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Runı 
Gene Rusya 

ile ticaret 
Dünkü makalemizde Rus· 

yaya deri götüren Türk)üc
carlarının şikayetlerini tah
lil ederken Türk-Rus tica
ret mukavelesinin tecdidi 
münasebetile bu vaziyetin 
umumi bir surette tetkik 
ve halli 1 azımgeldiğinden 
bahsetmiştik. 

Bu mevzuu biraz daha 
teşrih etmiş olmak için bu 
gün de bir iki misal zikre
delim: 

1 - Para meselesi. Ma· 
lumdur ki mevcut mukavele 
mucibince Türk tüccarları· 

nm Rusyada efrada sattık
ları malla rın bedelinden 
•10 70, hükumete sattıkları 
malların bedelinden °!o 50 
nisbetinde valota çıkarmak 
hakkı vardır. Fakat filiyatta 
Türkler bu haklarından is
tifade edememektedir. Bu
nun sebebi de valota çıkar
mak için mukavelede mu
ayyen bir müddet tayin edil
memiş olmasıdır. 

Ruslar ticaret mukavele
sinin bir tatbikat senesi 
içinde herhangi bir Türk 
tüccarına valota çıkarmak 
müsaadesi verirlerse kendi
lerini taahhütlerine sadakat 
gosterrnii addediyorlar . 
Halbuki mukavelenin bu 
şekilde tatbiki Türkler için 
kafi değildir. 

Zira ihtimal ki tüccar (91) 
gün vade ile para istikraz 
ederek işe girişmiştir. Rus
ların satış muamelesinden 
sonra kısa bir müddet 
içinde valotayı çıkarmak 
müssaadesini vermemeleri 
yüzündn tabii vaktinde 
taahhüdünü ifa edemiye -
ccktir; neticede protesto 
ve iflas tehlikesi baş gös • 
terecektir. 
Şu hale nazaran kabul 

etmek icap eder ki ticaret 
mukavelesinin valota çıkar
mıya taalluk eden ahkamına 
vuzuh vermek zarureti var
dır. Bu da valota çıkarmak 
müSDadesinin muayyen bir 
müddet zarfında mutlaka 
verilmesi hakkında bir kayt 
ve şart ilavesi ile mümkün 
olabilir. 

Aya/riyada l(li&esfnin me~iebl 

Eski Yunan karargahında 
son günlere kadar saklanan 

muzır evrak nelerdi ? 
• 

Bazı mektep idareleri tarafından 
sarf edilen paraların menbaı 

şüpheli görülüyor 

Maarif Eminliğinin 
tahkikatı 

lstanbul .Maarif Eminliği son günlerde şayanı dikkat 
bir ihbar karşısında kalını~, derhal tahkikat yaptırmış 

ve neticede menfur bir hadisenin iç yüzlinü meydana Çl· 

knrm~tır. Öğrendiğimize göre hadise şundan ibarettir: 

Eski Yunan karargahında 

Aya Triyada ismindeki Rum 
tehi vardır. Burası mcü'um 

kilisesinin bir mck
mütareke devrinde 

Yunan askerleri tarafından karargc.lh olarak kullanılmış, işgal 

orduları lstaıı bulu terkcttikten sonra tekrar mektep yapıl

mıştır. Bu mektepte beş altı ay evvel bazı hainanc vak'alar 

tesbit oltın<luğundan alakadarlar tarafından sıkı bir kontrol 

altına alınmıştır. 

Koskoca bir Yunan bayrağı 

Bu vaziyet dc\'am ederken son giinlcrdc :\Jaarif ida
re:-.intlcki ecnebi ve akalliyet mektepleri müdürlü-

ğline mektepte bazı ştiphcli hareketler görüldüğüne dair bir 

ihbar yepılmış, bunun üzerine vekMct umumi miifcttişlcri 

tara[ından yapılan seri tahkikat ve taharriyattan sonra mek

tebin gizli bir köşesinde koskoca bir Yunun bayrağı ele 
geçirilmiştir. 

Atletleri teşvik için Is
tan bul Atlt:tizim heyeti le 
Atletizm F ederasonunun 
müştereken tertip ettikleri 
müsabakalar dün stadyom
da yapıldı. Müsabakalara 
Galatasaraydan mada bü
tün at le ti zim le meşgul 
k?üplerimiz iştirak etmişti. 

Balıkesirden de sekiz atlet 
gelmişti. Ayrıca Rum at-

Amele fırkası reisine rakipleri mi 
yardım edecekler? 

Hakdonald Kralın $4rttyına gitmek için bir 
lorifan ofomobllinl İ$femi1, od'IInç aldıqı 
arabayı bllAhare qeri gondermişiir 

Amele fırkası lidtri M. Mak-
donald lngiltcre kabinesi riyase- · ...---..-... 
tine geçtikten sonra başvekillik 
maaşı mühim bir mesele halini 
almıştır. 

Son posta ile gelen Londra 
gazetesinin verdiği malumata 
göre, lngilterenin bütün 
siyasi mahafili başvekilin 

para yüzünden müzayaka çek-
tiği için maaşının aıibrılınasım 
istemektedirler. 

lngilterede başvekilin s~vt 
tahsisatı 50,000 Türk lirası ka-
dardır. fakat bu para, kabine 
azasınının aldığı en yüksek tah· 
sisat değildir. Kabine azası 

içinde baş müddei umuminin 
senevi tahsisatı (J60,000), Ad· 
Jiye nazırınınki ( 200,000) Türk 
lirasıdır. 

İngiliz baıvekil~ 
Makdonald 

. , 
Pllkta dınlediğlniz san' atkirlardan 

Kemençed Kemal Niyazi 
Beyin hayatını ve eserlerini yarın. J 

-------~:'.::'.~ks~:.. ___ _ 

bir senede ;aldığı 50,000 Türk 

·~···· .. -------·----.. -· .... ···· Bo~azlar komisyonu 
İtalya hüktimetini Cemiyeti Akvam 

nezdinde protesto etti 

Düyün Umumiye meclisi 1. 
idare reislerinden :ı.t Vayct 

ve :\I. De-
klozycr <lün 
Ankaradan 
şc hri mize 
cYdct et
miş lcrdii. 
Düyunu 

Umumiye 
taksitlerinin 
te d i y c si 
m csel esi 

M. Deklozyer .mrliye \'C-

kalctile kat'i şekılde halledil-
miş olduğundan A vrupaya 
avdet edeceklerdir. 

blyeden Hayri ikinci. 

200M. : İkl Sportingli, biri 

Fenerli, biri Balıkesirli 4 atlet 
koştu. Birinci Marinoı(23,4-5) 

ikinci Kalfop1os 
400 M. : Harbiye, Beıtktaı, 

Fener, Balikesir, ve Pera ara· 

sında cereyan etti. Musabakanın 
ilk saniyelerinde iyi bir çıkış 

yapan Harbiye önde idi . Biraz 
sonra Peranın onu geçtiğini 

gördük . Fakat arkadan gelen 
Fenerli Haydar güzel bir biti
riıle birin~iliği aldı . ( 57 2/5). 
İkinci Peralı Karales. 

Galatasaray 
gene galip 

Altay-- Karııyaka muhteliti 
1 , Galatasaray 5 

lzmir,28 (A.A.)- Altay·· 
Karşıyaka muhteliti ile Ga
latasaray arasında yapılan 

bugünkü maçta Galatasaray 
bire karşı beş ile galip 
gelmiştir • 

Galatasaray pazar günü 
avdet edecektir. 

Mü~o~eıe nıüzH~~resi 

1

1 Yunan meclisi hari-
1 ciye encümeninde -

Vcnizelosun siya.seli esas 

2 - Batum transiti mese
lesi. Gene malumdur ki 
ticaret mukavelesi muce
bince Ruslar Türklere Ba
tum limanından transit için 
istifade hakkı vermişlerdir. 
Ancak bu hak tam ve ser· 
best değildir. "Türkiyenin 
ş. rk vilayetlerinden garp 
vilayetlerine Batum tariki 
ile mal sevkedilebilir,, de
nilmiştir. Halbuki Batum 
transiti işlerinde bu suretle 
"Türkiyenin şark vilayet
lertnden garp vilayetlerine 
mal sevki,, kaydının ilave 
edilmiş olması iki taraf a
rasında daima eşyanın 
menşei ve mevridi nAkta
sından bir çok ihtilaflan 
mucip oluyor. Bunun neti· 
cesinde Batum transiti va
sıtasından Türkler hiç bir 
istifade temin edemiyor. 

letler de davet edilmişler
di. Bu itibarla dün Stad· 

yomdaki müsabakalarlara 
ikiyüzden fazla atletin işti
rak ettiği memnuniyetle mü
şabed~ ediliyordu • 

Dünkü atletizmden bir intiba 800 M. : Pera, Harbiye, 

Beşiktaş, Fener, Sporting 
ve kurtuluştan 10 atlet ara
sinda yapıldı. Günün heye
canlı müsabakalarından biri 
idi. Birinci Peradan Kara-

itibarile tasoip olundu 

Atina, 28 ( Apo. ) - ~ 
Hariciye encümeni dünkü 

1 

içtimaında. Türk - Yu
nan meselelerinde hü
kumet tarafından takip 
edilen siyaseti, umunıi 

hatları dahilinde esas 
itibarile tasvip etmiştir. ı 

Bununla beraber encü
men Türk· Yunan mii
zakerab hakkında hü
kumete bazı telkinatta 
bulunmuştur. Bu tellcinat 
hükumet taraf mdan na
zarı dikkate alınmıştır. 

Binaenaleyh Batum tran
siti meselesi de esaslı bir 
şekilde halledilmek lazım
dır. Bu da öyle zannediyo-

Sabahleyin öğleye kadar 
tasfiye müsabakaları tamam
landı ve öğleden sonra saat 
ondördü kırk beş geçe bir 
geçit resmi ile proğrama 
başlandı. 

Harbiye, Fener, Beşiktaş, 

Vefa, Balıkesir, Pera, Spor
tinğ ve kurtuluş klüplerine 
mensup 200 den fazla at· 
Ict bahriye bandosunun 
çaldığı yürüyüş marşile 
alkışlar arasında bir tur 
yaptılar. Ve mütaakiben 
sahanın ortasında birbirle--

rini "Yaşa" 
ladtlar. 

larla selam-

Bu merasimden sonra 
nihai müsabakalara geçildi: 

100 M. : iki Harbiyeli, iki 
Peralı, iki de Spurtlngli atlet 

arasına cereyan etti. Peradan 
Marinos birinci (l 1.45), Har-

karıs, ikinci gene Peradan 
Mardilos. Derece (2, 11,4-5) 

·-· ··-



~Almanlar müttefikleri prote~to 'ettiler 
İçimizden ilk kalkanla ~ 

barakalardan clı:-arı çıktığı_ 

sırada öğle olmu~tu. Yarım 
saat sonra herkes karavanı.ı

sını ıılarak kokusu iştiha ve
ren ) ağlı yemek dolu kaza
nın önlıne birikmişti. En ön

de bo~azlarına en düşkün 
ol:mlar vardı. 

f çim izde zck:lsilc tının an 
dört kişi var: 

ı-Arti.ir J\rap". bu adam 
bu yüzden çabucak birinci 
sınıf nefer oldu yal 

r 

Versay muahedesinin 
yıl dönümü 

mesele mi çıkaracak ? 
Fransızlar, bu hareket Avrupadaki sulhü 

sükun havasını bozacaktır, diyorlar 
Coblenı, 2:t ( A. A.) - Rendeki beynel .. 

mifftefihin komf5yon, Ver.say muahede5lnin 
dokuzuncu yıl döniimfi miinasebeiüe kiliseler
de matem ayinleri yapılmasını menetmiştir. 
Alman hükumeti, müttefiklerin her tif rl'/J nfi -
mayi~leri menetmeler.inl komisyon nezdinde 
protesto efml~iir* 

Faris, 28 ( A. A. ) Gazeteler, .!).lmarıya
nzn 11ersay muahedesine karşı olan ııro -

l 

2 - Ile~ numaralı "Müller,, 
bu da mektep kitııplarını 
hftla yanında taşır tuhaf bir 
çocuktur. Bombardıman olur- testosu hakkında tefsiratla bulunnıalctadırlar. 

ken bile fizik davalarının halll 
ile meşguldilr . 

3 - Sakallı "Ur,,. Zabi
tan umumhanclerindeki kız
lara düşkündür. 

Az içerek söylediklerine 
bakılırba kızlar baş kumandan
lığın emrile ipek gömlek 
giyerlermiş. Rütbesi yüzbaşı 

yahut daha yüksek olan her 
ziyrcrçiy1 kabul etmeden 
evvel de yıkanırlarmış. 

Dördlincü oJarıık ben ge
Jiyorum. Adım "Pol Bavmer,, 
dir. 

Dördümüz de on dokuzar 
ya~ındayız , dördümüz de 
mektebin aynı sınıfını terke
derek cephe yolunu tuttuk. 

Hemen ar~mızdan dos.t
larımız geliyorlar. Bunların 

başında bizim yaşımızda olup 
bölüğün en oburu diye ma
ruf sıska marangoz •çaden,, 
vardır. Yemeğe oturduğu za
man kibrit çöpU gibi zalftır .. 
kalktığı zaman ise karnı ge
be tahta kurularırun~e ben
zer. 

On dok~ yaşında olan 
"Hay Y,estüs,, kömilr amele· 
si~k. Avucuna bir tayın sı

ğar. 

"Deterlng,, köylüdür, Ka
rısından ve çlfllğinden başka 

btr şey düşünmez. 
J3ir de "Scamislos KaçinskJ" 

,·ardı. O bizim grupun 
reisidir. Sert, hllekAr, kırk 

yaşında, toprak suratlı mavi 
gözlü omuzları dilşük, teh
likeli bir adam. İyi yiyeceği 
senr, saklanacak köşeleri 

keşifte gayrt mahirdir. 
Grupumuı yemek kazanı 

önünde toplanan kalabalığın 

~ teşkil ediyordu. Sabır
sııJanıyorduk; çünkil aşç1 
hareketsiz duruyor, bize ap
tal aptal bakıyordu. 

Nihayet " Kacinski ,, ona 
seslendi: 

( Bitınedi ) 

Pöti Parir.yen gazetesi harbin tasfiyesine 
doğru gidildiği sırtıda bu gibi nüınay·işle -
rin yeri olınadığını Alnıanya için hiçbir 
faydası olnııracağını yalnız devlet adanı -
larıt1ın uzun seneler sarfettikle1·i gayretler 
sayesinde viicuda getirilnıiş oldukları sü -
kun 1nulıiti11i ihlal edeceğini yazntaktadır. 

Berltn, 28 ( A. A. ) - Raylıtaf meclisinde reis M. 
Loube Verıay muahedesJnin harp meıullyetlnl münha .. 
ılren Almanyaya yükletmekte olduğunu hatırlatmıı ve 
yakında bu ithamın kaldU'ıldığını görmek ümı.Hnl iz • 
har etmlttlr. Rayiıte.f, tekrar içtima tarihini tesbtt et • 
melutzln tatil edilmittlr. 

Yeni tahdidi tcslihat konf eranıına. 
doğru 

Vaşlngton, 28 (A.A) ,...,,... .r1kilmet mehafili, hali hazırda 
Londrada başlıca bahri' P<:vletler mümessilleri arasında cere
yan etmekte olan p;ıuzakereler neticesinde bu yaz Londrada 

deniz ı;llAhlarının tahdidi mes'elesinin siyast cihetlerini tetkik 
edecek bir ·onfcrans toplanmasına ihtimal Yermektedir. 
Böyle '7tr konferansa iştirak edilmesi için M. l\fak<lonald 
tr~dan Amerika hükômetine hiçbir davet yapılmamıştır. 

MaamaUh müttehide! Amerika hükömetinin mes'elenin yalnız 
slyast kısımlannı tetkJk edecek ve teknik cihetlerini eylülde 
toplanacak olan cemiyeti aknm tahdidi teslihac encümenine 
brakacak olan bu konferansa iştirake mütemayil olduğu 

sôylenlyor. 

F ransada büyük bir orman yangını köy ve 
kasabalan tehdit ediyor 

Parls, 27 (A.A.)- Fransanm cenubunda Perpignan ba

valislnde orman yangınltn bir çok kasabalan tehdit etmek

tedir. Memurlar ve askerler musibetin önüne geçmek için 
son derece faaliyet sarfetmektcdirler. 

En talili tayyareci kimdir? 
Reykjavlk, 27 ( A.A.) - lweçli tayyareci Ahrenberg, 

bugün Nevyorka gltmek iizre Mandadan hareket etmeğe kal
kışmış ise de motörü bozuk okluğundan hareketinden bir 

kaç dakika sonra lnme~e mecbur olmuştur. Bu teşebbü~ 
tayyareclnln munffakiyeaizliğe uğrıyan dördüncli tc~ebbüsü

dilr. 

Manşı geçen ilk tayyare 
Londra, 27 (A.A.)- 25 Temmuz 1909 tarlhlnde ilk 

defa olarak Manşı geçip Daily Mailin 1000 İngifiz liralık 
mUkAfatını kazanaı\:Louıs Blerlot nun 25 beygirlik bir nıo
törle mücehhez tek ~.ıtıhlı t&yyaresi bu "havadan daha ağır. 

seferinin 20 mincl yıldönümil münasebetile Southkensington 
müzesinde teşhir cdilecekdr. 

İngiliz amele fırkası Avam kamarasında 
• ilk içtlınaını aktetti 

"Numancia,.nın enkazı bulundu mu} 
l\Jadtid, ~7 (A.A.)--: Perşembe günü bir ingiliz gemisi 

Vigonun cenubu garbisinden 72 mil mesafede bir tayyare 
kanadı olması JhtimaH bulunan ve deniz üzerinde yüzen l>lr 
cakım enltaza tesedüf etmiştir.· Bunun Numancianın enkaıı 
oldugu zannediliyor. 

T orinoda muhim bir boks maçı 
Torino, 28 (A.A) - Avrupa orta siklet boks şampiyon

luğu için. şan.piyon İtalyan Bonağlia He şampiyonluğu almak 

istircn Alman Müller arasında yabılan musabakaba Müller 
dördüncti raYntta ringi terkettiğinden Bonaglia galip gelmiştir. 

Londra, 28 (A.A.) - Amele fırkasının parlamento g
rupu, dün başvekilin riyasetinde avam kamarasında ilk cel

sesini akdetmiştir. f\1üzakere fırk.amn müstakbel çtimalıın hak
kında. cereyan eylemiştir. Amele fırkası muhalefet mevkiinde 
bulunduğu sıralarda fırka grupu müzakere ruznamesindeki 

siyasi meselelerle fştig11l için haftada bir defa t0planmakta 
idi 

Fakat şimdi fcra komitesinin bütün azası hükumet erkA
nmdan oldu~undan :ırttk haftalık içtimalar yapılmıyacağı ve 
ayda bfr içtimala iktifa edHeccği söylenmektedir. Bundan 

b.ıışka, fırka ile kabine arasında daimt bir temas temini 
için on iki azadan mürekkep istişart bir komite intihabına 
karar verilmiştir. 

• -0-
Lo n d r~ 28 (A.A.)- Başvekıllct dairesinin bir tebliği ka· 

bine erkanının; beşvekilin riyaseti altında toplanarak maden 
amelesi icrl ~omtscsi uzun uzadıya görüşmüş olduklarını bil

dirmekteôir. Köm Lir madenlerindeki vaziyet etcafile tetkik 
edilmiştir. Pat1°nlar1a da ayni veçhile görüşülecektir. 

F ransada borçlar için hararetli 
müzakereler oluyor 

Paris., 27 (A.A) - Meb'usan meclisinde 1\1. Franklin 

Bouillonun bazı si,i~lerine telmih eden l\l Poincare şu söz
leri söylemiştir: "Eğer bu müşkil müzakerelerde muvaffak 
olmıyacak olursak cihanın adaletine mürac<ıat etmek bizim 
için ihtimal k!Hl gçlmiyecektir." M. Franklin Ilouillon şöyle 

cavap ver111lşt4r; "Biitün Fransa arkanızdadır. Fransa, k.Ul 
teminat .olıııadıkça, millet mümessillerinin rey1le 62 senellk 
bir taahhüf ,ıiri~mekten imtina etmek hakkına maliktir.,. 
(Iler tara~lalkt~lar). 

Encümeruerin mlizakere ve müşavere edebilmesi için 

içtima saat 22 ye tehir edilmiştir. M. Franklin Botillonun 

tııkriri şu şekildedir. '"Bu anden itibaren ve Young planının 
yeni bir hadise olması dolayısile meclis, hükô.mete iki 

senedenberl başlanılmış olan muvakkat tediyata devam 

olunmakla beraber lstoklnra ait vadelerin 31 KAnunuevvele 

tebJri lçln icap eden teşebbüslere girişmesi hususunda veka
let ve mezuniyet verir.,, 

Parls, 28 (A.A.) - l\1eb'usan meclisinde hariciye encü
mt:nl reisi 1\1 Boncur ye maliye encümeni mazbata muhar

riri Maliye encümeninin hafifçe tadil etmiş oiduğu Frankltn 
Bouillon takrlrinin kabulünü teklif etmişlerdir. 1\1. Franklin 

Bouillon müttefikan bir itilaf vücude getirilmesi için cncüme· 

nin metnini kabul etmelerini meb'uslardan rica etmiştir. 

1\1. Blum ( sosyalist fırkası reisi) bu metni kabul 
edemiyeceğinl söylemiştir. 1\1. Franklin Bouillon Fransanın 

haklarından mııhrum edilmiş olduğunu hüktimetin bütün 
hüsnü niyctile ve bütün vatanperverliğile meclisin arzusu-
nu yerine getirmek için elinden geleni yapacağmı söylmiştir. 
Takrir büyük bir cksriyetle kabul edilmiştir. 

Rum meb. __ _ 
( Oattll' 1 fod aayıfaınıida ] 

Bu evrakı· n!çln sakladılar 

Diğer taraftan mektep müdürünün sıkı bir şekilde 
isticvabından sonra evelce Yunan askerleri tarafından 

mdaepte bırakıİan bir yığın muzır kAğıtların da maarif ida
resine haber- verilmiyerek mektep idaresi tarafından senelerce 
saklandığı ve son g~nlerde gizli bir şekilde imha edildiği 
rneydane çıkari1mıştır. · 

Müfettişler gerek bu hadise ~akkındaki rapor1.:ırını, 
gerekse ele geçirilen Yunan bayrağını l\Iaarif vekaktine 
göndermişlerdir. 

Başka meseleler de var 
-----------------------0 iğer taraftan Maarif idaresi ecnebi ve akalliyet mc~-

teplerl müdürlüğü gene şehrlmlıde bulunan bır 
Rum mektebinin bütçesi hakkında tShkiknt yaptırmış. neti
cede bu mektebin başlıca varidatı hiç denccGk kadar az 
Jldugu lialde masraflarının ehenımJyetll bh· yekun tucwg-u 
hayretle görülmüştür. Bu garip nnıamma karşısında alrnlliyet 
mektepleri müdürlüğü bu Rum mektebinin müdüriinü cel
bedcrek vaziyeti kendisinden sormuştur. 

Öğrendiğimize göre mektep miidl.irü bu paraların Rum 
cemaati tarafından verilen ianclerden ba~ka bir~cy olma
dığını ileri sürmüş, fakat bu sözlerini delillerle takviye 
edememiştir. 

Alakadarların kanaatı: 

AH\kadıırlar bu paraların her halde harlct bir yardımiıı 
temin olunduğu hakkında kuvvetli bir kanaat hasıl 

etmiş bulunmaktadırlar. 

8UiHZIHr ~onıiHOOU inoiliz ~ıne~ili 
[Üst tarafı linci sayıfamıyda ] 

bir kuvvei bahriye gönder
mek hakkını muhafaza 
ederler. " 

Halbuki şehrimizi ziyaret 
ettikten sonra Karadenize 
giden İtalyan tayyare filosu 
Karadenize &ahildar mem· 
leketlerin tayyare filolarına 
faiktir. Salahiyettar bir zat 
mesele hakkmda gazetemi
ze atidek izahatı vermiştir: 

.. ltalyan tayyare filosu-
nun lcaradenize seyahati 
Lozan n1uahedesine muga-
yirdi. Bu kuvvet karadenize 
sahili olan memleketlerin 
her birine ait deniz tayyare 
kuvvetlerine faiktir. Gerçi 
35 deniz tayyaresinden 
mürekkep filonun 21 tane· 
si doğruca Boğazlar iizt· 
rinden geçmiş ve diğer 
14 tayyare Boğazlar muka· 
velenamesine riayet düşün .. 
ceslle İzmit üzerinden uça· 
rak filoya iltihak etmiştir. 

Fakat Karadenizde en 
fazla deniz hava kuvveti 
olan Rusyanm da 21 deniz 
tayyaresi vardır ki, 21 İtal
yan tayyaresi teçhizat iti
barile bunlara faiktir. 

Mesele Boğazlar komis· 
yonunun müteaddit celse
lerinde münakaşa olunmuş 
ve neticede İtalyan murah
hası muhalif kaldlğı halde 
ekseriyetle bu hareketin 

aegS1S 
Üst tar~fı 1 ıncı sa . .ifeınizpe 

işte &on günlerdeki telakki
lere göre, vergi kesildikten 
sonra katan para başvekillik 
mevkiinin şerefini muhafazaya 
kafi gelmemekte, M. Makdonal 
ise fakir bir adam olduğu için 
kendi kesesinden para harcede
rek noksanlarım tel5fi edeme· 
mektedir. 

Hatta Makdon:ı.ld, Kıra! tara-
fından kabinenin teşkili için 
davet olun:.Iuğu ıaman Vindsor 
sarayına gitmek için Lort 
Arnolttan otomobil isternjyc 
mecbur olmu2tur. 

Geçen defa M. Makdonald 

başvekil iken büyük bir içti· 
m:ıda bir nutuk irat etti ten 
sonra köhne bir f ort ile dön· 
mü~ ve bu hal her kesin naza
rı dikkatini ccl betmiştir. 

Bunun üzerine ingilterenin 
büyük fabrikatörlerinden Lıiri 
amele liderine bir ctomobil 
hediye euniştir. 

Bu vaziyeti tetkik eden siya· 
si fırkalar Makdonalda yardım 
yapılması lazım geldiğine k11rar 
vermişlerdir. _ 

Kuvvetli bir il:timale gere, 
M. B:ılduvirı, muhalefet rei~i 
sıfatile M. MakdomıJ<lııı taJ:s:-
satıııı artırmak için bir ı..a.1un 
teklıf edecektir. 

··c;;;;i~~ii···i\.i~~;··-;;_;~:;ii·~;;; 
protesto edilmesine karar 
verilmiştir. 

Bu mesele Cemiyeti Ak· 
vam meclisinin ilk ce'.se· 
sinde mevkii müzakereye 
konacaktır. ,, 

HV akt,,_ın 29. Haziran 1929 
tefrikası : 2 O Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

şiddetle a!eyhdardı. Bir ke· 

re yenge sıfatile arc.ı.larına 
girecek kadın ba.;m<ltır> 

1 htiyar adam ameliyat 
masasına yatacak bir hasta 
gibi şaşkın bir tevekkülle 
neticeyi bekliyordu. 

Karm onun azabını uzat· 
ınak ister gibi bitip tüken
mez bir mukaddeme yap
tıktan sonra= 

- Oğlunuz bir kadın 

sevıyor, mutlaka onu al

mak istiyor, dedi. 

Şevket çok gençti. insan
ların dünyada sevmekten 

daha ehemmiyetli ve ciddi 

bir şey olamıyacağma inan• 
diJdarı bir yaşta idi. Ali 
Ri.ıa B. bunu gayet eyi 

bildiği halde bir türla b
nsana inanamadı. Onun 
fikrince ıevda hali ve vakti 

yerinde, işi gücfi yolunda 

olan bir kısım inaanlann 
L!l---1- .•• !-.. ~ --- -- '- L - ~'-

rına satın aldıkları bir 
dertti. Şevket gibi işi ha· 
şmdan aşkın ağır "'e akıllt 
bir çocuk böyle bir deliliği 
nastl yapardı. 

Ali Rıza Bey uzun uzun 

düşündükten sonra boynu· 

nu büktü: 

- Mademki öyledir ev· 
lensin ne yapalım? dedi, 

hakkıdır... Kimseden zorla 
fedakarlık istenemez ... 

Har.riye Hanım onu tas· 
dik etti: 

-- Orası öyle, dedi, 
yalnız ba,ka bir şey var ki 
bEni biraı düşündürüyor ••• 

Bilmem sen ne diyeceksin? 

- Daha başka birşey 

mi var dedim? Niye tered
düt ediyorsun... söylesene .. 

ltiyarsın... fazla me-

Ali Rıza Bey titremeğe 

başladı. Kansı onu birden· 
bire fazla müteessir etmek
ten çekinmiyordu. O Hay

riye hanım ki bir zaman • 

danberi onu her vesile ile 

kıvrandırmaktan aaeta zevk 

duyar olmuştu. Demek 

ki tasavvur cdilcmiyecek 

kadar acı ve korkunç bir 
şey işitecekti. ihtiyar adam 

tela~ını gizlemeğc çalışarak: 

- Çekinme, söyle, dedi, 
ben artık her şeye alıştım .. 

Kadın dikişini biHrmi~ti, 

manırıd başına lcoeasınm 

karşısına çömoldi, maşa ile 
külleri cşeliye cşeliye söy· 

ledi: 

- Şevket bankada dak· 
tilolardan birile sevişmiş .•• 

bu kocalı Dir kadıpmış .•• 

beride buluşmuşlar ... Niha
yet lŞ meydana çıkmtş .•. 
ı~adın kocası tarafından 

sokağa atılmış... Şimdi 

&randan bankaya gelemiyor

muş... Peripn bir halde 
imiş,.. Şevketle evlenmezse 

mutlaka intihar edecekmi~ .. 

Ali Rıza Bey karısınm 

beklediği gibi çarpınıp çır· 

pmmıyordu. Bilakis halinde 
bakışında derin bir sükı1· 

net vardı. Acı acı gülüm .. 
siyerek: 

- Şevket bu kadınla 

evlenmek mi istiyor? dedi. 

- Sen razı olursan Öy· 
le... iki can birden kurtar

mış olacakıın ... 

- Şevket arlık kocaman 

bir erkektir... Nasıl isterse 

tabii öyle hareket eder .. 

bir izdivaca razı olamam ... 

- Ne söylüyorsun Ali 
Rıza Bey? 

- Gayet erkekçe bir 

söz kadınım ... Oğlum böy
le bir~ey yaparsa onu öl
müş farzederim. Bir evla· 

dım vardı. Allah elimden 

aldı derim, bağrıma taş 

basarım... Maalesef bence 

yapılacak birşey yok ... 

Hayriye H. kocasını ta· 
nlyor bu meselede ne söy· 

lerse tesirsiz kalacağmı 

gayetle iyi biliyordu. Onun 
için fazla bir şey söylemi

yerek oturduğu yerde ses-

siz, sedasız ağlamıya baş· 

ladt. 

Ali Rıza B. aym sükO· 
netle: 

- Beyhude ağlıyorsun 

yorum.. ben böyle bir k:ı· 

dını evime sokamam .. Şev

ket bana itaat etmezse 

"bu evi ben besliyorum .. 
senin ne demiye hakkın 

var,, derse İş değişir. ben 
bir daha hiç birinizle yüzyü-

ze gelmemek üzre başımı 

alır, giderim.. bu söyledik· 

lerimi, oğluma da tekrar 

edersin... sana acımıyor 

değilim .. fakat ne yapalım 

ki benim için başka türlü 

hareket etmiye imkan yok. 

Hayriye H. aklıyarak 

odadan çıktı. Ali Rıza B. 
o gece uyuyamıyacağını 

anladığı için yatağa girme

di, battaniyesine sanlarak 

sabaha kadar boş mangalı 

karıştırdı ve düşündü. 
12 

Ev tekrar iki partiye ay-

türlü maceralar geçmiş şüp
heli bir insandı. Sonr!l e"· 

j.:ın· deki sefalc.t v~ para sı 

tısı büsbütün artacaktı. 

L '" .l. N •~ gelince eyıa ı e ecıaya . 

onlar Şavketin evlenme~~ 
delicesine istiyorlardı. 

1
c 

olursa o!sun bu kadı~.'~ 
beraber eve biraz yerııl• 
ve eğlence girecekti. u~~;:ı· 
sı gibi eski kafalı oıno 

k l -v'kilc 
Ş~vket ansmın C.;t ' 

mutlaka değişecekti. 
İki parti nrasmda ş!d· 

detli bir çarpışmadır baş
ladı. Ali Rıza B. bu rfle-se· 

. 'b · sert le<le bir granıt g• •ı 
l 

ı, 

davranıyordu. Faı!a 0 arf:~ 
da Fikret onun için °.n~;; 
maz derecede l:u.,.vı:.:th 

h ı. d oln;u~·u. sila ai.·~a aşı 
( ö.tm.t:llJ 



BeSsl love Amerikan si
nemacılığının yeni ve 

rnuvaffa~ yıldızlarından biridir. 
1

Agnt zamanda çok ahenktar, 
~üze[ blr ~sahip olan san'al/f.dr 
'• Konuşan Ftltmler .. in reı>aç 
hulmaya başladığı tarih/en iti

baren daha /azla şöhrtl kazan
'mış, daha fazla tanınmış ve 
seı>flmlşlir. " The Broaduay 
Melody.. isimli son kurdelesi 
Bessf Love un en güzel eserldir, 
denilebilir. San'alkdr bu filimle 
beyaz perdelerin en meşhur si
malanarasına girmişlir. 

Son posla ı"le gelen Ameri
kan gazetelerinden biri Bessi 
Love un lıatıralını ihtiva ediyor. 
Bu yazıyı hulasa ederek. yeni 
yıldızın hayalını nasıl geçirdiği

ııi kari/erimize bildirelim. 

Bessi Love diyor ki .• 
"A'ıl hmim Bc=-si [.O\'e 

dc~ildir. Bunu bana 

DX. C:riffilh taktı. Benim 
a.:-.ıl ü.mim Juııııitadır! Juanita 

l I Jrtcın. 
ÇlK·uklu~uın zaıuret içinde 

geçti. Tahmin ctlcıncyl'ccğ;imlz 
ı,aciar fakir bir ııiicyc nıcnsup-

Edirna kap ı ... 
1J stanbullu te~ler ve lstanbul 
11 sokakları bır lokma rüzgarın 

hasretini çekerken ben bir 

arkadaşımla ycrıi açılmış bir 

yolda bir tramvay scyahatı yapı

yordum. 

Unıransızlık elinde eski püskil 

b ir ka~abaya dönen Edirnekapı 
frıa.rının ne kadar güzel ve 

havadar olduğunu ancak orada 

medeniyetin damar \'e sinirleri 

~ibi , elektirik telleri gerilince 
t1rıb.ınak mümkün oluyordu . 

Kıs.\ bir müddet içinde orada 

Lir vcnilt>şme ve tamir heyecanı 

do~~ı.:ı; gördük . Ora halkt bu 

heyecanı ve gayreti, ~üphe yok, 
bu çelik tellere ve Muhittin be

yin himmetine bcrçludur . 

T romvay , son istasyona ge
lince arkadaşıma uzun selvilerle 
yıkık ta~ların süı;lcdiğl uhreviler 

mchallini gösterdim ve : 
- Haydi, dedim, Süleyman 

Naıifi ziyaret edelim. 

Bu ziyareti yaptık Ye içimizde 

h .. ·· ı ·· b'ır meraretle d·· duk uzunu on • 

Çünkü mezarlık korucusu 

Nadin mezarı diye bize gös· 

terdiğl tümsek, oranın en müh

mel bir makberidi . Halbuki 

buraya bir mezar taşı yapılması 

ıçm cemiyeti belediyede bir 

karar verlldiğlni yazan gazete 

epi es~l tarihlidir. 

Muhterem Muhtftlo bey bu 

' 

tum. Paslı tenekelerle kapalı 
bir evde oturuyorduk. Bir 
ev değil, daha doğrusu bir 
kulubcde. Ktlfi derecede gıda 
alamıyor, temiz giyinemiyor, 
iyi ısınamıyorduk. Aç kal
dığımız günler, yalnız kuru 
ckcmck yediğimiz zamanlar 
oluyordu. 

Her şeye rağmen 
nikbin! 

Buna rağmen biz yani 
annem, erk.ek karde-

şim Dcd Ye ben, üçlım üz 
de nikbindik. I lep, gece 
ne kadar uzun olursa olsun 
sabahın geleceğini, umuyor
duk. Annem bir esir gibi 
çalı:;-ıyordu. Dcc.l kendini ha

yale vcrmi~ti. Ben ise bu dört 
v;ö7.lc beklediğimiz tulu için 
odamda, dua iskemlesinin 
üstlinde, yalnız Allaha yal
varmakla me~g11l oluyordum. 
Dua bkemlesi dedim, benim 
odamda daima böyle bir kürsü 

bulunurdu. Gerçi o ekseriya bir 
ı;abun ı-an<lığından terekküp 
eder Ye eyde çmaşır yıkandığı 
giınh:rde yerine yenisi gelin-

Dünkü 
( Üstarafı birinci sayıfamızdadır) 

1500 M. : Beşiktaştan 

Ekrem ve Sünusi, Peradan 
iki, sporting, kurtuluştan 

birer atlet arasında cereyan 

etti. Pera ilk hamlede öne 

geçmişti. Bu müsabakanm 

hcrzamanki muvaffak ko· 

şucusu Sünusi arkasından 

gidiyordu, Sünusi bir türlü 

öne g eçemedi ve koşu böy· 

lece bitti. Birinci Peradan 

Kırarcoroplos. ( 4, 3, 4-S ) 

Arkasından Sünusi. 

3000 M: Türkiye rökort· 

mem Beşiktaşlı Mehmet 

günün en muvaffak koşusu· 

nu yaptı ve yeni bir rekor 

kazandırdı. Aldığı d erece 

şudur: ( 9,42 3-5 ) . ikinci 

Kostantinidis kurtuluş. 

5000 M.: Muhtelif ku

lüplerden iı atlet girdi.14 

t ur üzerinde cereyan ed~n 

bu müsabakanın sonlarına 

doğru ortada ancak beş ................................................. 
tramvayla Ediroekapının dün

yevi sakinlerini hoonut ettl : Bu 

mezar tavını da yapıp bu semtin 

uhrevi sakinlerlnl sevlndtrse ne 

olur ? 

\ -

Sinenıa Yıldllzı Nasıl Yetişir 
anlatıyor 

o 

[Bessi Love) hayatını 
1 

Bütün T eksaslılar kan kardeşi midirler ? insanın her şeyden 
evel rejisöre ismini beğendirmesi lazım ! - Sefaletten 

• 

refaha doğru ilk ve son aşk 
ceye kadaı ortadan kayb
olurdu . Fakat ben onu eski 
bir kandil Ye kırlardan top
J~dığım çiçeklerle süslemeyi 

hiç bir zaman Hı

mal etmezdim. Ço
çukluğum a:?ağı yu
karı hep böyle in· 

tizar içinde geçti. 
1 Sinemacılığa ilk heves 

Sinemacı olmamda ilk 
amil miişevvik Tom 

l\likstir. Bunu hiç şüphesiz 
şimdi kendisi hatırlamaz. 

Ded, kardeşim Teksasta 
doğmuşm. Tom i\Uks de Tek
saslı idi Dede göre bütün ~ 

Teksaslılar kan karde
şlydiler. Biribirini gördükleri 

yerde derhal tamrlar, bir
birlerinin buyunlarına sarılır
lar, yahut ayakları ile bir-

birlerine vurarak şakalaşır

lardı. Ded benimle oğünme
sini severdi. Kaküllerimi çe-

kerek yüzümü yüzline yak
laştırmaya ve kulağıma en 
tatlı sesi ile "knrdc"im!,, 
kelimesini fısıldamaya bayı 

lırdı. 

mliteassıp bazı kimselerin 

sözlerini hatırlattı. Sahneye 

çıkm~k esnsen glinah i~lemek 
demekti. Bir aktörün eyi bir 

adam olmasına imkıln yok-

tu. Kardeşim ne söylerse söy· 

lesin berı kararımı \'ermi~tim. 

Sinemacı olucaktım. Öylcya 

madem ki muvaffak olmam, 
para kazanmam ihtimali mev· 

cuttu, niçin yaprnamı.lı idim'? 

( David Vork Crlffith ) is\mll 

büyiik bir sahne vazıının is· 
• ..:.ı ........ -

Bir gün onunla Tom l\lik- ' ' 
sin çalıştığı studyaya gittik. 
Dede göre Tom onu derhal 

tanıyacak, Tcksaslı olduğunu 

keşfedecek ve bizi ağırlıya-

caktı 1 Talbuki iş hlçde böyle 
olmadı. Tom yalnız bana 

mini işidiyordum. Ona müra

caat edkcktim. 

Fakat dttha evel 
F akat daha c\·el . me~hur 

muganniQohu i.\.I. Cor-
mak)a ra;;geldim. Bana ta

ganni dersi \'ermeyi teklif 

etti. o bunu laf olsun diye 

söylemi~ti. 

Los Ange lostan bizim 

bulunduğumuz şehre ikinci 

deftl gcll~inde rndı n hatır

lattım. Kabul etti! Şimdi ses

li Hlimlerin çok rağbet gor

düğü bu günlerde o kararı 
verdiP,-im 
num. 

için çok memnu· 

İlk mukavele 

'' D· ~'· Gr~ffith " i ilk 
zıyaretırnde on~ bir 

insanın nasıl yıldız olabile -

ceğini sorddum. Güldü. '' Ko

lay, görlirsün! " dedi. Fakat 

ortada miihim bir mesele 

Yardı. D. V. Griffith benim 

ismimi beğenmemişti. 

.. Senin için cYYcla 

bir isim bulmalıyız ! 

Bana 

güzel 

Ben 

Bessl Lovu müna~ip görüyo

rum!,, dedi. Onunla bir mu

kavele imzaladım ye ismimi 

deği~tirdim. 

Para~para •• para 

Artık çok para kazanıyor· 
dum. Annemde mem-

nundu. Bir. otomobil aldım. 
Büyük bir ev kiraladım ve 

"Vakt,, ın cumartesi 
günlerine mahsus 

sinema sayıtası 
.~öhref m erdiveninde 

Bi itLİn muvaffakıyctJcri -
mi hiır ~liphc~iz ( D. 

V. Griffith ) e medyundum. 
Ondan sonra ( Tom ince ) 
ile birtikte çalıştım. O benim 
ikinci üstadım oldu. Artık 
şöhret kazanmı~tıın. 

" The Brkadnay l\lelody .. 
en giizel cse-rim oldu . 
Birinci ve -'Onuncu aşk 

Hayatımda hemen hiç 
kim sevi sevmedim. 

A~km daima i~tirapİa bittiğini 
okıımm ve işitmiştim. 

7.atcn para kazanmak, bir 
az rdah görmek için delicesine 

çalı~mam halbimi kfülctmiş , 

böyle hislere yer hınıkmamı';'tı . 

Yalnız bir dda bir adamla 
tanışmıştım. Bende çok iyi 
intibalar bıraktı. 

Fakat benden izdh·aç \'adi 

istedig-i gece onu bir ba:;-ka 
kadınla bir barda görmem 
gözfcrimi ııçtı. Artık oua hir 

daha rasgelmedim. l~tc b~ n · 

hayatım! ,, 

hitap etti, niçin sinemacı 

olmadığımı sordu, mm·aHaki
yet ihtimali meYcut bulun
duğunu söyledi ve geçti, 
gitti. , istediğim gibi yaşamağa 

Kararın tatbikine doğrı 
D cd Torna fena halde 

kızmıştı. Bu his ona 

spor hareketleri 
koşucu kalmıştı . Neticede 

Beşiktaşın Mehmedi (17 ,30) 
dakikada birinci geldi, kur

tuluştan Kostantinidis ikin· 
ci. 

Gülle atma:Peradan Ka· 

· nfalides birinci ( 11, 64 ) 

lstanbul spordan Veysi 

ikinci. 

Cırıt atma: Sportingten 

Muratoğlu (48,15) Pera· 

dan salboh ikinci: 

Üç adım uzun: !İki Har· 

biyeli iki Peralı , bir F e

n erli, bir Beşiktaşlı atlet· 
arasında yapıldı. 

Harbiyeden Riza birinci 

( 12,94) Kurtuluştan Avra· 

nitipis ikinci . 

Sınkla yüksek a tlama : 

Muhtelif kulüplere mensup 

S atlet iştirak ettı. En snoa 

iki Harbiyeli kaldılar, birin· 

cilik ve ikincilik te onlarda 
kaldı. 

Yükşek atlama: İki Har· 

b iyeli, iki Fenerli, bir Spor· 

t ingli , bir de Balıkesirli 

girdi. Bir az sonra F enerH 

iİe iki rum atleti kalmıştı • 
Fenerli Melih 1,64 ten yu

karı çıkmadı. 

Peradan Folyo (1,66) ile 

birinei .oldu . Sporting den 

Kazazyan ikinci. 

4 X 100 bayrak : Galata· -------
saray, Fener, Pera arasında 

yapıldı. Semih, Şioasi, M. 

Ali ve Sesimden mürkkep 

Galatasaray takımı (46 1·5) 

saniyede birinci. İkinci Pera. 

Fener perayı p~k küçük 

bir farkla takip ediyordu. 

Bir tur X 100.: Galata

saray, Beşiktaş, Pera takım· 
ları arasında yapıldı. Ga· 

latasaray ilk hamlede birin· 
ciliği almıştı. 

'( 

Beşiktaş il~ iki turda 
ikinci gidiyordu. Fakat 
üçüncü turda bu mevkii 
Peraya kapttrdı, bir daha da 

elde edemedi. 
Birinci Galatasarayın tut· 

tuğu derece şudur: (8, 10) 

dakika, İkinci Pera. 

Yukarıda yazdığımız mü
sabakalarda birincilikleri ve 
ikincilikleri nazarı i tibara 
alırsak şu neticeyi buluruz. 

Klüp Birincillk İkincilik 
Pera 6 6 
Harb iye 2 2 
Beşiktaş 2 1 
G~latasaray 2 Ö 
Sporting 1 1 
Fener l O 
Kurtuluş O 3 
lstanbul spor O 1 

Neticede hazır] anan 

kupalar derec& kazanan 
klüplere vali muavini Faz
lı B. tarafından alkışlar 
arasında verfldl 

ba~ladım. 1\lahaza bu ani 

refah beni Wç şa~ırtmamış, 

başını döndlirmemlşti. 
____ ::;g 
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Izmirde 
Madenler hak
kında tetkikat 

yapılıyor 

Bf r Lehli şirket n1iira
caatta bulundu 

İzmir, 27 (A.A) - Mın

nkamız dahilinde mevcut 

Krom, Bakır, Kurşun maden-

lerinin bir kısmını işletmek 

i.izere Leh şirketine mensup 

bir mlimessil ile bir Alman 

mütehassıs ve bir Türk ma

den mühendisi şehrimize gel-

mişler ve ticaret odasından 

icap eden mufassal Jzahatı 

almıştardır. Heyet tetkikatta 

bulunacaktır. 

Muhafız Qücü 

Ankara şampiyonu 
Ankara, 28 (A.A) - An· 

kara lik maçları bu gün 

nihayet bulmuştur. Muhafız 

gücü ikiye karşı beş sayı 

ile Gençler birliğini mağ~ 

lup etmiş ve tekrar Anka· 

ra mıntakası şampiyonu ol· 

muştur. Baş veki1 ismet 

paşa hazretlerile Malıye 

• 

ilim hareketleri 
Darülfünunda verilecek 

konferanslar 
Darülfünun l~mini Neşet 

Ömer B. htılah eudimeni ve 

Darülfünunun faaliyeti hak

kında şu beyanatta bulun
muştur : 

- 11m1 ıstılah komisyon

ları faruiyetlererine devam 

odiyorlar. "'A,, harfine ait 

ıstılahlar bir haftaya kadar 

dll encUmenine gönderilecek· 

tir. 

Makine ve elektro-teknik 

şubesi ikmal edilmek üzredir. 
11t11111ımıım111111111111111111111111111•~nm 

vekili Saraç oğlu Şükrü bey 

de teşrif etmişlerdir. 

lzmirde Ecnebi 
memurlar 

İzmir, 27 (A.A)- Ecne

bi nıi.ies!'esatca çalışan cnebl 

memurların adedinin kanuni 

miktara ircaı için yeniden 

teşebbüsata girişilmiştir. 

Gidenler 
Triyeste Konsolosumuz 

Nüzhet Haşim B. Triyeste· 
ye, İzmir mebus u Haydar 

Rüştü, Artüvin mebusu 

Mehmet Ali, lımir belediye 

reisi Hulusi beylar İzmire 
~ 

gitmi şlerd'r. 

l lcr fakülte tatil drr!-lcrl 

-yapacaktır. Eckbi) at, ht !..uk 

fakiilt<:lcri tarafından uınuın.l 

mah,.us konfcrnııan,J:ır tertip 

edildif'l·i nfüi tıp f.ıki.ılte -..i e o 

tarafından da hckimkrc 'c 

içtimai 

eden 

mahsus 

hıfzı:":o:ı hhıı ya tema' 

mevzularda umunı·ı 

konfcran,.l:ır tertip 

edecektir. Bu lwnferan-lam 

temmuzun ilk haf ta:-.ındnn 

itibaren ba~lacaktır. 

Fen faki.iltcsi hay,·anat mii

derrislerin den doktur ı\li 

vehbi B. Toros d:ı~lnnnd;t 

tetkikatta bulunmak Lizcrc 

hareket etmiştir. 

Deniz hayvanları hakkında 

bir merkez yapılnıa-ı maarif 

vekıllctinc teklif cdilmi~-ir. 

Tetkik merkezi 1-..canbıılda 

olacaktır. Şimdiden giizel hir 

yer aramakla meşgulüz. 

Darülfünun gençlerinin im

tihanları temmuz nihayetinde 

bitecektir. İmtihanlar şayanı 

memnuniyet bir şekilde de

vam ediyor. Kimya lAbora-

tuvarına devam eden gençler 

bu yaz şeker faprlkalarımq;· 
• Ji! . 1 

da rltbikatta bu1uıı acaklardıi\ 
<>,. 



• 

( CÇorçil) lin 
hatıratı 

""' 

" 
Ali karaı 
heyetinin 

Enver, Talat, Cavit devri 
Çorçil, Reşadiye ve Sultan Osmanın 
müsaderesini nasıl ve neden emretmiş? 

Yeni mukarreratı 
Ali karar heyeti riyose.indedn: 

O. Aııtebin Fransızlar tarafın

dan işgalinde polis memurlu
ğuna tayin kılınmasından dola
yı l:eycti ıııalısusaca hidemah 
devlette istilıdanı olunmamasına 

karar verilmiş olan muhasebei 
hususiye sabık mukayyidi Meh
met Kamil efendinin O. Antep 
de miicadelei milliye başladığı 

fatihten sıı~ııtun:ı müsallelıaıı 

mücadelede hulundıığu ve hu

ruç harekatında bizzarur dahil· 
de kalarnk ınüdafaai hukuk he
yetinin tensibi ve teşkilatı mil
Jiyeye hizmet etmek nıaksadile 

polis memuriyetini k:ıbul \'e L u 

memuriyette iktn kuvayi milli
yeye hizmet ve tarafdararıını 

himayeye sayüsrnyret ettiği ve 
bu sebepten azil olduğu e\'el 
ve ahır amali milliyeye muha
lefeti nıesbuk olmadığı rem>: 
ve gayrı re!'>nıi icra blı:ra.P ah
kikattan anlaşılmış oln1111da lıak
kıııt!aki kararın r,.rıııe müttefi
kan karar vt;,rıııııiştir. 

-'>-.;,.; 

Bunların 1913 le hayali mahı- yeli takdirinde Kafkasya tara-
yette görülen planları, Türkiyeyl hnda Türkiyeyi tatmin etmeyi 

münhasıran Türk halkına müs- vadetmitti. Almanyanın bu 
tenit bir esas üzre yeniden tesis vadi, Türkiye siyasetinin takr-
ldi. Bu esas Anadolunun Türlt rürü üzerinde kat·i bir tesir 

köylüsü olacaktı. Kafkasya sa- ll:ra etmişti. 
halarındaki, İranın Azerbaycan Türk hayatının her safhasında 
vilayetindeki, Ruıyenın ( asıl Türk lttihadı, siyaseti, Türk-
Türk ırkının yurdu olan )Hazer lerin araziye 1tit metalibı bir 
denizi geri:ıılndr.kl vlliyetlerln- harp planı içinde tesbıt edil-
deki Türkleri Anadolu Türk- mlşti. Bu planın esası Türkiyenin 

leri ıle birleştirmek ve Türkl· 
yeyl Hazer denizine kadar 
temdit etmek milli bir mefkOrt: 

tanılıyordu Hu plan teokratik 
hükOmeli bertaraf ediyor. din 
ile devlc::t ınünasebatında cezri 
bir inkılap 'ücuda getiriyor, 

evkafı devletin ladini ihtiyaçla-
rına tahsis ediyor ve dini vazl

fc1cri deruhte eden sınıfları 

kat.i bir disipline tabi tutuyordu. 

Bu pilin, Türkiyede tahkkuk 
dtirilen muaz.zam iktısadi, içti· 

mai ve edebı inkılapları ıhtıva 

edıyordu. Mu taln Kemal. belki 

kcndis:nin df' iştiı aki tle takarrür 
eden bu pilim tatbik etmiştir. 

Türk ittıhadı projelerinin asıl 

noktası, Türkiyeyi Ru tehlike

sinden kurtulmak için Alman
yayı kullenınaktır. lstannbul<la 

ııcnelercc Almanya t;efirllğinl 

ifa eden marşal \'On Rieher"'ren 

hu gizli ateşleri nıalıir ellerle 

löı l•klüyordu. 
Türk itU}, .. dt projeleri belki 

hulya a~rtıind,. kalırdL Fakat 
bu Jıevl ·nglz sırada T urkiyenin 

başında fani bir adam bulunu
nuyordu. Ül\marlannda asker 

kanı akım bu Napoleonluk 
namı.eti. ferdi iradesi, gururu 
\C hilekiirlığile Osmanlı impe
ratorluğunu en müthiş maca· 

ı aya atacııktı. T ah.i"ll itibarile 
Alınan, fakat kalben Türk 

o1an Enver 19D9 ihtilalinde 
füıayak olmuş, lıtihadü terııkki 

l:omitesini teşkil eden bir avuç 
g ııç Türklc bütün toplanan 
düşanlnrla kcrşılasmıştı. ltalya, 
T rablusu isti ili ettiği zaman, 

T rnblu:ı çöllerinde halyan
larla . döğü~en Balkan devletleri 
Çatalca hatlarına geldikleri za· 

mım htç meyus olınıyan Enverdi. 
M. A:.kvi:J l 919 senesinde « E-

dirne hiç bir vakıt Türkiyeye 

inde olunmıyacak ~ demitli. 
Bır ay sonra Enver Edirneye 

girmiş ve Edime bugiine kadar 
Türk kalmıştır. 

Umumi harbin infilakı anında 

Enver, nrkadaş!arı T elat ve 
maliye nazırı Cavit ile Türkl-

ycııin mukedderalına hakimdi. 
Buı.ların başında birer surat 
rıbı Pac!.phla Sadrazam bulu

nuyordu. Asıl hükümlerini yö

rutcnler \'e hiç bir itiraz ile 
kıırşıbnnııyanlar ötekilerle taraf-

darlaridi. Bunların içinde Enver 
her harekette, infilak eden 
kuvetti. 

Tiirk rehberleri umimİ bir 
htrp içinde Rus kuvvetlerinin 

ne ynpabileee~ini Çarın garpli 
rruttefil:lerinin tahmininden daha 

çok geride tahmin etmişlerdi. 

Tiirk lidcrl"rine göre Alman 
grupu kanıda lıarbi kazanacak 

Ru ya hrılack ve bunu bir 
ih~ilal takip edecektir. Tfirkiye 

Alınar, :-aferl ü1.erine Kafkasyada 
aicı7.i \'t- ahali kazanacak, bu 

U!ı etle Ru · tehlikesi nesillf'rce 

bertaraf edilcce~ti. Uıun ihzart 
rr.:'r:.:ıkl'rnt esnasında Almaftya, 

mc.r~.~-ıı devletlerin muvaffakl· 

Karadenlze hAktm olması ıdı. 

Vukubulacağı muhakkak olan 
umumi harp ne zaman vuku 

bulur da Rusye Almanlanlar ve 
Avusturya ile d~üşürlerse Türk 

ittihadı taraftarları Kafkılsyayı 

fethu istila edeceklerdi. T rab~ 
ıundan Erziruma ilerlemek için 
lstanbul T rabzun deniz yoluna 

hakim olmak zaruri dir. O 
halde Türkiyenin bir donan-

ması bulunma11 icap ediyordu. 
1911 ve 1912 de Anadoluda 

§ Burspııı \'unaıı kıtaatı tarr.
fıııdıvc irnaliııdcrı dolayı sivil 

hatta islam aleminde açılan ,.,,arak fstanl ula gitm(si lıarekfıtı 
ianeler Türkiyenin lngilterey~ nıilliyeye iştirak etmemek üzere 
2 dretnot ı marlamıısıny<1faç kıt'cısından firar mahiyetinde 

etti. Bunlardan birinir- ürkiye- telakki edilerek Jleyeti malısu-
ye muvasaleti, Tü~Ier tarafından saca ııisbeli askeriyesi kat 

takip olunaı- harp 6iyasetinin edilmiş olan hesap ıneımırıi 
bOtün 1 .. matgahı idi. muavini O. Aııtepli Mustafa 

, iJ J 4 senesinin temmuzunda Remzi tf eırdiııin iaşe ıneınuriye-
.(ı;ü k ı b 1 . ı tile Bursada l~ıklar mevkinde r re ı er eri arasınua mevzuu 
bah~olan en mühim mesele, bulunduğu sırada Yunaıılılarııı 

bagtden basmaları üzerine 
bu gemilerin vaktü zamanında 

karışık vaziyette kalarak Mu
gelip gelmiyeceği idi. Birinci 

danya mmtakasında lmlunaır 
Türk drednotu Ra .. adiye tem-

Y kıtasıııa iltihak edemediği ve 
muzda tamamlanacak, ikincisi Bursada kasden tyı.,lm~yarak 
hır kaç gün sonra bitecelül. zarureti Jrnt'iye ic'abı kalıp 
Rus araıısine giren Türk ajan- kendisinin aciz ve iktidarsız-
lıırı Veli, Ardahan ve Kars lığının da bu karışık vaziyete 
havalisinde, Türk kollarının fazla tesir göster~iği ve güç 

Çoruh vadisinde ve Rus cep- halile İstanbula gidebildigi ve 
hesinin gerisinde ılcrlemesini bu aczile beraber Anadoluya 
lcrnin için ahalinin ekseriyetini geçmek için bazı zevatın dela-

teşkil eden nıüslüman Türklerin letine müracaat ettiği alay ve 
bu~<lay ambar etmelerini lemine tabur kumaııd:ınl:ınııııı beyanat 

çalışıyorlardı. Temmuzun 27 ve şahadetile tahakkuk etmesine 
sinde Türkiye, Rusyeye karşı ve Jmvayi milliye aleyhinde 

velev C'Üz'i olsun bir hareketi<.Je tedafüt, tecavüzi bir ittifak 
ilıbar edilmemiş olmasına hiııaen 

aklini Almanyaya teklif etli. 
hakkındaki heyeti mahsusa 

Almanya bu teklifi kabul et· 
kararının rd'ine ittifakla karar 

mlş ve ittifak A~u tusun 2inci 
verilmiştir. 

günü imzalanmıştı. Turk ordu- § Sadrı csbak damat Feridin 
sunun seferberli~i ise 31 tem-

yaverliğini kabul etnıesinüen 

muzda emrolunmuştur. dolayı !reydi malısusaca nisbeti 

Bu sırada Türkiye· için bir askeriyesinin kat'ına karar ve-. 
surpriz tevkil eden bir hadise rilnıiş olan sabık erkanı Jıarbi-

vukubuldu. lngiltere birdenbire re lıirıbaşılarrııdaır Hakkı J\\ul~-
Almanyaya karşı, kat'ı bir mu- lis beyin yavcrliğe tayini kendi 
kavemet vaziyeti aldı . İngiliz telep ve takibi üzerine olma-

donanmalan denizde harp vazi- yup usulen v~ emre binaen ya-
y~tini alını§lı. T emrnuzun 28inde pılıııış bir muamele olduğu ve 

fngil tere don;m ma tına ilave bu memuriyet yeni ve muhalif 

olunmak üzre iki Türk <lretno- bir teşkilrıt ve ayni zamanda 

tunun ınürndcretini emretmiştim. ıata mahsus olmayup askeri 

500 Türk gemicisini muhtevi kadrosunda minelkadim ıııües-
olan bir Türk nakliye gemlsl ses \'e makama mahsus bir va: 
• T yne»nln sahilinde. duruyor ve zife olduğu ve emri askeri ınu-

cibince tevdi edilmiş olan bu 
Türk gemicileri birinci dretnotu 
elmak üzre bekliyorlardı . \'azif eyi ifa eylediği ve bu va-

zifesi esnasında dürüst bir asker 
Türk ııüvarlsi geminin teslı-

sıfatile hizmet edip amali milli-
mini istemiş ve gemiyi işgal • yeye muhalif hiç bir harekette 

ederek Türk bayrağını çekece· bulunmayıp eyliklerde bulundu-
ğlnl tehdit makamında söyle- ğu \'e seciyesinin de aslen rnuha-

nıi~ti. cııf3u tarihi günlerde (31 lefete müsait olmadığı, yüksek 

temmuzda ) rnesuliyetl deruhte terbiyeli, düzgün ahlaklı, irfan 
ederek Türklerin gemiye gir· sahibi \'atanperver kı}·nıetli bir 

melerinin menini re onlar tara- asker olduğu, harekatı milliyeye 
fından gemiyi itgal için vuku mensup kıymettar erkan ve 

bulacak her hareketin, icabında ü:ııcr:ıyi askeriyeııiıı mulıallef 
silahla mukav~met görmesini şehadetile tt>zalıur eylemiş ve 

emrelllm. Benim bir hareketim istitlfüıt heyetinin tahkikatı da 
münhasıran İngiltere donanması bunu nıüeyyet bulunmuş oldu-
namına idi. Bu iki Türk dret- ~undan hakkındaki kararın 

notunun İngiliz donanmasına re('ine müttefikan karar veriJ-

ılavcıılni, ~ellmeti milliye na· mi~tir. 
mına hayati bir mahiyette gö- S Anadolu ya gelmesi için \•akı 
rüyordum. olan davete icabet e~neme

slnden dolayı Askeri 1 ley'etl (BUmc4') 
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iVakt. ın ] 
• avukatı 

Kira ücretleri 

H. Necmi Beye: 
Kira üçrcıleri hakkında bugün 

tatbik olunan bir kanun veya 
re5mt bir tarife hatırlıyamıyaruz. 
Fazla kira ve ihtikar meseleri . . 
bu hmustaki kanunların umumi 
hük!mlerine iı.tinaden halledil -
mektedir . Bugün kira işi, ev 
sahibi ile kiracının icarşı lıklı pa
zarlık ve uyuşması ile bitiril • 
mektedir. Kontrattaki şartlara 

rlryet etmek her taraf l~in de 
l:hımdır. 

RahatBlzlık meselesine gelince 
eğ.-r anlattığınız gibi ise haklısınız. 
Lalin gii_r:ültüsüzce uyuşmak 

lmkarıı oldu~u takdirde mahke· 
meye gitmek hiç doğru dıogıldir. 

Bize kalırsa aranıı...Mki ihtilaf 
uf ak bir ~eydir v,. kolayca ııyuş· 
mak ta pek .;lA mümkündür. 

Ev 5;;1ıtbinin, evin bir müddet 
ıon[ yıkılmamaııı husu~undaki 

.. nai~eı.ini göz önüne gelir :r:>cniz . ,. 
buna siz efe inanırsınız. 

---
4yaşındaki 

erkek 
Neden öldü? 

Ali Şükrü B. sebep~ 
lerini 'anlatıyor 

Trabzondan şehrimize 
getirilen ve dört yaşında 
olmasına rağmen kendisin
de erkeklik kudreti hisse
dilen Mehmet evvelki gece 
ölmüştür. t 

Oiin bu hususta çocuk 
mütalıassısı doktor Ali 
Şükrü bey bir muharririmi
ze şu izahatı vermiştir: 

" Salı gecesi saat 
birde Mehmetli evime ge
tirdiler. Ke~disin( muayene 
eltim. ' 

Kalbi gayet hafif çarpı
yor ve çok az nefes alı
yordu. Kendinden geçmiş 
bulunuyordu. Derhal ilk 
müdavatı yaptıktan sonra 
otomobille . Etfal hastane
sine yolladım. Gece saba
ha karşı hastanede ölmüş. 
Anlaşıldığına göre çocuğu 
son günlerde çok yormuş
lar, fazla yemek yedirmiş
lerdir. Bundan başka uyku 
da az uyumuştur. 

Bütiin bu gibi sebepler 
gayri tabii bir vücuda ma-

lik olan .çoFuğu fazla sars
mıştır. Zaten böyle, bir 
kısım adelesi gayri tabii 
oüyümüş, diğer • tarafları 
henüz iptidai neşvü nema
sını ikmal etmemiş kimseler 
bizce hasta demektir ve 
bu gibiler ansızın ölürler. 
Gayri tabii teşekküle ma
lik olan bu çocuğun ölü
münde gayri tabiilik yoktur. 

Bir gazete benim çocuğu 
bir hafta tedavi ettiğimi 
yazmaktadır, bu hader 
boğru değildir. Ben yalnız 
bir defa muayene ettim. " 

Mehmedin morga nak -
)edilen ces~ainde dün fethi 
meyit ameliyesi yapılmış 

kalbinin sağda, kara ciğe
rinin solda olduğu hayretle 
anlaşılmıştır. ........................................... ,. .... 
mah usasından nisbeti askeri
ye:-1 nin kat'ına karar \erilmiş 

olan tabip yiizbaşılanndan ~Ius
tafa Naili Efendinin miiptela 
olduğu zafiyeti a~nbiyc has
talığının dnvet zamanında 
şiddetlenmesi üzerine bir 
müddet tehir hareketinin talep 
mevcut rapor1arındn bunu 
te'yit eyledlğ,i ve böyle hasta 
olanların Anadoluya gönderil
memesi mli<lafasi mllliye 
vekaletinin emri lktlzasından 
olma ına mebni bilahare mü
raı.:aat cttigi halde gönderil-
mediği tebyyjin etmiş ve şu 
suretle mazerti muhakkak 
olan mumaileyhln o aralık 
Anadoluda ifayi vazife ede-
meyecegi anla~ılmış olmakla 
hakkıncfa ,. erilmiş olan kara
rın ref'tne mtitteflkan karar 
verilmltdr. 

Günün siyaseti: 
Alzaıın fitıanı 

Galip Fransa kırk küsur se · 
neden beri elden çıkarını~ oldu
ğu Alı.as Loreni istırdat ederken 
bu sabık eyaletinin cümhuriyete 
iltihakını gayet sehıl addeylemişli. 

Hadisat Fransızların bu me
sdede ne kadar yanılmıt olduk
larını meydana koydu. 

V ersay muahedesi imzalanalı 
on sene oldu; bu müddet zar
fında Alzastan yükselen tazal-
lüm enini bir an susmadl, bir 
an hafiflemedi. 

Alzaslıların şekvasına f.ebep 
nedir) Bunu geçen sene doktor 
Rilclin ile muallim Rosse davası 
görülürken kısmen ~rcnmittik. 
Bundan bir kaç gün evvel hitama 
eren Rosse davası ise Fransa 
ile mülhak eyalkti arasındaki 
sui tefehhümün sebebini daha 
vaLıh bir surette meydana 
koydu. 

Mahkemede şahit olarak din
lenilen doktor Riklin dedi ki: 

• Eğer Fransa Alzasa karıı 
müşfik bir siyaset takip ederse 
biz Fransa ile birleşik yaşarız. 

Fakat zülüm itbaf btemeyiz. 
Ana lisanımız olan Almancanın 
kaldırılmasını, mekteplerimizin 
layikleştirilmeı:ini çekemeyiz. Ba
husus bize hor nazarla bakıl
masını ve üvey evlat ıouamelesi 

görmesini a~la çekemeyiz.• 
Bu sözleri mahkemede · Ros• 

lehine ~t·hadetc gelen bütü ınuh-
taı iyetçıler tekrar ediyorlar, ve 
il3.ve eyliyorltır: • Biz haini va-
tan değiliı. Fakat Alınanlardan 

görmediğimiz hakaretin FranRa 
tarafından yapılma~ına riz.a gö:>

leremeyiz. Büyük vatan ugruna 
ana yurdumuzu baba ocağımm 
feda edeme:viz. 

Acaba n~ye AJzaslılar neye 
F ransadan bu kadar şikayete 

lüzum görüyorlar? bu nokıayı 

•Ros• mahhmesi olı.un Alı.as

taki muhtariyet gazetelerinin 
yazdıkları olsun kafi ıniktnrda 
mal~ıat veriyor. 

Fransız idare~i lüzumundan 
fazla hodbinlikte melof tur. Vakatı 

gelince İtalyada veya sair mem· 
leketlerde ki akalliyetlerın veya 
aka ili yet fırkalarının ~edit mü
dafii kesilen F ranmzlar, idare-
lerinde veya himayelerindeki 
kıtalarda zecri bir siya.~et taki
bini kendilerine prensip edin
mitlerdir. 

Ve bu bu Emperyalist siyr-
setlni Cezairde, T onksinde Su
riyede, Kamerunda tatbik ettik
leri gibi Alzasta da tatbike 
kalkışmışlardır. 

Şurası ink!r edilemez ki Al-
zas, kırk kusur s~nelik bir müd
det zarfında Almanların nafiz 
harııine tamamen ahşmıştr. 

Bu kıt'anın birdenbire Fransız 
ham ile ünsiyet peyda etmesi 
imk&.n haricindedir. 

Harbi umumiden sonra F ran-
sız ricalinden bazısı ve bahusus 
Miran, Lcon Borjuva gibi kim
selerin anlamış oldukları bu 
hakikatın M. Puankare tarfın

dan kabul edilmemesi, eski 
Fransız recülünün Alzası Fran
sızlaştırmıya olan fevkalado ar
zusundan neşet etmltlir. 

Maamalih Bözamson kara
nndan anlaııldığına göre Fransa 
hükOmeti bu siyasetten rücu . 
lle istirdat edilmiş eyalet eha
lisinl daha hoşnut edecek bir 
slyaııet takibine karar vermit 
bulunuyor. Eğer böyle olma
saydı, Bözan~on adulü, geçen 
sene Kolmar adulünün yaptık
larını takliden doktor • Ros • 
hakkında mes'uliyet kararı ver
mekten çekinmezlerdi. 

E~er Fransa Alzas mesele
ıinden bir ibret alır ve idare
sinde olıun himayesinde olsun 
bulunan mıntakalıırda tazyik ve 
t~msil siyasetinden feragat ederse 
Fransız hükOmetinl devre devre 
meıgul eden 1Allt8flann ve mu· 
kavemetlerln önüne geçilmesi 
ihtimali mevcuttur. Akıl takdirde 
Garp cümhuriyelintn günden 
güne ınlcltaf eden milli cere
yanlar karıııında oldukça müı
kul bir mevkide kalacağı mu· 
hakkaktır· 

.. 

T4rrihi 
hikA.ye Esrarkeşler şeyhi 

Miladın l ı 92 seııeşiııin nisa
nında idi. Ehli salip ordulari 
içinde Kudüs hükfınıdarlığına 

namzet görülen l\\onteferrat 
Düku Koıırat, Tayre sokaklarırr
da nıeşaleler arasında dolaşı

yordu. Sokaklar, Kudüs şehrini 
kurtarrnağa gelen kızıl haçlı 

ehli salip askerlerilc kabarıyor, 
Tayreııin minarelerine çıkan 

papslar, ıı: ınukaddes mabedi 
kurtarınız! » saylıalarile bu 

kı~ıl haçlı a~kerleri tahrik edi
yorlardı. 

. ~ . 
hilelerden seçilen gençler, bu-

raya getirflir ve tuikate alınır
dı. Vedi dereceli ve ldzli bir 
cemiyet olan bu tarikat, salik
lerini yavaş yavaş sırlarına agiılı 
ederdi. ilk beş derecenin en 
mühimmi beşinci, yani fedailik 

derecesi idi. l\\arkao Polo esrar
keşlerin bu dereceye nasıl terfi 
ettiklerini şu .şekilde anlatıyor: 

«fedailik derecesine namıet o
lana muayyen bir zamanda es
rar verilir, esrardan serhoş iken 
balıceye götürülürdü. Namzet 

Minarelere çıkan papasları11 ayıldı~ zaman ttrafına bakar ,e 
sayhaları kızıl Jıaçiı askerlerin her şeyin güzelliğinden ıııesııur 
ııaralarile k::rışarak Tayreııin olarak kendini ccııııcite srnardı. 

fazasını kudurmuş bir velveleyle Namzet burada beş altı gün 
boğuyorken ıııaşaleler arıısmda kalarak zevk eder, istediği gibi 
başpapasın otağına ilerlhen eğlenirdi. Ondan sonra ona tekrar 

miıstakbel l(udüs hlıkumdarmın esrar verilir \'C dışarı çıkarıla-
ansızın yere kapandığı görüldü. rak şeyhin huzuruna götürülürdü· 
Oııu yerden kaldırmak için Şeyh ona: « kimki şeyhinin sö-

üzaııaıı eller, Diıkurı kanlar zünden çıkmaz, onun gideceği 
içinde yüzJüğüııü ve öldiığ"iiııü yer, içinde yaşadığın cennettir. 
görerek sersemlediler. Katiller Emirlerime itaat ettiğin takdirde 
firara tcşebhüs ctmediklcrirı-- nereye gideceğini biliyorsun!» 

den hemen y:ıkal:ı.ıın1 ışlardı. Artik fedainin gitmeyeceğı 
Bunlar dükun ayl:ırdanberi yer, yapmıyacağı bir iş yoktur. 

lıizıııetirıi ~ören ve ona sai.la
katlerile, orıu:ı uğrunda fedakar
lıkl:ırile t::ııılan yerlilerdi. Ka-

tillcr, knZlidanmış, a kşlere 

atılmış, fakat kiıııirı ııanııııa 

hareket ettıkleriııi ifş<l elıııenıiş

krdi 

Acab:ı m katiller kimin 
adaııılariciı? Sııitaıı Selahaddinin 
mı? yoksa D~ıııir yürekli 

Riş:mn mı? Bumı a:ıiamağa 

imkan yoktu. Çüııkü katiller en 

ıniithiş işkenctlcre güle güle 

katianınışlar ve bir söz söylcınc
drn ölnıüşlerui. 

Bu feci :ıVibcte uı:!rı}•:ın yal

nız Konrat degildi. Asyanın en 

satvetli hükümdarları oları l ları-
larııı saraylanııd:m End\:lüsüıı 

saraylarına kadar irııtidat eden 
salıaların içinde her yere dcl~şet 
salan bir siyah pençe fınıcrayı, 

ulemayı bir a11dc imha ediyor-

du. Aksungur iiınerasından iki 
kardeş, Murnlun büyük camii 

öııiıııdc b'rer lıaııçer darbesile 
birulı düşıııiışlerdi. /\zcrbaycan 

eıııiri Ahmet, Bağdat lıalifc:si

rıin öııiıııde dururken yere yn
varlarıınış, Selahaddiııi Eyyubi 

Akkad:ı lnfıiliılerle harp eder
ken bir biç:ık darbesine uğrn-

mış, fakat darbe zırhıııa isabtt 
ettiğinden kurtulmuştu. Biıtüıı 

bu cinayetleri, senelerce saua
katleri tecrübe olunan fedakar 

hizmetçiler yapıyor ve katiller 
irtikap ettıklcri cinayetten zevk 
alarak güle güle ölüyorlardı. 

Gene bu katiller Mcli kşalıi 

yemek yer~:eıı, Trablus Kontu 
Rayıııondu zırlııni giyerken, 

l lalife Müsterşi idi uykudan uya
nırken bıcaklaıııışlaı dı. 

Bu katillerin ortalığa saklık

ları dehşet şarkı ğarbı sarmıştı. 

tfer tarafta insan kesen, kaıı 

döken bu binlerce hançeri ida
re eden el, esrarkeşler şeyhinin 

eli idi. 

Monteferrat Dükü Konradııı 

katlinden 60 sene sonra esrarkeş 

katillerin yuvası olan Hazer 
denizinin cenubunda kain A
lam ut kalesinden balısedeu 

rMako Polo diyor ki: iki muaz

zam dağ arasındaki güzel bir 
vadide en rayihadar çiçekler ve 
nefis meyveli ağaçlarla dolu 

bir bahçe vardı. Etrafta yaldız
la süslenmiş, ipeklerle döşenmiş 

köşkler dur_uyordu. Küçük ka
nallardan her tarafa şarap, srıt, 

bal ve temiz su akardı. Güzel 

kızlar, bahçenin ağaçları altın

da oynaşır ve gülüşürlerdi. » 

Hasan Sabbah, esrarkeşler ta
rikatini tesis için bu yeri inti-

htp etti. ~traftaki cengaver ka-

Şeyhin bir sözü 01111 dünyanın 

bir ucundan öteki ucuna götü· 
rür, şeyhin bir iş..ıretıle en 
satvetli hükfıııtdnrlann tahtl11rı 
yıkılırdı. Fedailer ekseriyetle 

şeyhin arzusu dalıilinde bir 
adamın hizmetine girer, ona 

canla lıaşh hizmet eder, sonra 
şt:ylıirı emrini tel!ikki eder 
etmez efendilerini hemen keser
kr ve cennete gideceklerine 
emin olarak idaııı edilirlerdi • 

Bir birin.e ve şeyhlerine son 

derece merbut olan esrarkeşler 
hiç bir defa sırlarını ifşa etme
mişlerdir. Tarihte hiç bir hafi 
c~ıniyet bunlar kad:ır ortalığa 
dehşet s:ılınamıştır. fakat an
laşılamıyan bir nokta bu cemi

yetin saiki eridir. 

f.srarkeşleriıı şeyhleri din 
müteassıbı değildirler. Bilakis 
bu tarikatin salikleri yüksel
cfüçe din akidelerinden tecerrüt 
edi)·orlardı. Onlar için münteha, 

bütün diııi kayitları bir tarafa 
almaktı. Fakat bu fikir ve 
Jı:ırekct hürriyeti en vüksek 
dcrece}'C ve şeyhe mukarrcP 

olanlara hastı. fedailer ise 
ancak tam bir tcslirni}·ct \'C 

ii:lallc nıükcllcfliler \'C dinin 
ahkamına riayetle nıemurdular. 

Esrarkeş katiller, tarikatinin 

müessisi liasaıı Sabahın ônıcr 
Hayyam ve NiıamülmülkÜll 
ders arkrdaşı olduklarına dair 
bir rivayet vardır. nu rivayete 

göre lmıılar ilerde hayatla 
nıu ,·aifak olunca bir birine 
y:ırJım etıneğe karar vcrrııiş
ler, bil;llıerc Nizamiılıniilk vezir 
olmuş, Hasan ona ıııüracaat 

. · · N'zaınfıl-cderek yara1111 dılcnıış, ı ' 
mülkte ona sar.:ıyda bir ıııemu-
. . t' f"'·at c;orı rıyct vcrınış ı. ..r. ~ . 

derece dessas ve lıilekfır bır 
N. ~ lıııfrlk 

adaııı olaıı tl:ısarı, ızarııu 

alcylıinde çalışmaf!a başladığın· 
tfaıı, hemen ko~ulıruş oda 
ev\•cJ;1 Mısıra kaçıııış, sonra 

S a bir çok dola~tıktan ~oıır:ı . aııı. 
J"I şıınıtlı 

gelmiş, daha soıı ' 
lraııın ucra bir köşesinde ola~ı 
;.ı· t ' "lesine sığır.arak tarı
ıı 1111 ti r • .ı 

katini vücuda getirrni~ti. 

1255 senesinde licliiı;fı Harı, 

biıyük bir ordu ile Alinıut k:ı-
1 • '"J•kPC}"rlC lesine ge ınış \'C csı" ~ - .. 

- - - J( le «a;-ri Jc:ıbılı döguşrnuştu. a ,, 

t . ı · 'd' fakat ı Ielf'tgfı buraes ıır ı ı. • . r -
ltlist etnııre J:.\far ve 

Sllll a . 
. t"ı ı ı elagfı, iiç sene ugıa

mış . 
l ·ı ve ., ,. kaleniıı elraf ırıa çe ı' 

şar~~. ._ 
ateşten bir hisır kurımış, ni'ı .. 
et açlığa ugrayan esr::rkcştcr y • 

teslim olmuşlar, buıılarııı ~2000 ı 
kılıçtan geçirilmişler, Aliınııt 
kalesinde taş üstünde taş kal-

mamıştı. Ô, 
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Dahilde 
çı an Kırınızı kordonlu -

ANKARA RAKISINI r;ı lt-Mıtr-) , 
~arpıştılar ~-~~~. ~.~~~~~~~~ 
Neticede bir tenezzüh Dun şehnmıze 36-Romen 

Bir kere tecrtibe ediniz çok memnun kllecahıntt. Her gutno Ye her bakkalda bulunur. 

- Ankarada deposu: Domonli bira deposudur -

motörü battı talebesi geldi 
Evvelki gece limanda bir 

müsademe olmuş ve bir B d b h f k } ki 
ınotör batmışbr. Vak'a şudur: Ura a ir a ta a aca ar 

Gece saat yirmi üçte dün öğleden sonra gelen Romanya vapuru Bükreş 
Kadıköyünden müşterisini darülfünununa mensup 36 genci şehrimize getirmiştir. 
bırakdıktan sonra Köprüye Romen talebeler Galata rıhtımında lstanbul darülfü· 
dönen Cumhuriyet tenezzüh nunlulanndan mürekkep kalabalık bir gurup tatafmdan 
motörü Saraybumu açalda· istikbal Olunmuşlardır. 
rında ansızın limandan sür' Haber aldığımıza göre, Romanyalı gençler tchrimizde 
atle çıkmakta olan Semper· bir hafta kalacaklar, bu müddet zarfında müzeleri, tarihi 
paratos tahlisiye gemiıi ile binaları, darülfünunu 1gezerek mesleki tctKikatta bulu· 
lcarşılaşmıştır. nacaklardır. 

Motör derhal sür'atini _ _...._ ___ .., ............ -::4m--~---

lcesmişse:de üzerine dojTu .s e s ı ı· s ı· n e m a 
gelen gemının anünden 
kaçamamıı, müsademe et· 
mişlerdir. Çarpışma şiddetli 
olduğu için motör derhal 
batmışbr. Motörde bulu-
nan Ali kaptan ile tayfa 
Dursun gemi taifeleri ta· 
rafından kurtarılmışlardır. 
Tahlisiye gemisine birşey 
olmamıştır. 

Hırsız kovalarken 
Yıldız polis mevkii me

murlarından Burhan Ekrem 
Efendi evvelki gece bir 
hırsızı kovalarken düşmüş, 
başı yarılmış amudü fikarisi 
zedelenmiştir. Burhan Ek· 
rem efendi yarası ağır 
olduA-undan hastaneye ya· 
tırılmıştır. 

Bir vicdansızlık 
Zabıta bir ırza tasallut 

nk' asını tahkik etmektedir. 
Dolapderede Şişane soka
ğfnda oturan Boğos aynı 
sokakta sakin balıkçı Ka
rabetin kızı 9 yaşında Al
dobiyi evine almıı, namu
suna tecavüz etmiştir. Bu 
vicdanaaz adam ya'kaıati· 
mıştır. 

Cürmü meşhut hahnde 
Bahçe Kapıdan geçmekte 

olan Mustafa ağanın cebini 
bnşbnnalc istiyen Kemal 
isminde birisi cürmü meş. 
but halinde yakalanmııtır. 

Kaybolan metres 
Kadıköyünde Y cldeğir· 

meninde Çuw sokağında 
oturan balıkçı Hasaıun 
metresi kaybolmuştur. Za-
bıta aramağa başlarnı~tır. 

Dut bahçesinde sefa ! 
Ey i p mezarcılarından 

Arif kayın biraderi Bahri 
ailel~rilc birlikte Ôzbelder 
tekkesi bahçesin~ girmişler, 
dut toplamağa ~lamışlar· 
dır. Aynı bahçede yatan 
Abdullah buna mümaniat 
edecek olmuşsa da fena 
halde dayak yemi,, yüziin
d en bıçakla yaralanmıştır. 

Bu kadar içilir mi 
Beşiktaşta Köyiçindc o

t.an komisyoncu Kemal 
efendi ewellci gEce fazla 
sarhoş olmuş ve dükkan 
camlarını kararken görüle. 
rek poliı merkeline götü
rülmüştür. Elinden yaralı 
bulunan Kemal efendi alcan 
kanlarla evrak, relabyeyi 
kirlettiti ve polia mcmur
laruıa da hakaret ettiti 
için hakkında takibata 
başlanmıfbr. 

Yine kaza 
Laleli cacfd~•ncien geç

mekte olan ıoför Mehme
din idaresindeki 210 nu
marala otomobil 1 O YAfında 
lbrahime çarpmıştw. <;Ocuk 
bAflndan yaralanmış, fOför 
yalcalanmııbr. 

Kurşun hırsızı 
Sabıkalı Mustafa evveJlci 

gece Ş~hzade c.amiinin kur
~unlannı sölcerlcen cürmü 
.11~hut halinde yalc:alanmıt-
:ır. 

İki aya kadar konuıan filimleri 
dinHycccliz 

foks filim kumpanyası mQd
dtlrlerfnden M. Hartey isminde 
bJt Amerikalı tarafından şehri· 

mizde bir sesli sinema açılma
sina teşebbüs c-dildiğinl yazmış
tık. M. Harlty tehrimizdcki si
nemacıları~ görüştükten sonra 
dün Ati naya ,umi ştir. Aldı~ı-

mız maıtımata göre sinemacı

larımızla M. Harlcy arasında 

sesli sinema tt:sisi hakkında ba
zı es.aslar kararlaştaştırılmıştır. 

Sesli sinemanın Opera ıine-
masmda açılması münasip gö
rülmüştür. Tesisatın ikmali için 

• 

Ankara lstan-
bul telefonu 

Pazartesi ko
Dt1$1Dl)'al>aıh· 

yoruz 
Istanbul-Anka!'a telefonu 

ı temmuzdan itibaren her
kese açılacaktır • lstanbulda 
bulunanlar relefonlarını aça· 
rak Ankara ile konuşmak Js
tediklerinl söyliyecekler, An· 
karadakiler ise otomatik tele· 
fon makinelerini 234 ı ve 
2342 numaralarına ayar ede· 
cekler ve bu suretle İstanbul 
telefonu santralı ile karşılaş· 
mış bulunacaklardır. 

Meç davası 
Bir müddet evvel Cözte· 

pede fkl genç meçle oynar
larken birisi yaralanmış ve 
ölmiiştü. 

lş mahkemeye intikal et
miş ve müddet taraf kasıt 

iddia etmişti. Son tecil ka
nunu dolayısile bu ölüm 
davası müeccel kalmış, fakat 
müddei vekili bunun bir kasıt 
neticesl olduğundan ağır ce
zada rü'yetl lilzımgeldiğinl ve 
tecile gayri tabi ınevattan 
oJduiunu ileriye sürerek ka
rarı temyiz etmiştir. 

iki aylık bir z:ımana ihtiyaç 
vardır. Bu tesisat 4()()00 liraya 
malolacaktır. 

M. Harley bir müdd~t sonra 
şehrimize avdet ederek bu hu· 
s1.11taki mukavelc-yi imza ede
cektir • foks film tar.afından 

Gazimizin ve sair hükumet 
adamlarımızın sesli filmlerini 
çekmek için M. Hıırley avde
tinde müsaade talep edecektir. 

Aldığımız malOmata göre 
di~er bazı sinemrcılar aa sesli 
sinema tesisi için tetkikat yap
mak üzre Avrupaya gitmq!erdir. 

Şenaati 

Bir kadın mezarından 
morga nakledildi 

ÔUhnOnden evvel bildlit 

te7ledn doiru olup ~ 

dlfi tetkik olunacak 

Müddei umumiliiin cmrile 
evvelki gün mezardan bir 
kadının cesedi çıkuılmııtır. 

Sebebi ıudur: 
Çatalcah f atma isminde bir 

kadın oa bcı &iin evvel Çatal
cadan şehrimize gelmiJ, frengi 
iJe malul olduğu için Haseki· 
nita hastanesine tedavi edilmek 
üz:re yatmtştır. 

fakat aradan bir hafta ıeçin· 
ce kadıncdız birdenbire ölüver
rnt, ve bu esnada mfiddcf umu
miliğe bir istida verdiil anla
şıhmftır. Kadıncaiız bu istida
sında kocası liasaıun kendisine 
bu hastalığı kasten verdiiini, 
evden kovdufunu, parasız ola· 
rak lstanbula yolladıfını, tfcr 
ölürse ölümüne kocasının sebe· 
biyet verm1'i olacağını bildiri
yordu. Bu ihbar üzerine evelki 
gün Fatmanın cesedi mezardan 
çıkarılmış ve morga 11.'.lkledil· 
miştir. --------Kuzguncuğa tramvay 

Üsküdar tramvayının Kuz. 
guncuğa temdidi için düşii

nüldüğü kaydedilmektedir. 
Maahaza bu düşüne~ Kadık~ 
yü hattının inşa.mu müteakpl 
tatbik edilecektir. 

Müsabakamız bitti 

( Alh Qüne kadar ) 
Helduphırınu.ı VA.KIT mfIMbtt'/uı me

murluğuna gilıtllerlnls 

R
EŞAT NURi Beyin YAPRAK DôKOMO 
tc.manmm on beş aünliik tefrikuında 
üç iltlumi yanlış bıraktık; bunlar 

hantileridir? CevaplM1a1Z1 alb ıüıı zarfında p
zMemiz idarehan~siDde mwubaka mc:murlup 
adteae cöe<kriniz. h 6ç iltizami J&n1qı dotru 
olarak tubit edea brilerilllİ% 1rasında kur• a 
çekilecek ve kazananlara tvelco iliD edil.Yı olaa 
bediy~la verilecektir. 

• 1 '# 

Gayri nıübadillere ya-
rın para verilecek. 
Gayri mübadillere tevziat 

komisyonu tarahndan hazır· 

lanan üçüncü listeye dahil 
istihkak esbabını yarın 

öğleye kadar tevziat yapıla· 

caktır. 

Yeni listede 45 gayri mü· 
badll vardır. Bunlar mektup· 
Iarla davet edilmişlerdir. Şim· 
diye kadar evrakı tetkik 
edilerek para alanlar 250 ye 
baliğ olmu~tur. , 

Daha 200 k~ar dosya 
tetkik olunacektır. 

Vergiler ta~matnamesi 
Maliye vekaleti vergiler 

hakkıhda mühim bir talimatna· 
me hazırlamıya başlannııtır. .... ~ .. 

Hazineye t~derrü 
Eski haremağalarından Beşir 

ağa vefat etmiş, servetine di· 
~er biri karabet iddiası ile te· 
sahup etmek fste;nifti. Bu hu-

• 
sustaki dan hazine Jchfne nc-
ticelenmi1 ve BeŞir. Manın (180) 
bin liralık serveti hazineye in· 
tikal etmiştir. ...... 

Primler ha~liında 
iktisat Vek!leti primlerin 

tevzii suretlerine dair mufassal 
bir talimatname vtlcuda getir· 
mfştir • Primler yeni mamul!t 
için verilecek, o seneye mahSus 
olacac.ıktır. 

Polisten şlltayet 
Balıkçı lbrahim flriıJnde biri 

Dahiliye Yeklletine ielıraf çe
kerek Üsküdar p61Kl tarafın
dan hilAfı usul tevkif cdldtınıt 

bildirmiştir • Vek!lct, 5Uratle 
tankibt icrUUlıl emretmiştir. 

Keyfiyet Üıkfıdar polisinden 
son1lmue, gelen cevapta lbrahfm 

efendinin eveJJd gtce sarhoŞ 

olduğu halde Oslftdtr polfs 
merkezinin camlarım lndk'atR 
bu sebeple derdest tdfldtfj, 
blldirllmi ştir. Villyet ayrıca 
tahkikat yaptırma~dtr. 

1 

Hükumetin borcu 

/stanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mah31lesi Sokagı 

ati1' cedit 
No 

cedit 
Nevi Tamamen kımcU 

muhammenesl 
Lira 

Kadıköy Cafer aia Nisbire Haçı Şukrü 27 maa baa-çe hane 10000 sek~ ta~sltte 
Mü~temilati: 3 kat ve O odadan ibaret olup 1 mutfa~ 2 hail, odunl111ıi ve kömurlu.c vt 

hava gazile kumpanya suyu tertibatı vardır. . 
Ballda evsafı muharrer maa bagçe hanenin bedeli 8 taksitte ö:!enmek üzere 100:>.0 lı ra 

bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile ıs.7.929 tarihine müsadlf pıJ1Cmbe g\bü saat ıs. 
de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenln °/o7,~0 nisbelinde teminatı havı 
mektuplarile Emvali metruke satış komisyonuna mtiracaat eylemclerı. 

Fenerle Balat arasında b14tan kara batmli bir halde bulunan ~e~erbah5e ~ıpurunun .ss~ li! ;: 
bedeli mukadder ve 1805 Ura mefsuh bedeli ihale ile 8-7-929 tanhıne musad ıf_ pazartesı gunu 
saat 15 te icrayı mQzayedesf mukarrerdir taliplerin teminat makbutJarile emvah metruke Satış 

komisyonuna müracaatı eylemİİİİlellİerlii.••••••••·~~!!!~!!I!!!'!!!!!!!!!!!!!! 

• rva·p=urıarı 
1 To K S ~1111:1m:::n:r.ui::m::m::::•ı :===m=veike~cr=== . . 1 VAPURLAR! 

Bil UMUM A$ERATI · lzmlr sürat Postası 
OLDOR .. R LD~ .. İsmetP~::· 

AL TiNCi BÜYÜK 

ayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 

BÜYÜK iKRAMİYE: 
200,000 LiRADIR 

AYRICA: &o.000 , 40,000, 30,000 , 20,000 J 5,000 , 

10.000 ılRAuK 1KRAM1YELER VE 100,000 

URALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

8 Haziran 1929 da manakllası icra olunup ta verilen fiat 
yOkaek görOJea font bonı ve teferruatı müaakasası tekrar 10 
ağustos 1920 cumartesi günü wt 10 da Ankarada Devlet ekmir
yolJarı umum! idaresi malzeme dairesinde icra cdi~celdir. 

MWıakasaya iştirak cdectklerin tekliflerini garatıti mekhıp!•ile 
birlikte mezkOr aünde saat 15,30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine teslim etmeleri IJzımdır. 

MOn.absa prtnamelcrf Ankarada Devlet demiryolfarı malzeme 
dairesinden, lstanbul Haydarpqada Haydarpaşa mai'azallDdan 
bet Ura mukabilinde tedarik edilebilir. 

Darüttalimi musiki 
Heyeti her cuma ve Pazar günleri 

UBUKLU BAHÇESiNDE ~:~!.n;0 
Osman Efendi idaresinde 

Haı.iranP azar saat 1 s te 

G 1 nhtımm- t · a aladan doğru zm,ır.~ 
hareket edecektir. 

TıfsilAt için Sirkecide Yel· 
kenci hıınında kAin acentasına 
müracaat Tel lstambul 1515 
vo Galatada Merkez nhtım ha
nında Celipidi ve Stafılopali 

acantalıfına müracaat. T elcfon 

1 
Ber;g~ı;,,ss~ ......... ,......:. 

Seyrisefain 
M.ka ıcenteıt: Galata Köprü 
bapla. Beyo~u 2562 Şube 
aceDlesi: Mahmudiye Hanı altında 

lıt ul 2740 

lzmir -11.erstn snrat postası 
( CUMHURiYET ) ''apunı 

2 temmuz aalı 12 de Galata 
nhtınnndan kallt.nk çarşamba 
.-... lzmJre varacak \'e o 
genon al:şaını İzmirdcn lcal-
k .. ak Antalya, Abiye Mersine 
gidec:el ve T aıucu. Anamor, 
Alaiye, Antalya. lı.mire uAra
ya.k pcektir. 

Trabzın lkiMI postuı 
KARADENIZ)fapuru 27 Hazira 
Perşembe akşamı Galata nhtımın 
du harekeale Zonguldak, lne
belu. SilOf' s.n.u., Ô•ye, 
Fatsa. Ordu. CU.un, T rahı.on, 
~ lfdec.k \ t Of, T rabıon 
Polaıhane, Gireaon. Ordu, falla, 
Samsun, Sinop, İnCboluya uAra
yarak aelece~tlr. 

Btzcaada pastası 

Maltye vekllett viliyedere 
bir tamlm göndcfın1ftlr. O. 
tamime nazaran 1 ~7 mal! .. 
nesi nihayetine kadir hiktmete 
alt h«çlarla, bc1tç. emanell ve 
adı emanet hesaplanada kaytlt 
borçların .lacalclılan tubet 1930 
tarlhl nihayetine kadar mahall! 
en boyilk memura istida ile 

:;.~:.~tek .. ~= Tuzla içmeleri açıldı 
müracaat • elmlyenlain hak.lan 

GELİ80LU) Y:ıpunı 29 Hulran 
Cumarta11 17 de idare nhtnnaa
da baraetle C.hbola, Upsdi, 
Çanakkale, lmroz, Bozcaada}'a 
piecel Ye Çanakkale, Upeekı, 
Geliboluya uQrııy:ırak gelecelttir. 

haııne lehine aabt blacalctir. Sabahtan akşama kadar müsait trenler, doktorla ve 
Ba merecaatlar Aobrlda 1 ...,,s_ıh_h_i _b_üf_eıer_ı_e_sa.ı_· r_ea_h_a_ba_isti_._raba_t_tt_m_i_n_o_ıu_nm_Uflut" __ _ 

hm- koml.Yonda .. edlecek 
ve verilmesl icap i:p&n bOrçl. 
batçeye menu ~ tes'flye 

eclilmek izere tabtt oluMCabr. ....... 
Ayaksız Civciv 

1 

Arada sırada görülen bil~ 
kar garlbtlerlne yeni btr ta· 
nesi daha ln%lmııla emılşdr. 

Bu da oruyıı hl9 ayağı 
olmayan bir dvd'rin çıkma· 

sıdır. Diş doktoru Safter ()s. 

m.ın beyin kuluçhya kor· 
<luğu yumurtalardan birlsla
<ltn çıkan bu civdv yaşa-
maktadır. . ...... 

Firari eQ)liki 
lstanbulda fim! Rmnlata 

ait nnllkkt ıesbht ve takcllrl 
kıymeti için mdflltllt mfiba· 
dn. ~tildidıt Türle 
m.uıahlmlanndllil btrlnln ri· 
y...ancte bir koalıyou tef
kllt tebrrlr etıadtdr. 8a 
kr.-• .. ~ ~ 
ıtm. . .tHI-

130 takım elbise imali 
Tütün inhisarı umum müdürlü(Jünden: 

Mastahdemine kuma.p idare tarafından verilmek üzere \'C 

mevcut nrımuiınnl veçhf!e 130 takım elbise imal etfü-ilecektir. 
Talip olanlarm numtıneyl görmek üzere her giitt mGracaafü\n ve l· 

7.929 pazartesi gi'ınQ sut 10,30 da Oalabda mubayaa ftomisyo
nwıda • 07,5 teminatı nn1vakkatelerile buJuu111alan. 

Ekmek münal{asası 
Giresun jandaroıa ınektebi nıüdürlüğündeu: 
).M. ı~ No.. Oirtsua jandarma mektebi f çin 929 senesine 

mabsua olmak üzere yQz otuz beş bin kilo ekmek kapalı urf 
usı.&We 111rmıkaM1a çıkarıldığı iUn olunur. 

. . . 

. i 
·: 
Sahlık matbaa 

) Ali Reşat Bey merhumun Ba~ R~ dendi ba-
• : nıDda tesis ettiği (Yeni matbaa:) takılldle saUhkbt. 30 

: 1 ba:ziran öllcdCn J011ra mü7.ayedesf ppdacaktn'. ~unilu 
bir fılüzen edinmek İldyenlcr :t~ttra't etmelldtrfer. 

Anfa~a Posta>ı 
(KONYA) 'apunı 30 Haziran 

paur 10 da Galata nhtımındaıı 

h.rekdle hmtr, Kduk, Bodrum, 
R.doe, Fedlfye. Fwke, Aıatalyay• 
pJ.c:ıek Ye dWtt• ~r lııke
leleno bwlibe Andl!li. Kallı:aa, 
SU.. Çanakkale. Gel1bola> a 
utr•yarak gelec:ciittr. 

1 Temmuz tarihine mü
sadif Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılma

yacaktır. 

Niksar asliye mahkemesinden: 

Niksarın kuyucakda şarbn 

kara Ahmet gırl>Cn yol şima

len Fcma, ~enuben ccnik Ah
metle mahdut 40 döntim bir 

tarlayı kara Osman ojtlu Os

man bil! niza ve bili fas1la 

taamrf f degddf ğlırde rescill

nl talep cunekle işbu tarla

da bk hakkı olanların bit 

ay zarfmda Niksat mah~ 

meiMc fltüruut ~iM 

llAn olunur. 



l.ECK~ ~lRllARI: 
Tfrklyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

J Aylı!ı ISO 000 
8 • 4Q9 500 
6 • ~50 1450 

1 i . 1400 2700 

. 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

esimlerin bütün haklan mahfuzdur .. __ 
Gazeteye göndcrllecck mektupların Uzerlne 

idare içinse (idare), yazıya aitse ( Yazı) 
l~areti konulmalıdır 

29 Haziran 
1929 

Baadmıyıın ır.clıtuplann ı.dtdndC!'I, lnymntt· 1 

mukadderealz mektuplara lıouulmaı peralann 1 

ka1bolın .. mdao •e lllnlarm mUndericatından 

ıdare meauı detııdır. s. cccc.ı.:ı • l B d d '-" d 
~~~~~~~~~~~~~~~~~•• stanbul, abıali, Ankara cad esin e "V AKu;, yur u 

tel1970 (.idare işleri ) tını (.yazı işler) * telgraf: V IK posta kutU<;tı: 4ô-

Sayısı 

TGrk mekteplerile fay~\:ı ....Un 
tlAnlannda o/o 20 ~IAt 1apalır 

Biiyiik ve ya bir çok defa lçjo verilen llAnlarlı 
hususi mahJyctteld ll&nlann iicrctl 

idare ile ka.rarlaşurılıt. 

Guetemlu bıuı.u1 llb bb11l edu ~.r. 
H. S. H. llbt.t anntınl. 

DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜHKİYE Fabrikasmda iınal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. 

Biri yaluız sütlü ( Turuncu etiketli ) diğeri de sütlü ve fıııdıklı olup ( ~lor etiketli ) dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan bu çikolata 

ile NESTLE şirketinin BÜTÜN zengin MÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

. 
rfRAl\11\T A.Y ŞIRKETl 

IST ANBUL TRAM VA V 
1929 senesi haziraııınıa 

il~nı ahire 

ŞİRKET[ EVKA T T ARİFESi 
21 inci gününden itibaren 
kadar muteberdir 

Birinci Son 
fasıla H:ıraket Ha raket No Huhıt Jiaraket 

10 Şişli - Tünel Şişliden - Tünele 3,6 6,00 24, 12 

Tünelden - Şişliye 9 6,26 24,35 

11 Kurtuluş-Tünel 
Kurtuluştan· Tünele 23,00 23,30 
Tünelden - Kurtuluşa SO 23,30 24,00 

12 Harbiye-Fatih ı Harbiyeden - fatihe 5 10 6,09 1, 10 
_____ ,.._ fatihten - Harbiyeye ' 6,08 1,10 

14 Maç~a - Tünel ı Maçkadan - Tünele 23,00 23,30 ------1 Tünelden - Maçkaya 30 23,30 24,00 

Taksimden-Sirkeciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime 10 

16 Maçka-Beyazıt ı Maçkadan-Beyazıda 7,09 ------1- Beyazıttan-Maçkaya 14 

15 Taksim-Sirkeci 6,45 

7,09 
6,25 

7,12 
7,35 
8,21 
6, 15 
7,05 

21,35 

2ı,oo 
22,33 

23,20 
19,40 18 Taksim-Fatih ' Taksimden-fatihe 

------ fatihten - Taksime l 
5 

20,26 
22,36 19 Kurtuluş-Beyazıt Kurtuluştan-Beyazıda 6 

Beyazıttan-Kurtuluşa J 3, l 7 23,26 

Beşiktaştaıı -Bebeğe 5,31 

22 Bebek-Eminönü 
Beşiktaştan-Eminönüne 7 5,40 
Bebekten-Eminönüne 15 6,00 
Eminönündeıı- Bebeğe 22 6,00 
Emin ön ünden-Beşiktaşa 

24,SO 
23,44 

J 114 

23 Ortaköy-Aksar.ıy 

Ortaköyden-Eıninönüne ı ı 
Eminönünderı-Ortaköye 15 

5,05 
5,33 

Ortaköyden-Aksaraya 22 
Aksaraydaıı-Ortaköye 

Beşiktaştan-Eminönüne 8 
Eminönünden·Beşiktaşa 18 

5,40 
5,44 
7,00 
7,22 

22,50 
22,55 

19,45 
20,07 

Beşiktaştan-f atihe 
f:ıtihten-Beşiktaşa 15 6,05 

6,51 
22, 15 
23,00 

3'l Topkapı-Slrkccl 

33 Ycdlkulc-Slrkccl 

Karaağaç müessesatı umu
mi katipliğinden: 

Mezbaha ve pay mailinde mevcut ve teraküm edecek gübre
lerden sığır gübresi küfesini 15, koyun gübresi küfesinin 25, ve 
ka: 1şık gübreler küfesinin 20 kuruştan perakende olarak satılması 
takarrür ettiğinden talip olanların Karaağaç müessesatına r.ıü
racaat eylemeleri il An olunur. 

' Valct :,1n 29 Haziran 1929 tefrikası: 84 

ki ... 

İşte bu kadar. 
Bundan kolay ne var 

Ben şurada duvarın 
yanında dururum. Eğer kız
lardan biri duvarın üstün -
den bakarsa kendisine du
vardan adamasını ve gelip 
altınla yazımı turamı oy -
namasını teklif edeceğim. 

- Oh 1 aman ne hoş 

olur!.. 
"Concs,, birdenbire ba

ğırdı: 

- Vay canına... unut
tum!.. 

- Neyi? .. 
- Altınlarımı... Onlar 

yuk<ada ç .. ntamda .. Ne ise .. 
Ben sizi beklerken altın

lonnızı bana iğreti veriniz. 
"Şıniter,, in sesi değişti. 

Kekeledi: 
- Ben .. beın alt1ı1IDrımı 

asin ikraz etmem. 
- Niçin?.. Size biraz 

sonra elli altın vereceğim. 
Sizden bir kaç tane iste
di~im şu kızları celbetmek 
:P:ll-

"Kız,, kelimesini duyunca 
"Şmiters,, elini cebıne soka -
rak karaca derisinden bir 
küçük çanta içindeki defi -
nesini meydl'na çıkardı; u
zatarak dediki : 

- Sakın ha çantayı aç
mayınız. Yalnız tın tın öt -
türünüz kafi gelir. İçinde 
altın olduğunu anlarlar. 

"Cones,, cevap verdi: 
- Anlaşıldı. Haydi gidip 

miralay Havkere söyleyiniz, 
binbaşı Barstov ona yalancı 
de<li. 

"Şmiter.s,,ağı elinde oldu
ğu halde uzaklaştı. 

Çıkmak teşebbüsünde 
bulunmanın sırası gelmişti. 
" Cones ,, boş ümitlere 
kapılmıyordu. Bağçenin da
ımı bir tarassut altında 
olduğunu rve dıvara tırma
nan bir adamın diğer ta
rafa kolayca athynmıyaca
ğını düşünüyordu. Bunun 
yapılabilmesi için cümlenin 

nazarı dikkatini başka tarafa 
celbetmck lazımdı. Bir ih-

• • · ... ...: ~ .. :\ .• -~-~ •. ~ . :· • ~ :._ • • ı_,, • 
Aziz ÇİFÇİ KARDEŞLERİMİZE: 

2 adet Dizel motörü 
mübayaası 

MflCflR liRflfll MHKiUlURi ffl8RiKH81 Tütün inhisarı umum müdürlü" 
ğünden: . .. 

1 HOFHEHR 
ANONJı\I 

SCIIUANTZ 
ŞİHKETİ 

SllUTTLEVVORTll GLAYTON 
TÜRKİYE ~IEHKEZ ŞUBESİ 

1 beygirlik ve mazotla müteharrık ıkı adet Oiz..C 

caddesi No 17 - 24 Telgraf adresi: lstanbul lloferlon 

motörü kapalı zarfla alınacakhr. itaya talip olanların 
teklif ve teminatı muvakkate mektuplarını 6 temmuz 929 

cumartesi günü saat 10,30 a kadar Oalatada miibayaat 
komisyonuna te\•di etmeleri. 

Mamulatımız : Zürraın her türlü 

ihtiyaç ve nevakısını ikmal 
ettiğir.den Türkiyede hemen 

her çif çi bizim pulluğumuzla 
sürer. 

traktörümüzü kullanır ve bizim harman makinelerimizde 
bizim değirmenlerimizde öğütür. 

Yapılacak her türlü kolaylığı nıiişterileriıuize yapmaktayız. 
Satı~larımızda diğre müesseselerin göstermiyeceğl fedakarlı~ı ancak biz yapabiliriz. 

UZUN VADELEHLE SATIŞ - FİATLAR REKABET 
KABUL ETllEZ DERECEDE UCt:ZDUR. 

•• • 

Usku .. darTramv~yla~ı ida~eı 
umumıyesınden. 

Üsküdar Haydar paşa ve Bağlarb:ışı ile KaracaaJımet 
arasında temdidi mukarrer tramvay hatlarına müteferrl 
toprak hafriyatı, parke kaldırım feshü inşası, ray ve ma· 
kas ferşi, direk rekzi V.S. gibi ameliyat ile bin ton ka· 

dar demir ve havai hat malzemesinin Haydar paşa rıhtı· 
mından güzergUıa nakli 1 temmuz 1929 dan itibaren on 

Büyük yedek dairemiz size en müşkül 
arzu ettikleri 

zamanınızda istediğiniz parçayı 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. Taliplerin güzergah planını tcU:ik ve ş!lrt-

derhal gönderir. Müşterilerimize 
motörler göndeririz. 

dakikada mütehassıs makinistler 
nameleri almak üzre cumadan maada her gün Üsküdar· 
da vapur iskelesi kurbündeki Şirket merkezi idaresinde 
fen şubesine müracaatları. 

timal daha vardı. Belki, 
"Şmitersle,, görüştüğünü ve 
delinin elinden çantasını 

aldığını görmüşlerdi. 
" Cones ,, in bulunduğu 

mevki civarında ve dıvann 
yanında bir sıra vardı. 
" Cones ,, bu sıraya otur
du. Bacaklarını uzattı. 

Sonra kasketinin siperi 
şemsi altından olanı biteni 
seyre koyuldu. "Şimiters,, 

miralay Havkere yaklaştı. 
Tam topa vuracağı sırada 
kolundan tutarak bir tarafa 
çekti ve ona bir şeyler an
latmıya başladı. "Şimiters,,in 
sözleri miralayın üzerinde 
ani bir tesir icra etti. "Bars
tov,, ın kendi hakkında fe
na fikir beslediğini öğre
nince, hiddetini haberi ge-
tirenin üstünde denedi. Ko
lu bir yayla hareket edi
yormuş gibi g~rildi. Kele
bek avcısının güdük çenesi 
üstüne var kuvveti ile bir 
yumruk indirdi. "Şmitcr., 
kendini bu darbadan koru-
mıya vakit bulamadı. 

Rendi ıncnfaatmız icin bilti-
~ 

munı şube ve acentalarunıza 
müracaat etliniz. Oralardan 
tafsilat Ye ıuah\ mat alınız. 

Müvazenesini kaybetti ve 
yola boylu boyunca uzandı. 
O vakit Hovker, Barstova 
dönerek yüzüne tokat atmı
ya teşebbüs etti. Fakat 
Barstov kendini müdafaa 
ediyordu. Sayhalar, küfür
ler, bağırışlar, yaygaralar 
biribirini velyetti. Yarım 
düzüne kadar " m·saf" · ı ır ,. 
ve hastabakıcı gözüktü. 
Az sonra herkes biribirine 
karıştı. Bu sırada "misafir,, 

lerden biri bu paviyonun 
samandan damını tutuştur

du. Bu adam cebinde sak
ladığı bir kibrit kutusunu 
çıkararak saman damı altı 

taraftan partattı. " Cones ,, 
bunu görünce kargaşalığın 
son dereceyi bulacağını 
anladı. Alevler havaya doğ
ru yükseliyordu. 

" Hovkcr " daha ilk dar
beyi indirirken " Cones ,, 
ayağa kalkmıştı. Vakti mü
nasip hükn;ıedince bir erik 
ağacınm dallarına asılarak 

duvarın tepesine vardı, ve 

öte taraftaki bir papatya 
tarhı içine atladı. 

Kız m.::İ<.tebinde "hokey,, 
oynanılan gündü. Bahçede 
kimse yoktu, " Cones ,, 
bahçeyi koşarak geçti. 
Bereket versin bahçe ka
pısı açıktı; oradan yola 

fırladı, ve olanca kuvvetile 
koşarak ınmıye başladı. 
Yol tenha idi; yaz akşa

mının güneşi altında ateş 

saçıyordu. "Cones,, yan bir 

yola saparak yavaşladı. 
Ayni şekilde ve geniş bir 
çok yollardan geçti. Yol
ların iki tarafında büyük 
bahçeler ortasında inşa 

ebilmiş sayfiyeler görülü
yordu. Bu sayfiyelerde 
Hint ordusunda hizmet et
mış ihtiyar miralaylar ve 
binbaşılar sakin olmalı idi. 

"Cones,, bir ini arıyan 
hayvan gibi uzun bir müd
det koştu. Nihayet şimalden 
cenuba doğru uzanan bir 
sokağa vardı. Bu sokağın 
sağ taraf!ndaki dükkanlarm 
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kepenklerine güneş şiddetle 
çarptı. Sokağın nihayetinde 
mavi bir deniz görülüyor
du. Deniz üstünde bir ge
minin beyaz yelkeni suzu
lüyordu. Santburn sürmer 
plajı gayet hoş ve cazipti. 

Fakat "Cones,, bu latif 
yerde gecikmeyi asla iste
miyordu. 

Onun yegane düşüncesi 

bir şimendifer istasyonu 

bulmaktı. Çünkü kendisini 

evvela o istasyonda arıya
caklarını bildiğinden onun 

yerini tayin ile elden geldiği 

kadar uzaklaşmak istiyordu. 
Ah l Londraya bir defo 
varsa... Londraya varınca 
ilk işi "Nasyonal Provensi-

yal Bank ,, a gitmek ola
caktı. Fakat acaba Londra-

nın yolu nerede idi ? Ora
ya kadar ne miktar mesafe 
vardı? 

" Cones ,, bu bapta "Me-
rih ,, sükkanından fazla 

malumata malik değildi. 
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Takip olunan bir tilkinİf1 
melce aradığı gibi "ConeSıı 

rı· de saklanacak bir yer ada 
yordu. Y ~ıun öte tarafın i 
d b. ğ' . cercs ar ır evce ızın pen d ... 
önünde şu levhayı gör u ' 

Kiralık hane 

Y l . vak .. şu o u geçtı, eve · 
ve aviusunun kapısını vurd;: 

Bir buçuk dakika bekle 1
• 

· her tam doksan sanıye ... 
saniye nazarına arknsınd: 
hasta bakıcılar olduğ 

H ın halde koşan .. • -0var" 
hayalı geliyordu. . • 

Nihayet bir çıngırak 1.f; 
gördü ve olanca şiddetı r, 

k . r . tam bıraktıo• 
çe lı: pı Elli ya· 
sırada kapı açıldı. d"l .. . e ı e 
şında kadar tahmın kısa 
cek keskin nazarlı, d 111 

boylu, tıkn~z ~ bir ~13 k~r· 
gözüktü. Yuzu şendı, d 

. · k var ı, 
sasında hır ÇJÇC ,,rı 

rncrc .. 
kulaklarında ın 
küpeler sarkıyordu. . .. , ) 

( fülııt~ 


