
13-9-930 Cumartesi lllf mt 
14 te a.kildar biriMİ _. ~ 
kuk hAkimliğine mlraadl .,.._ 
meleri ilin olunv. 

1, 8, lS, tt, 20 Ağustos ve S eylül cuma gtlnlerf 
Saat 14 buçukta (Altı haha) Büfe, husust trenler, Otobüsler. 

Bahsi muşterek (iş Bankası) tarıhndan idare edilecektir. 

--------------,----------------= 
Yeni pusta polları resim musabakası Zirai haya~ 

Jktısat vekAletl Meteorol~ .... 
~ünün Haftahk P'enoloP tlpo~ Evkaf levazım 

Mikdarı: 
44000 
6500() 

müdürlüiünden: 
Cillli 
ekmek kilo 

aQt 
Guraba hastanesine 1931 ıayesine kadar lllzumu olan balAda 

mtlbarrer iki kalem erzakın kapalı zarf uaulile icra edilen mBaa• 
lraı•ı.nncla ekmeje talip zuhu etmediibaden ye cinsi allt için de 

•erilea fiat haddi llyıkında g&rtllmedijinden temmuzun yirmi 
birinci pazartesi ,Onll saat onbqte pazarlıkla ihaleleri icra edilec
ektir. bılip olanluın ıeraiti anlamak Uzerf' her glln levazım idare
._ Ye llıale gllnl de idare enci- menine mGracaatlan. 

P. T. T. U. Miidürlüğünden: 
1 - Tabettirilecek posta pullannın reıimlerini yapmak için 

bir mllsabaka açılmıtbr. 
2- Reaimler posta pulları üzerinde bulunması lazım yaıılarla 

beraber hakkedilebilecek tekilde olacak ve biri Gazi Hazretlerinin 
portresi ile etrafına bir dekor olacak, ikincisi harf inkilabımızı 
Ye llçUncn de memlekette ziraatı temsil edecektir. 

3 - MDsabakanın son günü 20 eylül 930 tarihidir • 
4 - Reaimlerden Reisi Cumhur Hazretlerinin portresi etrafına 

dekor için bq yüz ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser 
için biner lira mDkifat verilecektir. 

S - TafsilAt almak için Istanbul'da P. 1. m6dür muavinliğine, 
Ankara'da P. lıleri müdürlOğüne mOracaat edilmelidir . 

Hayrabolu : Ballar ""Midi,. ....... 
ğının tahriban ndan tamanille mit .... 
olmuşnır. Haşarattan çelctrp " ftatıtCr 
mevcut olup buıılar bftbaw ~. 
Bostan, nohut gibi IDe!ftlt -'ellb~• 
icrayı tahribat etmektedlr. 

Isparta: Merkez buwaap ~ 
tar ile Kırçalar mevkilnde ........ ·~ 
diye hac:talığt mUşıhede edllm"*-

Trabzon Sahillerinde &Rday .,. dl
tün hasadına ba~lanmışar. Fmdıklar il· 
mamen kabuklanmıf olup on bet. Nba· 

yet yirmi güne kadar hasadı baflayabile
ccğinden fındık için artık tehlike kal
mamıştır. 





c,,. .... ııi· .... ı ıu ....... · .. ı. uıo. l••tan .aııı..-... 

Cudcye ıondtr!lecet meltcrplann flıerine idare içinse (idare) razıya 
ılt ae (Tazı) tearetl konulmalıdır. 

••7•r .... ..,. •• .,,. tr,,.., ... ,. . Jqsctt ••••c~c.,.,,. .,.,.,,..,_, • .,. 1 .,.,_., r•r•'••, 
,., •• 1ıır .. a<'•• - •ı.ı ... • bı!eıkeı...ı.. tiar• ... -.ı ı!dr• 

•• 
Olüm 

habt)rcileri , 
• 

Hatarat• muzahrafatarasın 
da tekessür ederler, pislik
ten ho~lanırlar, naklettlkle
rl mikropları yemeklerinize 
sirayet ettirirler. Onlar sizi 
öldürmeden evel siz onları 
OldürUnüz ve bunun lçın, 
Flit 1 letlmal ediniz. 

F'llt elnek, sivri sinek, pire, 
auve, karınca. hamam ba
cetı. tahta kurusu ve em
aaıı hataratı ltlU ve yum
urtalarını kat•ıyen imha•· 
der. Tehllkeslzdlr ve kati-, 
yen leke yapmaz, 

Fllt1 hatarat ötdUren dlaer 
mayllerle karıttırmayınız. 
Sarı teneke - siyah kupia 
dikkat edlnl~. 

t _-:Oaha ;_çabuk _6ld&ırtır 
Umumi Deposu: J. BERT ve Ş0REKASI lstanbut ·Galata Voyvoda Hu 

BiJyük T G.f.f 9ı:e Pi~ankosu 
9 uncu Tertip 1 İQCİ keıide 11 

Ağustos 1930 dadır. . 
Kqtdeler, Villyet, Şehremaneti, Defteraarlık, lı, Ziraat 
ye Oımanlı bankalari mDrakıplan ve halk huzurunda 

yapılır. 

Büyü~· ikramiye 30,000 
Herkqidede çıkan . numaralar tekrardolaba konmaL 

lstanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Adet Nevi Cinai etya Marka Kilo 
191 Parça MOıtamel köhne demirbaı qya • • • 575\ 

20 ÇuYal Kuru bezelya D.D 996(r 
1 GOyfim Boyasız ispirtosuz Yernik L,M • 3.1.1 optan 

84 Çuval Patates ••• 
23 Balya Kuru ot ..... • • ·ı 
16 Sandık Çukulata H.C 509 Tranıit 
10 ., Çukulata K.C 304 

Balada muharrer yedi kalem e11a 2ln /930 tarihinde Istanbu 
ltbelat iUmrüğü aabf komisyonunda bilmüzayede satılacağı ilin 
anolur. 

~KİREMiT~\ 
' !!/J Kütıthya Asri Fabrikası ~ 

r~ _... •••• ,,., ~ . 

= 8AYISI HE~ VE~OE & KU~U$ = 
MATBAA VE 1DAREHANE: 

tST ANBUL. Babıali. Ankara caddesinde • V AKJT YURDU. 

Tel !970 (1dıre)J97t (Yazı)t202 (Kltapı Telgrafı Vıktt. Posu kutus111 41 _Jj 

:•••••• ADALARA SU ... ••••••: 
Seyrisefain • iıtanbuı uman tirketınden: • 

11---~--~-----.. • Muhterem ada halkına hizmet için adalara verilen tatlı • Merkes accntetl: Galata Köprü blfıQda • • 
Bcyogtu tHt. ~ubt acentesl: Malı- • ıuyun tonu (60) kuruta adirilmiftir. • 

mudiye Hanı aitında Jnanbul 2740 • En temiz vasıtalarla ve llstik hortumlarla arzuya gare • 
·---h-.e-rs-in-sü-r'-at_p_o_st-as-,-- • ( elmah) veya ( terkos) ıuyu Yerilir. Galata'da yağkapanuıda : 

(Konya) vapuru 23Temmuz Çar •. Haydar hanında su ıubeaine müracaat • 

şamballde Galata nhbmından ••••••••• Telefon: Boyoğlu 2606 • •••••••• 
kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Knllnk, Fethiye, Finike, An-
tal ya, Alaiye, Mersine gidecek 
ve dönOıte Taıucu, Anamor, 
iiye, Antalya, Finike, Fethiye, 

KWlOk, lzmire uğ'nyarak rele· 
cektir. 

Çanakk.tede yalım yolcu 
verilir yolcu ahnır. 

AJYB~k sürat postası 
( M E R S 1 N) npuru 22 

Temmuz Salı 17 de Sirkeci 
nhbmmdaa kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, Ktıçtlkkuyu, Edremit, 
BOrhanlye, Arahia gidecek 
Ye aym lakelelerle birlikte 

bnoluta utnyarak relecektir. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

ahnar, ytık almmu. 

İskenderiye süra 
postası · 

( 1 Z M l R ) npuru 25 Tem• 
mm Cama gllnll uat 13 te 
Galata nhbmmdan kalkarak 
cumarteai ubahı İzmire 
Ye akpmı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lıkenderiyeye vara· 
cak Ye Çarıamba fskenderi
yeden kalkarak İmıire de uğ
rayarak latanbula relecektir. 

BARTIN ~~p~:!' Poataaı 
A YDIN21 .fe':n':uzPazartes 

Sirkeciden 
Zonguldak, 
Ye Cideye 
edecektir. 

hareketle Ereili , 
Bartın, Kurucqile 
azimet Ye avdet 

T afıillt için : Sirkeci ıalonu 

P. T.T. U~ M. Levazım 
müdürlüeünden: 

1 - Anbar ihtiyacı olan iki boyda 60 adet ıl1rllc0 lıeybeal, 
200 adet iki boyda emanet çantası, 190 adet keza iki boyda mD· 
vezzi çantası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 

2 - MızkQr eıyanın S Ağustos 930 tarihinde ibaleai icra kıh• 
nacagından taliplerin ıartname almak için timdiden, fartnamenio 
6ç6ncl1 maddeaindeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklif mw 
tubiJe teminatlarını tevdi için de mezkUr tarihe mOsadif Sah gln8 
aaat 14 te lstanbul'da yeni postanede mtıbayaat komsiyonuna 
mOracaatlan. 

Posta . T.U. M. levazım müdürlü
ğünden: 
- loO tonu Ankarada umum mndnrlnk binaıile Ankara telal· 

iltaayonlanna Ye 65 tonu telgraf fabrikası Ye lıtanbul telalzlerine 
ait olmak Ozere mübayaa edilecek olan 225 ton kok kömllrtl kapah 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mevaddi mezkfırenin 31 temmuz 930 tarihinde ihalüi icra 
kılmacapdan taliplerin ıartname almak için ıimdiden, ıartnamenİD 
tlçllncll maddesine glSre ihzar edecekleri teklif mektuplan ile temiı 
natlannı tevdi için de mezkör tarihe milsadif perıembe güııO saat 
14 te Istanbulda yenipostanede mübayaat komiıyonuna müracaatları. 

Müracaat - Evi 
H• •eYi tlkibat ft temini meaalih, her lisandan tercGme 

iluuat ve icar itleri kabul eder. ' • vw• 
9aıata Kredi liyone bankası arkasında Alcksiyadl Han No. 8-9 Tel 8o. •74 

Müessisi ı K. Ferit ... 

karfıamda Nizam oğlu Hu No. 2 [ 1 

Telefon: lıt. 354 __ ô.. - _ ,.: 

Yüksek Mr.k~epler müba- A vrupada birin- ./'~~:-: a, -'. 
yaa t komısyonundan: .1 . ..., . d . l / ~ ~r~ 
Prevantoryum ile Gazipqa, Cl ıgt tp OlTia- ., f 

Dumlupınar ve Hakimiyeti Mil- l } dd k ~ / 
liyeyab mekteplerinin ıadeyağt ara ınusa a rtır. 4 
ihtiyacı kapalı zarfla mnnakasa-
ya konulmuştur. 31 temmuz per
ıembe gtinli saat 16 da ihale 
edilecek olan aadeya~ı itaya 
talip olanlar yOzde yedibuçuk 
pey akçelerini Fındıklıda yüksek 
mektepler muhasebesine tevdi 
ederek alacak.lan makpuzu ka-
pıalı zarf içine koymalan lizım
dar. Her mektebin alacağı mik· 
dar ve evsaf şartnamelerde yazı· 
hdır. Şartnameler her gün yilk· 
sek mektepler muhasebesinde 
görülebilir. 

1.-... .-.sUNNET-~ ...... 
· AMELİYESİ IÇIN 

Dr. M. Talipb. 

lafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik damar, · glSğGı, 
ademi iktidar, verem, sinir, hastalıklarına gayet nafidir.Solgun genç 
kızlar v~ delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, bllyilkler her 
mevsimde istimal edebilirler. 

60 kuruıtur. Hasan ecza deposu 

Bir daktiloya ihtiyaç vardır 
Deniz ticareti müdiirlüğünden: 

Ücreti Şehriyesi 80-100 lira arasındadır. İngilizce, Almanca, 
ltalyanca, Fransızca lisanlarından birini mOkemmel bir surett• 
okuyup yazması fartbr. 

Talip olanların ewakı lazimelerini hamilen aıağıdaki adreae 
mUracaa tlan. 

Balıkçılık mütchassıs·ınüşavirliil 5-6 gün evvel haber veril· 
meai sirkecide .. Nemli Zade · Galata : Deniz ticareti müdürlüğü binasında . ,,fi kiremidi Avrupa'daki Emsali ~ 

'4tJ Ayarında ve bazı Evsafça Onlara "~- • 
,A;; Hatta Faik Olduğu Fenni Tahlil ~ 
-.., Raporile Tahakkuk etmiştir. V' 
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fstanbul 1486. T7,"l i • A ., • d 
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Son Sanayi Sergisinde Takdirle gorülmüştür. 

lstanbul acentesi : Refik Sabri ve ~ , . . . 
Tütün Gümrük No. 26 - Tel. lst. ~319 

San'atlar mektebine muktezi sekiz bin ve lncsnn ıehir yab 
EV mektebine mukta.zi dört bin kilo pirincin numune ve şartiıa· 

Kasımpaşa·da Yahya Kahya mahalle· meıine tevfikan pazarlıkla mübayaası 30 temmuz 930 çar
sın.de Tep<" dışı \'e iskeleye iki daktka şamba günü saat on bire talik edilmiştir taliplerin encllmene 
mesafededir. Dört odası \"C bahçesi mtlracaatlan • 
vudır. Çok ucuzdur. Karşısındaki bakkal ------------------------_... 
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Türkiye ve İran 
İran ıcfareti mUsteıan Meh· 

met Sait Han dün Ankara-
dan geldi Ye trenden indikten 
aonra (VakJt) muhabirine Şark
taki hudut hadiseleri hakkında 
ıayanı dikkat beyanatta bulun
du. Muhterem okuyuculanmız 
bu beyanabn aslım diğer ıntun
larda bulacaklardır. 

Mehmet Sait Han hazreUeri 
beyanabna başlarken Tnrk ga
zetelerinin mevzuubahs hadiseler 
münasebetile Iran baklanda yaz· 
dıklan yazalardan tiklyet etmit, 
.. Gazetelerin ve gazete muhbir
lerinin iınadab esassız tayialar
dan ibaret., dimiş. Zannediyoruz 
ki burada iyice arılaıalamıyan, 
ıuitefehhflme uğrayan bir nok
ta var. 
Şarkta {Ağn daiı) havalisinde 

bir uyan hareketi oldu. Bu ha· 
reketi yapanlar doğrudan slojnı
ya yerli aıiretler değildir. Iran 
topraklannda memleketimizin 
emniyet ve mevcudiyetine kartı 
bir suikast haz1rlanmı1br. Birçok 
eıkiya ıon ıiatem ıilAhlar ile 
techiı edildikten ıonra hududu
nuıdan içeriye ıokulmuı, bir ta
kım yerli qiretler billhare bun· 
lara iltihak ettirilmiıtir. Bu su
retle hadise büyibilştnr. Hadi· 
senin bu tekilde vuku bulduğu 
en kuwetli vesikalar ile ispat 
edilebihr. 

Acaba Mehmet Sait han haz
retleri Türk gazetelerinin neı-
riyatını esassız pyialardan addede
rek ba hakikati inklr etmek 
DIİ istiyor? Eğer böyle ise çok 
haksızlık ettiğini a<Sylemek mec
buriyetindeyiz. 

·naenaleyh TGrk toprakla-
ı çıkan ııyan amillerinin 

l · . 1 toprağından gelmiı olduğu· 
uu kabul etmek IAzımdır. Bu 
~ >.:t kabul edilince Tiirk gaze
tcltrinin Iran hnkiimetinden ti· 
kayet etmelerini de haklı bul
mak zaruri değil midir? 

Bllnunla beraber Türk gaze
teleri budutlanmıza tecavüz eden 
qkiyanın İran topraklannda 
teıtib edildiğinden · iikAyet' · et· 
tikl~ri h•lde biç bir vakit bu 
halih : ve . teçhiz keyfiyetinin 
doi!udan doğruya lraD bnkli· 
meti tarafından yapıldığını açık
tan açığa değil, ima auretile bile 
yazmamı1lard1r. Yalınız bu teç· 
biz ve teslih iıini yapanlar kimler 
İle bunlann sui kast!arının önüne 
ieçmek için ciddi tedbirler al
masını iatemiılerdir. Şayet Iran 
hUkümeti bu tedbirleri almaz ise 
o vakit Türkiyeye karşı dostlu
twıdan ve hUsnn niyetinden 1Up· 
~e etmek zarureti basıl olaca
ğını nazan diklırate vazetmiJ· 
lerdir. 

Iran sefaret müsteıarının (Va· 
kıt) muhabirine verdiği beyanat 
bu noktai nazardan mucibi mem· 
nuniyettir. Çllnkll bu beyanat 
TOrk matbuatının arzusu ıimdiye 
kadar samimi dost bildiğimiz Iran 
bnktımeti tarafından hilsnil te
l&kki edildiğini g&stermektedir. 
Filhakika bu beyanattan anladı· 
ğımıza göre Iranda, TUrk taprak· 
lannda isyan çıkarmakla maznun 
olan Knrt aıiretleri reisleri, bilhaa
aa Halit Ağa ve Yusuf Aptal 
i.mindeki adamlar lran hUkCıme· 
tince tahb tevkife alınmıılard1r. 
Ağn dağı civaı ndaki Knrt 
aıiretlcri de bududumuzdan uzak
laıtınlmıtlardır. Sonra Iran Knrt· 
)erinin Tnrkiye topraklanna te-

SUTLJNLAR.di>A 
. ~_ SEYAHAT·-· 

Kaza dediler!. 
oun Bebeğe giden bir tıram• 

vayda idim. Her tramvay 
yolculuğunda yaptığım gibi oku· 
yordum. Sakın aUimelik falan 
taslıyorum zannetmeyiniz. Hayır 
hayır, bu okumakla ilmin allka-
11 yoktur. Ben ya!nız dil.fllnme
mek, ıade fU kumpanyamn bi
ze yapbğı işkenceyi görmemek 
için burnumu kitaplardan kal
dırmam. 

işte gene böyle okuyarak gi· 
diyorJum. Birdenbire kadın çığ· 
lıklarile kendime geldim. Fındık
lıdaki odun meydanlannın biri 
CSnllnde bir kadın saçını başım 
yoluyor, bir genç kadın da yer
de yatıyordu • 

Araba durdu, ah-li koşuştu. 
Koca caddede hemen bir insan 
meddlicezri peyda oldu. Yüksek 
sesle konuşmalardan öğrendik ki 
bu yerde yatan kadın, denizde 
yıkamrken dermanı kesilen ve 
boiulm;t alimetleri gösteren ço· 
cuiun annesi, o bqım yumruk• 
lıyan da anne anneaidir. Bayılan 
kızı kaldınldıktan sonra, nine 
Kabataş iskelesine doğru koş· 
mağa başladı. Tramvayda o ta-
rafa gidiyordu. Nihayet vardık. 
Granit kenarh minimini liman1n 
dalgakıranı ilstilndeki kalabalık 
bir felaket ve musibet bayrağı 
gibi dalgalanıyor , açılıp kapa
nıyordu. 

Kadın, yaıından umulmaz bir 
çeviklikle sandaldan motöre,mo
törden istimpota atlayıp ıekiyor
du. Ansızın dUıer gibi keskin 
çizgilerle igildiğini gördük • Bu 
iğilişle çeraber acı feryatlannı 
da duyduk. 

Bir saniye sonra kollan ara• 
sanda çıplak bir ,ocuk cenazesi· 
ni sarımıya, feryatlarile bu derin 
uykuyu dağıtmıya çalııh. ikide 
birde cesedin ilstüne kapanıyor, 
soğumuş vücudun rastgele bir 
yerinden öpllyordu. 

Vatmanın vazife hissi mera· 
kım yenmiş olacak ki manzara 
burada kopuk bir şerit gibi kal
dı. Hem zaten artık öğrenilecek 
daha ne kalmıştı? 

Boğulan çocuk ancak yedi 
yaşlannda kadar vardı; ilk ham
lede tabii benim de içim yandı. 
Fakat şimdi, manzaran1n acı te
sirinden uzaklaştıktan ıonra o 
bayılan ana ile saçını yolan ni
neye karşı içimde büyük bir kin 
alevinin üflendiğini duyuyordum. 
O yaşta çocuğun denizde iti ne? 
Bunlar ne biçim anne babadırlar, 
ki yavrularını takunya gibi turada 
burada bırakıyorlar ? Adettir, 
timdi bu cinayete de kaza deyip 
geçecekler. Halbuki o yavrunun 
kanından mes'ul olanlar, ona 
avaz avaz ağlıyanlar değil midir? 

SevvaA 

cavüzüne ve Tnrkiye Kürtlerinin 
Iran topraklarına ilticasına mani 
olmak için hudutlarda sıkı mu· 
rakabe tedb.rleri alınmışhr. 

Tilrk eikara umumiyesi namına 
senet ittihaz ettiğimiz bu sözleri 
hilkümet mahafili tarafından te
yit edilirse ortada hiç bir mesele 
kalmıyor demektir. Eğer lran 
mahafili resmiyesi hadisenin ilk 
çıkbğı ıırada bu beyanab isti
kameti dahilinde efkarı umumi
yeyi tenvir ctmit olsaydı Türk 
gazetecilerine vaıiyeti daha so
ğuk kanlılıkla miltalea etmek 
imklnı vedmit olurdu. 

Tllıkiye ve Iran gibi yalnız 
hudut itibarile değil, ahalisinin 

.· -G·ELI Si - · 
., GOZEL . 

Bir tahassür 

Evvelki giln, evraktan yapb
nlmak üzre Villyet önüne 

getirilen dört delinin çıkardıklan 
gürültü ve pabrdıdan villyet 
konağında ve civannda herkesi 
bir telaştır, almıı. Evrakı yapb· 
nlacak delilerin bizzat villyet 
dairesine ietirilmesındeki ıebe· 
bi, hikmeti anhyamadım. 

Bu haberi veren gazete, bu 
gilrllltO, patırdı tlzerine ·evrakın 
sllr'atle: mu•mele gördllğtlnU 
kaydediyor. Bu haberi okuyan 
ve uzun zamandan beri takip 
ettiği evrakı bir tllrlil neticelen
diremiyen "esbabı mesalih" ten 
biri, yanıma geldi ve kulağıma 
eğilip: 

- Ah, dedit keşke ben de 
deli olsaydım. .. 
Beynelmilel ıöhretler 

H amdolsun, giln geçtikçe bey• 
nelmilel töhret alan edip

lerimiz çoğalıyor. Ahmet Hatim
den, Suat Derviftent Etem hzet• 
ten sonra bizim Sadri Etem de 
bu payeye erdi. Dün elinde bir 
Almanca gazete ile geldi: Bu 
gazete, kendisinin bir hikAyesini 
tercüme etmiı ve mutena bir 
yerine basmıştır. 

Bu meseleyi nüktedan dostum · 
Felek de haber almıı. Sokakta 
bana dedi ki: 

- Bravo Sadriye! Palabıyık, 
Artin gibi, kendi bağlarda, iı· 
mi dağlarda geziyor. 

~~ j.q,ce 

1 Seçme fıkralar 1 
Avrupa ya 

Tasarruf lafı unutuldu •• Olur 
olmaz her yere gene gırla para 
gidiyor; şa son bir ay içiPde 
Avrupaya belki on takım gezme 
görme heyeti gitti. Rusyaya ter
biye heyeti, Belçikaya ıan'at 
heyeti, Fransaya tetkik heyeti, 
Ingiltereye gemi alma heyeti, 
Almanyaya satın alma heyeti, 
velhasıl takım takım heyetler. 

Bunlar para ile gider~ her bir 
heyet beş alb kiti, her adam 
~nde yedi sekiz Ingillz lirası 
alıyor, yani bir adam günde 70, 
80 lira alıyor demek. 

Otomobiller derseniz gene 
gırla. 

Bulgaryada yalnız baıvekilin 
bir • otsmobili v.ardır , ötekiler 
kira otomobili ile gelir, giderler. 

Bizde ziraat bankasına varın
cıya kadar otomobil var. 

Şu A vrupaya gitmek modası, 
fU otomobil havesi olmasa iki 
yakamız bir araya gelecek, ama 
kime dinletirsin! 

- Krargöz -

hissiyatı ve esu itikadatı itiba
rile de komfU ve dost olan iki 
devletin yalnız hudut vilayetlere 
ait meselelerde değil, beynelmilel 
itlerde bile menfeatleri daima 
müşterektir. Bu cihetle . Iran hü· 
kumetinden (Ağn dağı) civann
daki isyan hadiaeıinde kendisine 
terelUip eden vazifenin samimi· 
yelle ifasını bekleyebiliriz. Meh
met Sait Han hazretlerinin be· 
yanalı bu husustaki emniyet ve 
intizarımızın bota çıkmadığını 
Ye çıkmayacağım gösterdiği ci· 
beUe bu noktai nazardan mem• 
nuniyetimizi beyan etmek isteriz. 

Hehmet A.sım 

~~~~-CENNE 
• • 
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Siz çok yanılıyorsunuz ! .. 
Söz ağızdan çıkar , papaslar onu 

geri aldıramazlar 
- 91 -

Selihattin bu dözleri hararet 
ve heycanla söylemi,, ondan son
ra ilave etmişti: 

- Bu adamlara anlatınız, 
içlerinden yaralı olmıyanlar Şa· 
ma gönderilecekler, orada fidye
lerini bekliyeceklerdir. Ben ise 
Kudsll muhasaraya gidiyorum. 
Bir taraftan da diger şehirleri 

birer birer zaptcdeceğim. Bunların 
hepsi hiç bir şeyden korkmasın
lar, emniyet ve rahat içinde ya
ııyacaklar ve kıllarına dokunul
mıyacaktır. Bunların içinde bas
ta olanların yanında Nasıra pis· 
koposu bulunacak ve onlara ken
di dinleri üzere telkinatta bulu
nacaktır. 

Tercllman bütlln bu beyanatı 
nakletti. Dünün mütehakkim ve 
mağrur bağileri bunlan bükük 
boyunlarla dinlediler. Hiç birinin 
bir s6z söylemeye cesareti yoktu. 

Selahattin onlann sükutundan 
münfeil oldu. Onlara tekrar 
hitap etti: 

- Biz düşmanlarımızın ıöznne 
kızarak onlar aleyhinde kudre
timizi kullanan adam değiliz. 
Biz söze sonuna kadar tebam
mül eder ve sözden dolayı bir 
kimseye ceza vermeyiz. Söze 
cözle mukabele ederiz. Onun 
için bir diyeceğiniz varsa ser
beatçe söyleyiniz. Size kayıtsız 
ve ıartaız emniyet bahıcdiyo-

rum, aleyhimizde ne düıUnüyor· 
sanız söyleyiniz ve cevabını din· 
leyiniz. 

Bu sözler esirleri bir az uyan· 
dırdı. Kudüs hükumdarı tekrar 
söyledi: 

- Biz kendi dinimize men· 
ıup olmıyanlara verdiğimiz söz· 
lerle liendimizi bağlı saymayız. 
Papaslarımız bizi bu gibi teah
bfttlerden hemen ibra ederler. 
Onun için size kartı verdiğimiz 
sözlerden dolayı bizi mazur 
tutunuz. 

- Hayır sızı bu hususta 
mazur tutmayız. Söz din namına 
verilmez. Söz insanlığın miişte• 
rek rabıtasıdır. Milletler arasın· 
da münasebetler sözle yürür. 
Biz size verdiğimiz bir söze 
muhalefet ettik mi?. Biz de ıi
zin gibi yapabilirdik. Halbuki 
yapmadık. Çünkü dinimiz bize 
bunu emreder. insanlık ta bunu 
emreder. Papaslann telkinab 
yanlıştır siz onlara uymakla hata 
ediyorsunuz. Söze kıymet vermi· 
yen ve onu din kaydile mukay
yet bilen sizlere çok yazık! .• 

Selihattinin bütiln esirleri 
ouun bu kuvvetli beyanab kar
tısında derin bir hicap duydu
lar ve yine sustular. Nihayet 
Kudua hükümdarı bir söz daha 
fırlatb: 

- Buralan bizim ilAhımız 
olan Mesihin memleketidir. Onu 
niçin bize bırakmıyorsunuz? 

- Çünkil Mesih sizin değil 
bi:r.imdir. Çnnkn Mesihi olduğu 
gibi tanıyan, onu seven ve tak
di5 eden bi:rleriz. Sizin tanıdığı· 
DiZ Mesih kendi uydurmanız , 
olan bir ıahsiyyettir. Burada j 
doğan ve yaııyan Mesih bizim-

dir. Bu Mesih size dejil b 
inanır. Bu meaih iki kıble 

peygamberine iman eden Meı' 
dır. Bu mesih kendiahıden da 
büyük kuvveti haiz olan o 
yük •ahıiyeti müjdeliyen Meı 
tir. Siz o Mesihi bizim gibi ta 
sanız en büyük saadete er 
papaslara tapınmaktan, baçl 
boyun eğmekten, kendinizi bi 
fal ara kapbrmaktan lnutulurd 
nuz. Size insanlık namına acı 
nım. 

Ziyafet nihayet bulmut 
Sultan ayağa kalkmıı ve misa 
lerinin fevkalade izazım emred 
rek aynlmıştı. 

O gece misafirler çadırlan 
da istirahat etmişler, sabahle 
Şam'a ilerlemitlerdi; Dilniln 
mağrur baılan eaaret haya 
geçirecekleri muhite gidiyorlar 

Sultan Sal•hattin ise zafe • 
ikmal için hareket etmit ve • 
hamlede Taberiyeyi istirdat c 
mişti. 

* Reblül Ahınn son baftuında 
pazar günfi idi. Sultanın mu 
fer ordusu Taberiyeyi muhaaar 
ediyordu. Taberiyenin Fr 
prensi Raymond harp sahneai 
de değil fakat ga~. kinind 
ölmUştU. TaberiyedtıAJIUD kan 
hükümrandı. Raymondun kan 
Esebiva kendi5ine, çocukları 
dostlarına emniyet verilmesi m 
kabilinde ıehri tabliyeye hazır ol 
duğunu bildirmiı, Sellhattin b 
şartlan kabul etmiıti. Rııymo 
dun kansı eşyasını toplıyar 

ve adamlarının ba§ına geçere 
şehri tahliye ederek ıebir sulta 
tarafından iıgal olunmuı, aske 
ler hareket etmiş, daha sonrs 
AkkA şehrine doğru hareket et" 
mişlerdir. 

Salı gUnü Taberiyedcn hare
ket eden SelAhattin çarıamb• 

gilnU Akkiya varmıı, şehre han" 
gi taraftan hücum edeceğini d0" 

şüniirken şehrin içinden geleıt 
bir heyet emniyet istirhamı içiıt 
mUracaat etmiı, ıehirdeki frenk"' 
ler ikamet ile çıkıp gitmek ara"' 
sında muhayyer b1rakılmışlar, 
bunlar gitmeyi tercih etmiıler-

di. Müslllmanlar şehre cuma g0" 
Dil girmişler, eskiden cami ikeıt 
hiristiyanlar tarafından kliıeyt 
çevrilen bir mabette cuma na" 

mazını eda elmitlerdi. Yüz ıe
nedenberi Suriye sahilinde kılr 
nan ilk cuma nama:ı~ bu idi. 
Sultan Salibattin burasını oğl&J 
prens Aftal'ın idaresine tevdi et"' 

mİf, daha sonra diğer şehirlere 
karşı hareket etmişti. Nasır•• 
Kısariye, Hayfa, Safuriye ~0 

sair yerlere giden askerler buır" 
ları zaptetmışler, Mısırdan hare" 
ket eden Adil Yafaya gelere1' 
orasını kurtarmlf, ve kardefİ <Y 
lan Selihattinin emri daireıio" 
de bu istihlas hareketine iıtiralı 
etmişti~ 

(Bitmedi) 


