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Tali B. 
Yapılan hücumlar hak-

kında ne diyor? 1 

Birinci M. U. Gazi Hz. ta• 
rafından kabul edildi 

Birinci umumi mUfettiş lbra
him Tali bey, dün vilayete ge
lerek bir mUddet meşgul olmuş-

tur. lbrabim Tali bey dün Vila
yette kendisile görüşen bir mu· 
barririmize şunları söylemiştir: 

- Şark vilayetlerinden ayrı
lala on gün oluyor. Ondan evvel
ki vekayi hakkında size malumat 

vermiştim. Şimdi siıe yerecek 
yeni bir havadisim yoktur. 

"'""'"""'"::~~ t"~:~::: ::_\:.~~a,_1 __ 
Bir hanım daha 

Şehir meclisi için namzet ... 
/iğini /toydu 

• 
Iranın Paris sefareti 

Son hadise~er 
mühim bir 

münasebeti le 
tebliğ neşretti 

Notamızın cevabı hazırlanıyor 

Bir Fransız 
gazetesi 

Iran hükumeti, notamıza henüz 
cevap vermemiştir. Iran hüku
meti notamızı tetkik etmiı ve 
cevabını hazırlamağa başlamıştır. 
Bu cevabın bugün yarm hükii- Hududumuzdakl hadiıeden 
metimize tevdii beklenmektedir. bahıediyor 
Cevabın arzumuz dahilinde ve " Kotidiyen gazetesi Türk • lran mü· 
noktai nazarımıza iştirak mahi· nasebatı hakkındaki her iki tarafın 
yetinde olması muhtemeldir. Ak- tebliğlerini neşretmiştir. Bunlan ay 
si vaziyet esasen her hangi bir nen tercüme ediyoruz: 

surette bizi tatmin etmekten Pariı fren sefirinin tebflOi 
uzak kalacak ve bionetice em- Türkiye ve Iran arasındaki münase 
niyetimizin temini ve meşru mü• batın gerginlik peyda ettiği hakkınd 
?afaa haklanmızın istimali için son zamanda intişar eden rivay<ıtlt ... 
ıcabedeo tedbirlere tevessül za- üzerine Iranın Paris elçiliği matbua 
rureti hadis olacaktır. şu tebliği göndermiştir: 

M f "iki memleket arasındaki mün 
ama ih uzun müddet mem- bat tabii olup Türk matbuatının tedi 

leketimizde yaşamış ve bizimle makalelerine rağmen haleldar olma 
dost geçinmiş bir devlet rücülü mıştır. 
olan şimdiki Hariciye Veziri Fu- İran hükumeti, Iran tabaası ola 
ruği Hanın samimiyet rabıtaları- Kürtleri, Türkiyedeki kardeşlerin 
nın teessüsilnde ehemmiyetli bir karşı teveccühlerini izhar etmekte 
rol oynıyacağı ve bu maksat meneylemek için icrası mümkün bütün 

tedabiri ittihaz etmiştir. HükOmet· 
üzerinde çalııacağı.alikadarlarcı şahtmin samimiyetinin en bariz delir 
ümit edilmektedir. Irana iltica eden ve ancak aldıfı ihta 

lraktan gelen eıkıva rata l'ağmen lran kabilelerini isyan 
Irak hududumuzdan Hakkiri teşvik eden Kürt reisi Ismail Semik 

vilayetimiz erazisine tecavüz eden nun Iran kuvvetleri tarafmdan taki 

B ve itlaf edilmesidir.,, 
• arzan şeyhine mensup şakilerin 
ıhatalarma çahşıldğım yazmıştık. Türkiye İran hukClmetlne oid· 
Bu eıkiya cidi bir müsademeyi dl fek at temimi biP notı 'erdi 
kabul etmek iatemediklerinden Diier cihetten Anadolu ajanaı J 
ihatadan kurtulmuılar, fakat ta· hududunda asker cemedildlfl hakkın 

daki haberin esassız olduğunu bildir· 
mamen hududumuzun öte tarafına niektedir. Ajans seferberlikten bah 
piiskilrtülmüşlerdir. den haberlerin tamamen yalan oldu 

&n!ye H 

Belediye mecliai intihabatınm 
yaklaşması kendilerine intihap 

e.mek ve edilmek hakkı verilen 

Barzan şeyhinin adamlan kDI- ğunu ilave ediyor. 
liyetli maktul ve mecruh bırak· • Çetelerin Türk topraima tecavüz 
tırmışlardır. lerinin reddi için yapılan bütün ha 

kat mahalli kuvvetler ile yapılmıştır 
Ağrı dağında Ve hudutta fevkalade hiç bir hadi 

Ağn dağında tam bir sükü olmamıştır. Bu tecavüzler hakkınd 
hakimdir. Yalnız günün mua ~ Türkiye hükumeti tarafından Iran hü 
yen üç vaktinde tayyarelerimrz kumetine ciddi fakat samimi bir no 
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Hedive kuponu 
No. 19 

J 
M. mübadele heyeti umu· 
.miyesi bugün toplanıyor 

Tevfik Kamil Bey dün Ankaradan geldi, neşredilen 
tebliğ hakkında ne diyor ? 

Yunın aefırl gayri mübu.':: Rumlara verilecek veslkaler 
igın Atinay& çı§ırıtmaktadır -

·• ' dan ıehrimize gelmiştir. Kendisi 
dün öğleden sonra da komisyonda 
bitaraf aza ile görüşmüttür. 

Dün Tevfik Kamil Beyle görüş· 
tükt ,u izahatı aldık: 

"- Ankaraya muhtelif itler 
için hükumetle temasa gittim. Ko· 
misyon için tahıisat teminine ça• 
lııum. Hükfunet lüzum görülen tah 
ıiıatın itaıına muvafakat etmittir. 

Tali komiıyonun Türk azadan 
habeniz tebliğ ne,rinden eıulı 
malumabm yoktur. Yalnız anlMıl· 
dıima göre ortada bir ıui tefeh· 
hüm vardır. Komisyon, tebliiin 
cuma günü hazırlandığı için Türk 
i.zamn haberdar edilmediğini söy· 
lüyor. Haubuki bir gün daha bek· 
lenebileceğini hatl1'1atmak iıte• 
rim.. Maamafih mesele izam edil· 
mittir.,, 

- Tı ,#lk ıra il B . Öirendi~mize g~re. buaün koe 
~' .. m .. • . muyo?da b~ umumt ıçtıma yapıla• 

MUhtelıt mubadele Turk heyetı calı, nyuetın tebliğile kıymet tak,. 
reisi Tevfik Kimil B •. dün Ankara· Lütfen saylfayı çeviriniz 

-·-· K~d~·~ t~yya~;~ih eer;fii;;-bi;İikt~-l-
dÜn bir ziyafet verildi 

banımlan faaliyete getirmiştir. Bu 

hareket diln bir eser daha ver
miş ve csba'k baı teşrifatçı lsmail 

mal Cenani beyin zevcesi Seniye 
Ismail H. Kanlıca halk fırkası 

muntazaman dağı bombardum tevdi edilmiştir. 
etmektedir. an ._.b_e_n_d-in_i_o.:-..ri_y_as_e_t_i -a-lt~ın~d ... a--h-ü_k_(i .... •ı 

Iraktaki Kariler met dairesi önünde bilyük bir merkezine müracaat ederek şehir 
meclisine aza olmak için namzet
liğini koyduğunu bildirmiştir. 

Seniye Ismail H. aynı zamanda 
kadınlar birliği azasındandır. 
Mamafı namzetliğini birlik namı-

na değil, doğrudan doğruya f,r. 
ka azası olmak sıfatile koymuş

tur. 

kişi ·ıe -

Bağdatta çıkan ~ Eliark nümayişte bulunmuşlardır. 
t . " gaze esı yazıyor : Bu sırada nümayiıçile1in mem-

Süleymaniye, Erbil gibi Kurt leketleri için {ademi merkeziyet) 
me~lek~tlerinde vaziyet endişeyi istedıkleri ıöyleniyor. 
mu~~p bır şekil almıştır, Diğer bir habere göre, Erbil 

Suleymaniye Kürtleri Irak Kürtleri de, bu talepte Sliley· 
hü~umetine kar,ı üç se:e isyan maniye Kürtlerine iltihak etmit· 
halınde kalmı~ olan Şeh Mahmu- lerdir • 
dun karde~i Sevh K d" . k . Ademi merkeziyet isteyenler 

- - '<J a -!!"ı na •ı· Bağdatta bulunan lngiliz komi· 

mülikat ! 
Bir kaç güne k.adar başlıyoru2 

serine ve Cemiyeti Akvama 
müracaat etmişlerdir • Söylen
diğine göre bu harekat Şimali 
Irakta rol oynamağı ıtiyat edinen 
ecnebilerin desaisi neticesidir . 
Bağdat gazeteler:nden biri 

Ha~k arasında anket 
Siileymaniyeden aldığı bir tel· 
grafı neşretmittir. Bunda, ma
halli eşraftan birkaçının imzaıı 
vardır. Telgrafta memleketleri 
için idari iıtiklll istediklerini 
beyan ve kendilerine mahsus 
olan Cemiyeti A '<vam kararıma 
derhal tatbikini talep etmekte· 
dirler. 

mes'eleleri 

Mülakat eden : 

CELAL NUR' BEY 

Bu vaziyet viikela risi ile bazı 
nazırların ahvali hazırayı ve 
vaziyeti tetkik etmek üzere 
Şimale azimetlerini tacil ede
cektir. Gene bu maksatla dahi· 
liye nezareti müsteıarı Süle y
maniyeye gidecekt·r. 

[Alt tarafı 2 inci sayı/ada] 

/ Fransız kadın tayyareci Mm. Mari Marven ıerefine bOn Kıdın1ar 
bit liğind~ bir çay ziyafeti veril mittir. Ziyafette birliğin bir çok 
azası hazır bulunmuştur. Kadm tayyareci Nyahatine ait malQmat 
vermiş, resimler göstermiş, Türk kadınlığı hakkında yapbğı tahkikatta 
iyi neticeler elde ettiğini söylemiştir. Musahabe bir buçuk 
saat devam etmiıtir. Mm. Marven bu akıam Ünyon Franıezde 
ikinci bfr konferans verecektir. 
-------------- tmnınu111n ""*""lı•.-M ---•n•••---· ----0 

iflas mı? 
Bir Alman fir-
ması mümes-

sili aciz 
halindedir 

Aldığımız hususi malumata 
göre makina piyasasında maruf 
bir Alman firmanın ıehrimiz: 
mümessili 20 bin lira ile aciz 
haline düşmüş ve emvalinin 
bir kısmını milli bir müesseseye 
terhin eylemiştir. 

Tüccc:rırı alacakhları mahke· 
meye müracaata karar ver• 
mitlerdir. 

Sanayi pirimleri 
Sanayi ve maadin bankası 

müdUril Sadettin B.in Ankaradan 
geldiğini yazmı9tık. Aldığımız 
malumata göre sanayi pirimleri· 
n'n bir ay zarfında bankaya ve· 
rilmesi takarrür etmiştir. Banka 
buna mukabil sanayi erbabına 
aksıyoa dağıtacaktır. 

Miiteh4$JIS M. Hülleıin 
hcızırlctdı~ı 

Mali rapor 
~~tbaamızda hazırlanıyor, bir 
ıkı güne kadar karilerimize 

bir risale halinde takdim 
edeceğiz 
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Nafia Fen nıeKteb ·ne 
ta ebe kabulü: 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektep meccani leyli ve tahsil müddeti Uç senedir. 
2 - Gireceklerin yaşı 17 - 25 olmalıdır. 
3 - Lise mezunları imtihansız leyli ve orta mektep mezunlan hasap cebir, musattah hendeseden 

müsabaka ile alınır ve 16 hafta nehari devam ederler. 
4 - Kayt iti Eylül 1 ili 17 • 1930 da yapılır. 

~~~~~~~~~~---:-~~~~~~~~~~~~~ 

[ Devlet DemJryolları ilanları ) 
Tuzla içme menbaına mahsus yolcu Ucret tarifelerinde tenzilat 

yapılmıştır. Bu yeni tenzillth tarife 10 ağustos 1930 tarihinden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Yeni tarifeye göre meaelA, Haydi1rpJ1adan içmeye gidip gelme 
Dcretleri nakliye vergisile beraber birinci mevki 86, ikinci mevki 
59, üçilncll mevki 39 kuruştur. 

• • • 
Filyos be,inci kısım intaabnın kapalı zarfla milnakasası 23 

Ağustos 930 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet demir
yollan idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde aaat 14,30 a kadar münakasa komisyo-
nuna vermeleri liumdır. · 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe işleri dairesinden tedarik edebilirler. 

• • lf -Haydarpaşa • Eskişehir hatb üzerinde Diliskelesi civanndaki 
ocaktan çıkarılacak 6000 m1 balast ve 6000 m1 blokun kapalı zanla 

münakasası 25 ağustos pazartesi gllnll ıaat 15 de Ankarada 
yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlanm 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. .. 

~ alipler münakasa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare Yeınelerinden tedarik edebilirler. 

,_E:Z::i~•SUNNET~~---. 
Al\ .-LİYESİ iÇiN 

Dr. M. Talip b. 
5-6 gün evvel haber •eril· 

mesi sirkecide Nemli Zade 
hanında numara 1. telefon 
tstanbul 1486. 

Ba/l~(S ·,. BaJ1tar müdiirlü/lin"en: 
Kuraya keşt ve küıarında 

harcırahı ni.zamiıi aynca veril
mek ıartile mahiye 70 lira ücreti 
mak'tuah Susurluk muhasebei 
husuııye baytarlığı münbaldir. 
Talip olanlann evrakı müsbiteaile 
BaLkeıir viliyetine müracaat 
eylemeleri. 

Tekirdağ daimi encümeninden: 
Bedeli keşifleri (10259) lira (60) kurqtan ibaret Saray Çerkez 

köy yolunun 1+270 kilometresindeki Çerkez kay ve 13+990 kilo

metresindeki Manika köpriilerinin kukar metreye ibligı yirmi sekiz 
gi1n müddetle Ye kapalı zarf usulile mOnakaıaya konulmuştur. Proje 
ketifname ve prtneme suretleri viliyet Daimi enclimeninden istibi
aal olunacak ve ihalei kafiye 20/81930 çarpmba gilnll saat on, 
beşte daimi encOmence ieıa kılJDacaktır. 

Talipler 661 numaralı kanunun onuncu maddesindeki izahat da
resinde tanzim edecekleri teklif mektuplanna teklifatın y{izde 

yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçesine ait vesaikle 
inşaatta istihdam edecekleri fen memurunun bir dairei resmiye 
fenniyeden musaddak vesika ve muvafakatnamesini lef etmeleri ve 
yevmi ihaleden evvel makamı vilayete göndermeleri li2ımdır. 

ılllill 
Büyük Tayyare Piyankosu 
9 uncu Tertip 1 inci keıide 11 

Ağustos 1930 dadır. 
Keşldeler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat 
ve Osmanlı bankaları milrakıplan ve halk huzurunda 

yapıbr. 

Büyük ikramiye 30,000 
Her keşidede çıkan numaralar tekrardolaba konmaz. 

l\lüstahzara tı 
fabrikası 

Pek NEFİS olan 
ve T Ü R K eseri 
san'atı mamuli
tım muhterem a -
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

PUDRALARI 

---... Kiralık hane .... 
Çapa tramvayına pek yakın 

6 oda, geniı bağçe, tatlı su, 
mtiştemilitı ıaire. 

İki aileye de elverir. Kirası 
25 lira. Milracaat: Defterdar
lık Ş. 4. MOdilril odacısına. 

lLAN 
Beşiktaıta Abdülhamidisani 

vakfından 50 numarala hanenin 
tanzim kılınan şartnameve ke
şifnamesi mucibince tamii yrıni 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya vuedilmiş 
olup talip olanların şartnamesi

ni görmek ve bmiratını mahal
len tetkik eylemek üzre her gün 
mahalli mezkurda 54 numaralı 
yazıhanede Mütevelli kaymakam· 
lığına ve yevmi münakasa olan 
16 Ağustos 930 cumartesi günü 
saat on beşe kadar teminafı 
muvakkate akç:ılarile lstanbul 
Evkaf müdüriyelinde idare en· 
cümenine müra~atları ilin 
olunur. 

Matbaamıza l!t 'tn tstrler: ------------------
Garba doğru 

Bu isimle yanm aylık bir edebl mecmua 
neşrine ba,Janmıştır. ilk s:msında Aptülhak 
Hılmit, K:\7.ım Sc\lnÇ Aptülhak Şinasi, A;> 

cullah Ce\'Uct, Nedp l'adıl, Cc\detI\ud
rer, Is.nail Ham! ve AH Süha Beylerin 
)azıları va rdır. 

Bu \eni mecmuayı karilerim ize ta\·· 
siye Ye int:şarda ~cnamını temenni ede
riz. 

Türkiye it Benka11ndan: 
Hakimiyeti milliye bayramına 

müsadif 7 - Ağustos 30 perşembe 
günü lslanbul ve Beyoğlu şube· 
lerimiı kapalı bulunacaktır. 

• 
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banyolarına giderken 

KOD AK 
fotoğraf makinenizi ve kafi mıktarda Kodak 
filimJerini UNUTMAYINIZ. 

Kopya VELOX kağıdı üzerine 

.. ·, ••·• ~ . . _,J • • 

Şehremanetl ilan tarı 

Pazarlıkla benzin 

• 

ŞeJıremanetinden: Pazarlıkla on bet bin kilo benzin ahna
cakbr. Talip olanlann 9 ağustos 930 cumartesi günü saat on 
beşe kadar levazım müdürlüğüne müracaatları • 

Şehremanetinden : Hatap kapıda Yumurtacılar caddesinde 
eski 363 • 371 ve yeni 71 - 77 numarala dükkanlarla arka tara· 
fında ipçiler c;addesinde eski 50 • 60 numaralı dilkkinlar araıın· 
da bulunan 84 arıın murabbaı mahallinin beher arşın murab
bama 60 lira kıymet takdir olunarak satılmak için kapal: zarfla 
alakadarları arasında müzayedeye konmuştur . Taliplerin ıartoa· 
me almak için her gün levanın müdürlüğüne gelmeleri teklif 
mektuplanmda ihale günü olan 29 ağustos 930 asılı günll saat on 
beşe kadar meıkftr müdürlüğe vermeleri • 

Şehremanetinden : Bedeli keşfi 238 lira 57 kW'Uf olan 
Üskildarda imrahor çeşmesi çatısının tamiri açık milnakuaya 
konmuştur • Taliplerin şartname ve keşif everakını g6rmek için 
her giin münakasaya girmek için ihale gilnO olan 27 ağutoı 
930 çarpmba giinü levazim mOdürlilğilne gelmeleri • 

Pangalb mektebi Harbiye karımda mekez kıraathanesi yanında· 
ki serginin talibine ihalesi 7 ağustos 930 perıembe glln6 olarak 
ilin edilmiş isede o gDn Hakimiyeti milliye Bayramı olmak mD· 
nasebetiyle müzayede 9 ağustos 930 cumartesi gthıil aaat on 
beşe tehir edHmittir. 

Emvali ıı1etruke müdürlüğünden: 

Satılık nısıf hane ve dükkan: 
Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde cedit Ziba ıokağmda eski 

55·112 yeni 69-124 numaralı hane ile dilkkinın Hazineye ait n1.U 
hisseıi bedeli dört ıenede müsavi taksit ile 6denmek tızere 
24-8-930 tarihine mtısadif Pazar günil saat 14 de aleni mGzayede 
ile sablacaktar. Bedeli muhammeni 680 liradır. Müzayedeye iıtirak 
için % 7,50 teminat verilecektir. Taliplerin lstanbul Milli emlak 
müdüriyeti satıt komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Yükst\k orman mel{tebi rektörlii
ğiiııden: 

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

Mektebimizin erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf usulile mtl· 
nakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her 
gün, münakasaya ittirak için de yevmi ihale olan 20 • Ağustos • 9 30 
tarihine müsadif Çarşamba tıünü saat 15 te defterdarlık binasında 
Müessesatı iktisadiye mübayyat komsiyonuna gelmeleri ilin olunur. 

P.T.T.U.M. Levazım 
ğinden: 

müdürli · 

1 - lstanbulda yeni postahane kaloriferinde istihlak olunmak 
üzere mübaya ed lecek oJan 300 • 350 ton kandilli veyahut çam 
ocaklarının yeni ihracat maden kömürü kapalı zarf usulile müa• 
kasaya konulmuştur. 

2 - mezkür kömürün 20 Ağustos 930 tarihine müsadif Çar
şamba günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartname almak 
için şimdiden teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapalı rarf
ları tevdi için de mezkur tarih ve günde saat 14de yeni postanede 
mubayaa k omisyomma müracaatlara 

... ~ l\les'u] müdür: Refik Ahmet 
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1 Memleket haberıerı 1 Umumi harpte 
Türkiye Efsane 

Eyyamı bahardan 
yanmışlar !.. 

lzmir gazetelerinde okuduğu· 
muza göre lzmirde geçen cuma 
günü denizde yüzen Uç dört ki
şinin yüzleri vücütleri birdenbire 
leke leke benek benek olmuştur. 

Bu halin doğurduğu endişe 
bir haylı devam etmiş ve bir 
ihtiyar kendilerine: 

- Hey çocuklar sizi eyyamı 
bahar yaktı, demittir. 

lzmirli refikimiz. bu münase
betle yedi gün süren ve eyyamı 
bahar denilen günlerin bir efsa-
ne şeklinde söylenen maurra· 
tandan bahsetmekte ve bu ite 
hayretle, inamhp inamlmıyacağı
nı sormaktadır. 

Filhakika eyyamı bahar deni
len giinlerde esen bir rüıgann 
tesadüf edeceği ıslak ciltlerde 
geçmez lekeler bıraktığı öteden
beri ı<Sylenitir. 

Bu havadisi okuduktan sonra 
takvime baktık ve gördük ki 
bugünlerin başlangıcı 5 ağustos 
olarak gösterilmekte. 

Bu vak'a geçen cuma olduğu· 
na göre eyyamı bahar(!) bu sene 
biraz acele etmif olsa gerektir. 

Civani nıeselesi 
lzmirde, Civani isminde biri

sinin kızlarına tecavüz ettiği id· 
diasile yapılan tahkikatın bir saf
huı lstanbula akıetmiş, Civani 
ile kıılar buray• geldikler~nden 
bura adliyesince tahkikata baş
Janılmııtı. Mustantiklikçe yapılan 
tahkikat neticesinde Civani ser· 
beıt bıralcdmıthr. Verilen ma
lümata göre, iddia tahakkuk 
etmemiştir. -Sebep nedir? 

Diin gece Çcngelköyünde kan
lı bir hadise olmuştur 

Rüsumat memuru Nazif Beyin 
!ıizmetcisi Kadriye, Bekar dere-
sinde Giritli Hasan efendinin 
bahçıvanı Seyit tarafından bıçak-
la ağır sure!te yaralanmıı mua
vin Şev~d ve polis A~tu!lah 
efenciiler tarafından hemen tu-
t~lrnuştur. Seb~~, kadınm Seyide 
yuz vermemesıdir. 

Kanada intihabatı 
Kan:ıdada yapılan umumi 

intihabatı muhafazakarların muvaf
fakıyetile neticelenmiş, bunun 
neticesi olarak muhafaz:ıl•lrların 
reisi olan Mister Bennet bafve
ki!liği deruhte etmi§tir. Bundan 
evvel Kanaclada A!ırar fırkası it 
başında bulunuyordu. Fakat soo 
intihapta, cfkln umumiye muha· 
fazakar fırkanın lehinde tecelli 
etmiş, neticede geJecek lmpera
torluk konferansında K.snadayı 
temıil etmckde yeni hükômete 
terettüp etm:~tir. 

Taymis razete.i son posta ile 
gelen nüshasında Ahmet Emin 
beyin «Dünya harbinde Türkiyeli) 
unvanlı bir eser neşrettiğini 
kaydederek eaere dair uzun 
mütalaalar yaımaktadu. 

Ahmet Emin bey bu lngilizce 
eserinde TUrkiyenin geçirdiği 
bütün safhalan izah etmekte 
ve Osmanh imperatorluğunun 
inhilal ve sukutunu vakifane bir 
surette tahlil etmektedir Tay· 
mia diyor ki: 

"Ahmet Emin beyin kitabını 
okuyanlar son sahifeye vardıkları 
zaman imperatorlunn bu kadar 
uz.un yaşaması, bu kadar mo,kü-
1.itla olmesi, nihayet bu kadar 
süratle yeni bir hayat ibra& et· 
mesi kartısında hayret ederler. 

Türk Mehmetçikleri, umumi 
harp eınaaında kaçmakla Türk 
milletini inkirazdan kurtar
mış ve bu suretle impera

torluj-un mağlubiyetini kolay
lqtırmıı, fakat Mehmetçik 
kaçmadığı zam~, çok cuur 'H 

selabetli bir hasım olduğunu 
isbat etmiş ve TOrkOn besle
mediği ve sevkediJmediği her za 
mandan daha ıiddetle harbetti 
ğinli iıbat etmiıtir. 

Küçük haberler 

Ankarada asfalt yollar - An
kara ve cİ\arı ,-ollarının a,falt olarak ya

pılmast \'e beş sene müddetle mütemadi 
tamirat yapılma.ı eylülde İhale edilecek
tir. A fılt ) o!lar üç buçuk milyona mal 
olacaktır. 

Telsiz; istasyonları - l!tanbul, 
Ankara. Diyanbckir Ye Edirnedc kısa 
me\ c~li telsi;: istasyonian montajına ça
lışılrnııktııdır. 

Masonlar toplandı ,_ Ttirk ma· 
sonl"r e~rni} ecı e' elki gün toplanmış 
ve iElifa eden Edip , ' en·et B. in yerine 

Servet Y c5ari R. i üstadı hamlığa intihap 
etmi~tir. 

Birinci ziraat kongresi - 5 U
n unucanide .4..nkarada toplanacak olan 
ilk ziraat konp:ra~ında i~tih~al şartları, 
zirai kredi, :r.irai \ ergiler. fiat teşekkülü, 

?.irai te,cHül. asayiş. tah~il ve neşriyat, 
hay,·;ıncılık ve umumt meselelerle nak~ 

!ive tarifeleri gôru~i.ilecektir. 

Kayseri yolu - Kavseri - Merış 
şo~esinin inşa.sı yakında münakasaya ko· 
nacaktır. 

Y nmurtacılar - Ticaret odasın da 
toıılanaral.: ihracat işlerinin muınen bir 
ıistem!e ~ apılma~ını ıor uşmüşlcrdir. 

Mübeccel H. - htanbul güzellik 
kraliç::.si '.\lüheccel H. tn ;r.ayıflaması P.t
rislileıi çok memnun etmiş 'e kendisine 
birinci ı;elecegi temin edilmi~tir. 

Yalova da - Y ılonnın bir sant\·i 
mıntak:ı~ı haline getirilmesine çılt~ıl~
cakcır. 

Bartın deresi - Bartın deresinin 
temilenmc:-1 90 bin liraya ihale edilmi~tir. 

Nafia vekili - Bu ğ'ünlerde An· 
kııradın hıırekct cdecel.:tir. 
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lngiliz Başvekilinin maaşı 
-------· 

5000 isterlinden 7000 
isterline çıkarılıyor 

Bir müddet mukaddem lngil
tere Başvek~li M. Makdonalt 
maaşının kifayetsizliğinden şika

yet etmişti. Bunun üzerine nazır-

ların maaşlarını tetkik için bir 
komisyon teşekkül etmiş, komis· 
yon tetkiklerde bulunduktan son-

ra Başvekilin senelik maaşını 
5000 ıstcrlinden 7000 isterline 
çıkarmayı teklife karar vermiş 
ve meselenin meclise teklifi anın-

da bütün fırkaların buna müza
haratte bulunmala ını istemiştir. 

Bu kararı veren komisyon, 
Başvekil tarafından İfgal olunan 
resmi konaim bUyUk masraflar 
istilzan ettiğini, burada verilen 

ziyafetlerden bir çoklarının Baı
vekil tarafından deruhte edile
ceğini söylemiştir. 

Bu itibar ile yakında nıüabet 
karar verilmesi beklenilmektedir. 

Para 
Alalul gazilere nasıl tevzi 

edilecek ? 
Istanbur malıll gazilere teniat komis

-yonundan: 1 - i\Jalul gazilerle yetim
lerine \'e ~ehit yetimlerine para te\ ziir.e 
9 a~ustos 9JO tarihine ınüsadif cumartesi 
gününden itibaren haşlanacaktlr. 

2 - Kura sırı~ile birinci hafta. (Ak
saray) İkinci hafta ( Eyüp ) üçüncü 
haftı ( ft'atih ) dördüncü hafta 
( Süleymaniye l Beşinci hafta (Koca
mustafaşa) Altıncı hafta (Sultanahmet) 
ukerlik şubeleridir.Bu şubelerde mukay
yet bulunan malallcrll"; malöl yetimleri
nin ve şehit yetimlerinin halt.ası içinde 
müracaat etmeleri Ji7.1mdır. Haftası için
de müracaat etmiyenler en sonra bıra
kılacaktır. 

3 - Bu şubelerde mukayyet malili· 
lerle (Malili retimlcrinin ve şehit rctim
lerinirı yalnıı aile reiııleri) maaş cüzdanı 

\'t senedi rcsmt '' sair \'esıilci ve üç 
Jm'a \'esika fotoğrafını hamilen her gün 
Abıhlart saat 9 buçuktan 12 ye kadar 

villyet mekrupçulu~unda müteşekkil ko· 
rnisyona müracaat etmelidirler. 

4 - Yalnız herhavat malt\llcrin '"" 
· Hlemirde Heyuıttı müteşekkil eski ka

yıtları ayırma heyeti riyasetine müraca
atla ilişikleri olup olmadıklarına. dair bir 
'esikı aldıktan sonra müracaat etmeleri 
lAzımdır. 

5 - Keza malıllinden Ye ma.llll yc
cimlcrile ve ~ehit yetimlerinden olup da 
10 senelik maa~larmt almış olanlar da 
f stanbul zat maa~lırı muhasebeciliğinden 
bir vesika alarak müracaat etmeleri muk
tazidjr. 

MalOI yetimlere ne yapaoaklar 
Vil~yette müteşekkil malı)Ucre para 

dağıtma komisyonu ölen malt1llerin ye· 
timlerinin de Bevazıtta eski Kl\'ıtları avır-. . -
ma heyeti l'iya~etinc müracaat eder.ek i-
lişikleri olup almadığının tesbitini karar· 
la~ttrmıştır. 

C. VUKUAT J 
Sinir buhranı 
Bir hanım kendisini 

pencereden attı 
Oımanlı bank1.11 veznedarı 

Ferit beyin ıevcesi Hidayet 
H. dün misafir bulunduğu 
amucası Tahsin beyin evinin ikin
ci katından kendisini yere at .. 
mış, ehemmiyetli surette ya
ralamıthr. Bu hale Hidayet ha
nımın ıinir buhranı sebep ol.
muıtur. 

Sekteden öldü 
Fedıkayünde Rıhtım ıoka

iında oturan yüzbaşı mütekaidi 
Nuri bey dUn yolda giderken 
düımnı, kalp sektesinden öl
müıtür. 

Y eşilköy parkında 
bir rladise 

Y qilkiSyde oturan berber 
Niko, keresteci Sava, balıkçı 
Koço ve demirci lıpiro park 
ıazinotunda gezmektelerken ora
da bulunan Azerbaycanlı mektep 

talebuinden Niyazi, Darülfünun 
talebesinden Mehmet Fuat ve 
islim Efendilrr!e bağçıvan Bekir 
arasında münazaa çıkmıf her iki 
taraf ıopa ve bıçaklarla birbir· 

lerine girmifler ve nihayet lspiro 
ile islim Efendi ağır, diğerleri 
hafifçe yarafanmı,lardır. 

Yetiıen zabıtam ~murları lspiro 
Rum haataneaine, Islimı da Cer· 
rabpafaya kaldırmıılardır. 

Kadına taarruz 
Üaklidarda Hayrettin ÇavuŞ 

mahallesinde oturan Melahat H. 
Karaca Ahmet tarikile evine 
gUmekte iken bir otomobille iki 
meçhul ıahıs gelmi~ ve kadını 

kaçırmak istemişlerse de feryadı 
lizerine firar etmişlerdir. 

J:. Merakll şeyler J 

Dovilde 
Güzellik kıraJiçeleri 
resmi geçit yaptılar. 

Yalnız Yunan güzeli salona 
çıkmadı. 

Cihan güzellik müsabakasına 
İştirak için Amerikaya azimet 
eden Avrupa kıraliç~leri «Dovil» 
de bulundukları sırada bir resmi 
geçit icra etmişlerdir ..• Alfabe 

sırasile icra olunan bu resmi geçitte 
gUzelleri binlerce seyirciden mü
rekkep hüızara müsyü Moris Dö
valef takdim etti. Mis Alınanya
nm vücudunun zerafeti bakışının 
tatlıJığı ve çapkmhğı büyük bir 
muvaffakıyet celbetti. Mis İngil
tere mahviyetkar bir tavır göste
riyordu. Mis Danimarka, mis 
Holanda, Mis Fransa, Mis ltalya, 
Mis Macaristan aynca alkışlandı. 

Müsyü Dövalef Mis Rusyayı eski 
Rusyanın intihapgerdesi ve Mis 

Türkiyeyi genç Türkiyenin nam .. 
zedi sıfatları ile takdim etti. En 
sonda Avrupa birinciliğini kazan-

mış olan Mis Yunanistan gözük· 
tu: Yunan güzeli salonu dolaş
mafı reddetti. 

Ertesi günü de pijama ve deniz 

clbise!erile yapılan resmi geçide 
iştirak etmedi. «Bardösuley» de 
yapılan bu resmi geçit fevkalade 
güzel olmuştur. 

Bir marş 
Hevcut olmıvan Bal!!an 
ittihadına marş yapılıyor 

Y akmda Atinada içtima ede
cek olan Balkan ittihadı kon

gresinin heyeti tertibiyesi Bal
kan ittihadına mahsus bir mar• 
şm tiplerinin yapılması için bir 
müsabaka açmıştır. Kaleme alı
nacak parçanın mevzuu Balkan 
ittihadı ve tesanüdüdür. Kısa 
«kuple» !erden mürekkep olacak 
ve kupleleri altıyı geçmiyecek· 
tir. Birinci ve üçüncü "kuple,,
nin ahengi bir olacaktır. 

Mesaje Datenin bildirdiğine 
göre bu müsabakaya ait yazılar 

beş ağustos tarihine kadar ka
palı zarf ile Atina Mecl:si meb' • 
usan sarayında Balkan ittihadı 
tertip komitesi adresine gönde
rilecektir. En güzel parçayı ya
zana on bin drahmi mükafat 
verilecektir. 

Maliye vekili 
A vrupada ı\t. Rist'Je 

görüşecek 
Kotidyen gazetesinden: Istan

buldan Taymis gazetesine yazıl-
dığına göre Avrupaya berayı 

azimet An karadan ayralan Saraçoğlu 
Şükrü Bey lsviçrede, Türkiye 

hükümetinin talebi üzerine Tür
kiyenin vaziyeti maliye ve iktı· 
sacliyesini tetkik etmiş olan 
Fransız maliye m~tehassısı M. 
Riatle görüşecektir. 

rvtodern bir heykel 
Ahiren Broklayda Amerikalı 

mimar Pol Lavel ile İsviçreli 
heykeltıraş Leon Şmitin eserı 

1 
2 

Evvelki bulmacamızın 
halledilm}~ şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1-_ ~1-:CI __ 1111 ·-ı-1-
2 111: [il 

3 =-=-=ıli===~ li]-
4 lil1 !il lll 
5 - ı--ii]ı -~· -ı-- flı 

~ ~ = ~.fil[jjıMJı:::: ~ !il ti\li =-
8 ııc ::::j!i!CI:::: _-_Ji!i! -_=-:::: ::-
9 ı_,_ __ı_ (fjj __ _ 

10 1 ~· (ij 
- ı=~_ ~------

11 Lıl!}L__LJ[jJ lil 
Bugfl.nka bulmacamız 
I - Fırtınanın ağa beyi (8) Bir renle 

(3) 
2 - ikic;inin ortası (3), çın çınh ha· 

marn kubesi, tamam bir gelin 
aldım babası imam (4), 

:'.! - K~bül (5), SeYgi (3), 
4 - Bal makinesi (J), yalide (3). 

5 - - Bir içki (4) Bul (3). 
6 - orta (,"3) 

;" - Sinirler (4). efendiden aşa~ı (3) 
l"zaklık nidası (2). 

8 - Yemek (~). Kalın lruma~ (2), 

Gözün üstü (3). 
9 - Bobin (5), Siyah (4). 

10 - Hayvanların yemeAi (2): Sız ... 
(2), taramaktan emir, 

11 - Nota (2). Ateşi tutan (4). 
yapan: Ü:-küdar lisesi: 1HSA~ 
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Borsalar 
Kambyo 

1 Insiliz lirası Kr. 
"T.ı. mukabili Dolar .. .. 

Frank .. • Liret .. • Belga .. • Drahm• .. .. 1s. Franlc ... Leva ... 
Florin 

• • Kuron .. • Şlllng .. .. Pezcta .. .. 
Mark .. .. 
Zloti .. • Pengö 

2o I.ey Kuruş 
l Tiırk lirası Dinar 
" Çervoneç Kuruş 

Nukut 

f f sterlin (ln •iliz) 
J 1 olar (Amerika) 

?OF rıınlc [fıran<ı~ 

~Liret [lıal\•a 
O Frnnk l Belçika l 

:ı!O Drahmi [Yunan) 
:?O Frank [lsı·fçrcl 
;O Le,·a IBulııar] 

ı J'Jorln [FelemenkJ 
ıo K uroo ( Çekoslm·ak~ 
1 Şilıog A' ustur} ıı) 
ı Pezcta Jlspanyn) 
l RnyşnıarHAlman}'a: 
t Zloti Lehistan 
ı l'cngll l\lacarlstan 

W I.cv [Romanya] 
20 ntnar Yugosloı·,•aJ 

ı Çe\'oncç ~C\"} et 

Altın ( 
tl'ccld ye l1or<a 

fl 
•. ı harici an .. no 

1 

Açıldı ICal)andı 

:ıt 33 

~ •.Z.50 
(.~ 

117,2~ 

ı. 90 

2 34-, 
4 .16,25 
1 

f5 

814 

:ıı 

e:ı 

ı~r 

Si 

7,50 

0,25 

~ 50 

N 
3t 5:l 
2!'50 
iô 7~ 

911 iO 
~f iO 

24o
1
5o 

IOJ4 '25 
0,4- 12 

11 .i. 
~~MO 

:: :17',(ı) 

:ıt io 
!l 42,Ş(J 

65 
117 25 

1no 
~ 4 

·6,25 
J ~7,SO 

4 2o.25 
2 9,50 

?9 .Jo 
~ti'i5 

ıos: 

ln3 ,o 
211 
16i 
29~ 

11; 
55 

Stı 

31 

5• 
24 

l ıcaret ve zahır€ 
fl••lu Ticaret lıorouı lcltlblumamılltı 

111"' •n~an •erllmlftlt 

san'atı olan Jorj Vaşingtonun bir Pı ~d 11y 
heykeH rekzedilmiştir. J3u heyk_ el ' 1 muş.ık: 

Ol.ta ı 
Acrarı Aı:aml 
K. l'. K. P 

Sı:ııter 

modern tarzdadır. Şekil ve hu- ~m Zahirt-'n _ 

fi l•I l'ı ~C tutu naıarı itibare almarnakta ve C:nı·dn• 
~~~~ırmıı~sz::~~------.:.1 

umumi tesiri esas tutmaktadır. l 
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Kapalı çarşıyı nasıl kurtarmalı: 6 Bahkçılık 1 İzmir Türkocağı meselesi 

Ç 
M'fl.teluuuşııe 12 senelik h 

arşı esnafının mikrop e~:.~ç:;::":;::~=·~~.k Hamdulla Suphi B. dün 
dediği işportacılar :;n ~;::;\~;~·iye mtıdtlrlilğü· • 

müracaat et- lzmire hareket etti 
Çarııyı kurtarmak iıtiyenler bunların gayn 

meıru rekabetine mani olmalıdırlar 

miıtir. 

Aldığımız ma
lumata g6re 
mötebauaı M. 

Türkocakları reisi İzmir gazetelerinin ıon 
günlerdeki neıriyatına cevap veriyor 

fa•ll iNIMllınan mikrop dedlfl işportacılar 

Viberman ile on 
iki senelik bir 
mukavele yapıl
m.., Galatada 
yeni bir balık-

1_._ 'd M. V. Bermarı 
Çlqg ı arehane. 
ıi tesisine karar verilmittir. 
----~~-.ı--~~~~ 

İdeal kadın 
Arjantinli r~sam sentleıce 
taharriden Janra istedifinl 

lngltUerede buluyor. 
Son posta ile relen Londra 

gazetelerinin verdiği malümata 
g6re timdiye kadar kadın reımi 
yapmıyan, ancak tezıihlarda 
çalıpn bahriye ameleıüıia haya
tını gösterir tablolan ile tanılan 
ArjJntinli Seor Martin. ıon za· 

Türke>caldan merkez heyeti 
reisi Hamdullah Supht beyİD 23 
temmuz tarihli sayımızda iutit- r 
eden beyanab 
Uzeriae lzmir
de mlintqir 
"Hizmet" ga· 
zeleai baımu
harrirt Zeynel 
Beaim bey bu
na ceva_p Yer
mifti. Zeynel 
Besim B. ce
vabında TOrk 
ocaklannın bi- r 
rer kulOp oldu- Jtamdallah Suplıi b. 
ğunu, binaen-
aley içinde rakı içilebilecejini 
s6yliyordu. Bu cevaba ne ce
vap n:n1ecejini 6jrenmek için 
Hamdullsb Supbi Beye mOracat 
ettik. Dedi ki: Ka~b ça11ılılann dertleri bi- Öyley ya korkuları var mı ? bu

ttlkenlr 111>i değil. Birini glln kendilerinden bir mal alan 
'1>1tirmeden Btekine baılıyorlar. mOıteri yann onları eski 1 _ - Beı sene oluyor. Izmirl, 
~pıir m~elesini anlattıktan, rinde koydu ise bulsun. ~er e_ lzmir oca;ını Ye oradaki dostla-
._ehremınetiııin m\ldabalesinden rait dahilinde bizi 

1 
u ıe ıımı ziyaretten mahrum kalmı~ 

&ikif!tt •ttiktea aonra ifportacı- kabele edemiyece ~. ~n ara .:u- hm. Bir mDddenberi de lzmirde 
.lar HİDi ~yarlar. dır. gımız aşı r- ocaldann bir kul6p haline ifratı 

itPortaalar k•p.ıt .-.... esna- ve burada m&skirat kullınılma-
._ • .,.. Bazı toptancı tnccarlar nnoa- d d·ı • .!I • b" 'lnın en bnvnık dOtm•nlandır. On- d ... -. ım• mDaa e e ı meıme a&U' ır 

;1 ı- a burada dUkkAn açmaktansa fik d f ~•datt bôıettikçe 11k sık 16mik- h ir cereyanına teaa il ettim. 
unlardan bir şebeke kurmayı d rop, vergi ka,açılan,, ııfatlannı Ben bu hususta ne dOtlin DjilmO 

ve mallarinı satmayı karlı bulu-
k\IÜfnvlar ve ottadan kalktıkları gazetenizde ıöylemiftim. Okudu-
ılln ça11111ın da eıki lıalini bula- yorlar. Bu da başka bir hikAye.. jum ceYaplar ırasında bir nok· 
caiı kanaatini beslerler. bu suretle biz mutazarrır olu- tanın ıimdiden taabihini elzem 

Niçin? B1rakalım da bunu es- yoruz, hükü'!!let mutezarnr olu- manlarda bir kadın reıml yap- g6rürDm. 
naf anlattın: yor, halk matezarır oluyor. mak istemiı, ona i~fli mtlkem- Ttırkocaklara aerltezind& hlç 

- Çırtıam hu......,.kO halin- Iatanbulda seyyar esnaf meı- mel hır icadın ~. ~or Wr llia.d .....W...f~ti.._.,...,. 
d 

•- ~ el ·' · __ ..1_ --L Martin uzun bır... ar••'--ma1
•• !L! ~-.ı. ... ıa. •--en mea'ul olanlar l>u iıportacı- e .. aym zam.uua ~rin ua- _,.... u-... Yalng üP ~• ocıat--.. u....-

Hattı TUrk ocaklan merkezi
nin büfHi açılmıt bile değildir. 
Ve a~ıldığı vakit orada miiıki· 
kirat satılmıyacakhr. Bu noktayı 
izah etmekteki maksadım kendi
miz için muvafık görd6ğ6m0z 
bir hareketi batkalanna menet· 
miye kalkmaclıtımızı anlatmaktır. 
Esuen bugOn lzmire hareket 
ediyorum. Ocak meselelerini Ya• 
sa, guete ılltunlarında değil 
kendi aramııda halletmeyi emre· 
der. Bunun içindir ki •İze ilk 
beyanatımda Ttırk ocaklırmln 
~eadi hariminde içki içilmesine 
m•ınz noktai nazanmı ifade et
mekle beraber kendimle oradaki 
arkadq1arım arasında dotrudan 
dotruya bir mOnakqaya veai!e 
olabilecek fikirleri .aylemekten 
kendimi menettim. 20 seneye 
yıkın bir zamandır oeaklann 
akb selimi mifff mfieueıeyi hn 
neYi devamlı buhrandan sıyanet 
edebilmiftir . 

Bu defa da aynı aklı .elimin 
ma .. eleyİ tehlikeli yollara sap
maktan lmrtuacağlna eminim. 

HamdaHah Supbi Bey dan GGI· 
cemal vapuru ile refakatinde 
merlıea laeyeti bumdan Burhan 
Bey olduğu laalde Jzmiro hareket 
elmiftir. 
~--~~--~~~-

Rusya ile ltalya 
aras1nda 

Ruıya ve ltalya hük(Jgıetlerı 
aral .... da yeai bir ticaret mu• 
kavel.U imzalam11lardır. 

. · • 'd' B 1 sonra istediği kaclmı lngilterede ~ ... --' • lardır. Bizimle çok miesıir bir yışı meae es ır. un ann çoğu bulmuı ve onun reımini yapma- lann.-a ~•nare cemı,elillia 
ıe~ilde rekabet ediyorlar. sabıkalı gfiruhundan kimşelerdir. i• karar vermittir. Amerikah ta17aredl" ıerefin Sfyasl bir hırsızlık 
Ediyorlar, ~ilakl kuvvetlerimi& f.Ji hülisa edelim : İşportacıların Deyli Ekspreı ıazeteai bu verdiği bir uyafette " ku....... ltalyanm AYulturya ataıe-
Ye wuat.ı.nm.s mÜlaYİ değildir. lağvı ile kapalı çarşı hayat bula- kadının resmini dercetmekte c:lulanmııd• biriaia kamın iz. militeri Paritten Romaya ge• 
Ediyorlar, çUnldl onlar meşru, cak, halkın aldanmasmın önilne isede kim oldupnu ı6ylememek· diva~ merasimi clola111İ1e ayet- lirken trende yol çantasını 
r•yn metru iter teYi yapabiH- geçilec~k, zabıtanın işi kolaylq- tedir. lilere tayyare cemiyeti ve im- çaldırmıı, bununla beraber 10 
)'orlar. brılacak ve vergi hilekirlıkları- mandammwn ai1eai tampaaya bin liret Ye ban mllJıim enak 

Bir d kk k nı• 6nUne geçilmiş olacaktır.,, İspanyalı T enör w ıaire ikram ~tmiftir. ta kıybolmn•tur. • lfpirtaca D ln iruı Saloaumuau i.tiyen ..-fide- _, 
•ermu. kazanç verıiai vermez. Çarıı esnafının bu şikiyetle- l\leşhur bir san'atkar rimilİll keadi clavetlihıri• bazı Tloıret m11ahedelerl 
l>tıkkım yoktur ki kira ver•İD rinde de hakh olduklan yek şehrinıize geldi içkiler ikrametmui baıkadır. Haklmetimille Almuya, Ma• 
N ld d d d v nazarda görülüyor. Filvaki ıokak. e o ağu, nere e ur ugu Madritte Ruvayal tiyatroau Tiirkocajının kendi iıuı•a ve carilt••, Bulpıı.tan h8ktmet• 
l»eUi defildir ki kendisinden larda tuhafiye, zllccaciye, oyun- b;ııörlerinden M. Uri Barri Jose halka Rakı sattı,.ayı kabul et- teri aNlllMla yeni yapılan ticaret 
Ye'Jİ almabilıin. Veneler bile cak ve saire gibi Avrupa emtiası diln tehrimize gelmiıtir. M. Barri meıi J,qkadır. Bu •oktayı t.,nJa maahedelerinia tatbikine yakm
bu para nihayet 5-10 liramn satan iıportacı1an ortadan kal- beynelmilel töhretli bir artist etmeyi elzem prd6m. Son bir da lt .. lnacalrhr. 
l~dedir. Sonra satbldan mal dırmak bir ç~k cihetlerden fay- olup meıhur beıteklr Jose Pa- cDmle içinde bu maddeye taalluk Sanlardan Alman ticaret mu
daima ıuradan burad~n topl~- daaı dokunabılecek bir hareket dillanın bir çok balelerini ilk eden hakikati teabit ederek de- ahdui almen parllmentota tıra• 
•uı, kırık, yutak, eski te1lerdır olacaktır. defa olarak teganni etlDiftir. rim ki: frildaa taldik eclilmlftir. 

·-------------------------------------------------·-------------------------
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. sız lamba ite yaramaz. Zabıtanın ni t.aiırcb: Kadın dudaklarını büzmüf, dal• 
limbaaı var fakat isine koyacak - Müddei umumi bey, Iİaden ım dalıın dinliyordu. Vana herke
yajı yok. O~un için karanlıktadır. rica ediyor, dedi. Plauı &f&iı çalı• limeyi &Jrl ayrı teliffuz ederek 

Markam ayaja kalktı. Odanın rir mısınız, l>iraz kendiıile koaup• .ordu: 
içinde gezi~meje bafladı. cafız. - O ~dın cinayet tünü eaat 

- Ben -yüzbatı Lekokun müc· Sonra bize danclü, Markama: kaçte ıeldı buraya? 
rim olmaıı ihtimalini doiruıu ya - Müeaade ecleneniz onu bu Dadı, nefee bile almıyordu. Bir 
timdiye kadar biç aklıma aetirme· defa ben isticvap edecetim, eledi. heykfll ıibi idi. Mırıldandı: 

N ki d . ô . mittim, dedi. Bu kadım .Q dün ihmal eltiaia. - Kimae ıelmedi. 
Yazın : S. S. Van Da\"n • a e. en. mer f chm - Neden? Bir memur onun ha- O, bence çok kı.Jllletlİ bir aaemba- - Yok ... inkar yoluna ıapmı• 

L Markam dalıın dalgın cıgara . "d Sız 
1 
artıkğ ıbanın düıüncele- diae geceaini evinde geçirdiğini dır. yalım. O, lııuraya geldi. Fakat ıu.t 

~lbefe deYam ediyordu. Vans: nnı e an ~ma a .. atladınız .. Nere- söylemişti, ondan mı? - Ali, müttantiklik mabmını kaçta? 
- Yüzbatı Lekokun b~yu a!tı deyM kucıze~r ıoıtere~kaıniz. - Hayır. Miı Klerin aleyhinde· ıize terkedi70rum r - Söyledim ya ıelmocli kimıe ! 

le.demden fazla gelir, değıl mı? w ar a;1k. 
1 
a~~ kmatlup oldu- ki deliller o kadar çok ve o kadar , . - 1 O -:- Vana, bir cııara yaktı. Gözleri· 

Diye ıordu. gu, o~u~ . 1 ır ennı ab~.ıle ~ecbur kunetli idi ki, böyle bir ihtimal · • 15 hazıran cumarteıi ni kadının ıözlerine dikti. Somoı 
Müddei umumi batını se:Hadı: ~aldıgı ıçı~ kızmııtı. Hıddetı ha· aklıma bile ıelmedi. Sonra Vanı, akfam ıaat 5,30 daha ıert bir aeıle tekrarladı: 
_ Nereden aklınıza geldı bu, imden bellı oluyordu. ıiz benim zihnimdeki filpbeleri Dadı, odaya rirdiii zaman ken- - Kaçta ıeldi. Doğruyu töyJ .... 

Allah atkmıza? Vanİdd' 
1 

. b . tamamile ıilmediniz. Peki bu ka· diıine ilk ıördülümüz zamandan yin, lttedifimiz malOmatr vermez-
- Siz hatırlattınız. v . -. 

1~ anmı 11 • at !ttım de- dın ıaat on iki ile bir arasında ne- daha fazla sahip, daha sakin bir seniz hakkmmzcle hayırlı olmaz. Si 
_ Ben ha? ı.~l mı?. dedı. Artık hıç bır teyden rede idi? Bundan baıka cıgara iz· haldeydi. Markam, .elim Yerdi. itkeace ederler. Hem ıuamak bir 
_Gerçi açıktan açıla söyleme· fUphen1z kalmadı. . .. maritleri, eldivenler, çanta ... Hay· Ayaiakalkan Vana, kadına tömi- cinayettir. Kanun yalancılar iç.in 

diniz. Fakat katilin boyu Mis Kle· - T~m~~~. ~~iıl. Sozlerin.iz di eldivenlerle çanta bertaraf .•••. nenin yanında duran bir iıkepıle- merhamet tanımaz. 
tin boyun uymayınca cevval mu· b~n~ dogru goru~uyor. Fakat .z!h- Fakat tu izmamritler meıeleeiai yi göıterdi. Oturmasını İpret etti. Kadın ıimdi daha müteheyyiç 
lıa1Yel . ~ b' batka masal uydu mmı gıcıklıyan bır fey var. Bızım aydınlatmazaanız kanaatimi tama- Vanı bir dakika icinde detiı- 16rünilyordu. Elleri ile sandal~a· 
l'acağ en;zh .1r ttim. Elde kur- Hagedorn ?asıl olup ta bunlan men değiftirdim, diyemem. mifti. Her zamanki neteti •e iltih- nm kenarlannı ıılayor, hızlı hızlı 
),llnhknı a mınb~ yüzbafı vardı. farkedem.e~ı? - Vallahi ıiz müthit bir adam- za merakı yerine timdi Mrt ••mü· aolayordu: 
8o1U nd-~?a .. r uden uzun oldu· - Azızım An~kıagora "ııria aımz, Markam •.• Durun bakaJUD, tahakkim bir tavll' taloDIDJflıı - Allah tahit kimıe ıelmedi. 
fu . _Tek 1~j!11 ° ç d ht esnasında muhtaç olanlar lambalarına y:ıj izmaritler meıeleıini de belki halle - Madam Pim, dedi, 4izo ba- - >Jlahı kanttırmayın bu i-... 
eğilıb~ a~ı !~.en t d~n bl'hsetti· koymalıdırlar,,,. demittir .. B? -sözün debilirim. zı sualler ıora~nn. Doinqu eö1- Saat kaçta? " 
ili e 1 meaı ı tıma ın manası çok derın ve ıamıldır. Yai· Vana kapıya doiru ;itti. Sniffi- liyeceiinizi ümit ediyorum. _,,. (Devanu var) 

z. 
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Günun .s ya.seti : 

Y enı A man f11 kası 
Alman milliyetperverlerinin a

rasında zuhur eden iftirak kont 
Vestarp ve M. Terevianus'un 
gayretlerine rağmen düzeleme
di. Ayni zamanda Hügenberg 
fırkasından ayrılan milliyetper
ver gurup ile Hitler gurupu tes
miye olumııan sağ cenah hızbı 
arasındada itilaf temini mümkün 
olamadı. 

Evet sağ cenahtaki çiftçi gu
rupu istiklal harekitmı muhafa
za azmindedir. Bu vaz'yet kar
şısanda Alman sağ cenahmın in
tihabata nasıl çıkacağı düıünü
lecek bir meseledir. 

Halk fırkası Lider'i Şulç'un 
müstakil milliyetperverler ile ik
hsatçıları ve demokratları bir 
araya getirmek için aarfettiği 
gayretten esasen bir şekil bek
lenmemekte idi. Şulç Alman 
mer!cez Katolik fırkasına mua
dil bir merkez Protistan fırkası 
teşkil gayretinde bulundu. Hal· 
bu!<i bu Alman Katoliklerin ve 
Hıristiyan Demokratların hücu
mu karşısında imkansız bir ıey
dir. Görüldüğü Yeçbile Alman 
sağ cenah fırkaları tamamen 
da w ılmış ve kuvvei hayatiyeden 
mahrum kalmış bir halde bulu· 
nuyorlar. Bu şekilde intihabata 
çıkıldığı takdirde sol cenah fır
kalarının kahir bir ekseriyet al
maları ve hükiimeti hazırayı ıs
kat etmeleri gayet tabii ve ko
lay bir şey olacaktır. 

Demokrat Lider'ler aağ cena· 
hman bu bariz :ıafı karşısında 
hükumeti vikaye için bir teşeJ>. 
büste bulundular. Yeni bir fırka 
teşkil ettiler. "Alman hiildimet 
fırkası,, i;mini alan bu fırka 
doğrudan doğruya hüknmetin 
tarafım iltizam edecek ve aza
sının tali mesaildeki ihtilaflanru 
şimdilif:t meskut geçecektir. 

Almanyada fırka mesaili hali 
hazırda büyük bir teşettüt 
gösteriyor. Haşin ve maziye 
meyyal bir aağ cenah ile ileri 
doğru ablmağa amade ve Brü
sing kabinesine karşı son gale
besi ile mağrur bir sol cenah 
arasında kalan merkez fırkalar 
teşriki mesai etmezlerse boğul
mağa mahkumdur. Binaenaleyh 
bunlann bir tek kurtulma çare
leri varthr. O da birleımek ve 
birleımed n hasıl olacak yeni 
kuvvet e ncşve ile her iki fır
kaya karıı koyabilmek. Bunu 
fırkaların fertleri ihata edeme• 
meseler biler rüeasa hakikati kav. 
ruyorlar. "Hükumet fırkaaı,, nın 
teşkiline Amil olan mesele bu 
hahikatin onlarca kavranmıt ol· 
masadır. Alman hükumet fırkası 
esas umde olarak "Vaymar ka
nunu esasisi,, nin mildafaasını is· 
tıhdaf ediyor. Binaenaleyh iki 
fırb.:a ile mücadeleye Amade bu
lunacakbr. 

Acaba yeni fırka iki taraftan 
göreceği hücumlara göğüı ge· 
rebilecek kadar ehemmiyet ve 
kuvvet peyda edebilecek mi? 
Zahir hal bunu mümkün göste
riyor. Merkez Katolik fırka11 ile 
genç Alman fırkası ve mutedil 
halkçiler bir araya gelirlerse ol
dukça mühim bir kuvvet vücuda 
getirecekler ve şimdiye kadar 
merkez Katolik fırkasına merbut 
olan Hıristiyan sendikalar bu 
kuvvete inzimam ederse mecliste 
ekser;yetin kendilerine teveccüh 
etmesi imkan dairesine girecektir. 
Yeni gurup merkezde ve halk 
fırkasında bulunan muhafazaklr 
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anasırı kendine karıştırmak arzu
sunda değildir. 

O mub•dil anasırı Vaymar 
kanunu eslSisi etrafında topla-

~--~~· ... ~-vw·~~- CENNET 
mağı kastediyor. Bir hayır yuvası FEDA YİLERİ r5 Yazrn:6med'~m=1 

Genç Almanlar gurup unun Memlekette bir beden inhi· 
reisi ile, halk fırkası Lideri ve tatı var. Bunu hep bi1i· 
maliye nazırı Ditriç bazı halkçı- yor, görüyoruz. Sebepleri de gizli 
lar birliği fırkaya taraftar olduk· değil : Bakımsız, itınasız yıllar, 
larmı şimdiden bildirmiılerdir. birbiri üstüne yığılarak asır, 

Yeni fırkanın porugramı şu sonra asırlar olmuş ve bu mem· 
sözlerle telhis olunabilir : "Cüm- leketin, bu milletin sırtına çul-

Haldun yalvarıyordu ! 
~-~~--~~~~ 

Rica ederim; onun ölümünden sonra başımdan 
geçenleri bana anlatınız ! 
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huriyet akidesine tam bir mer- lanmışbr. Sıhhat, sade allah ver- · 
butiyet, Alman milletinin hüku- gisi, kuvvet yalnız yaradılış he- Haldun tekrar gözlerini açtı ve vin ile meşgul olma.mı ve bütÜ1' 
metin bandırası altmda mütesanit diyesi sayılırken, böyle fena bir gene Mesrureyi aradı. Fakat Mes· hazakatimi göstererek seni kurtar-

b k 
rurenin bir izi bile yoktu. Meırure mamı emretti. S-:.ıltun AskalandaJl 

ir ütle teşkil etmesine sarfı İnanış iradeleri kementlerken gür- git~it, Mesrure yok olmu~tu. Omm hareket ederken senin sedyenin 
gayret,, hususi tasarrufun vikaye büz1liğü edinmiye imkan varmı· y~rı~de. oturan ak sakallı, nurani daima omuzlar üzerinde taşınına· 
ve müdafaası, kartellerin teca· dır.? y~zlu ~ı~ ad~dı. Bu adam onun sım, ayrıca bir çadırın sana tahsi• 
vüzüne karşı içtimai himaye, in- Bu karanlık inanıştan pek geç gozlerını açtıgını, etrafına bakın- edilmesini, sana lazım olacak her 
tihabat ve idarede ıslahat, hari- uyandık ve gözlerimizi açtığımız dığmı görür görmez hemen ayağa şe!in te?1in edilmesini. temb_ih et· 

kalktı, ona soğuk ve tatlı bir t d Ali h 1 
cen de Küstav Şterezman tara- zaman dertler büyümüt felaket d' H . . su mış, ne ıce e a m ınayetı e ıe-
fı d l . . . k ll . ' ' ver 1• aldun bunu ıçtıkten sonra ni kurtarmağa imkan hasıl olmut-

n an açı mıt yolda sıyaseb ı· en coş uu ıe erıyle ufuklarımızı kendini biraz daha kuvvetli hisset- tur. 
dame etmek, yani Almanyanm basmıştı. ti ve: H l' h d s it K d .. ·· 'h · · d S b k b N d . a ı azır a u an u uıu fe"' 
cı an sıyasetin e sulh ve hürri· onra aş a se epler de vardı. - .ere eyun amca? • • · rifi zaptile meıgul olmaktadır. 
yet amili olması ve ayni zaman- Dert, kendi başına ajderleşirken Dedı.... . .. _Şehir sukut etmek üzere mi? 
da Almanlığın inkişafı, Alman siyasi gaileler, slirehli ve az me- -:- ~gdl~ hız Kuduı duvarları- _Hemen, hemen ••• 

k ıj . ti . b" . f l' b b 1 d l nın onun eyız ... Ve Sultan Sala- p ki b" d . h • e a ıye enn ımayesı, memle~ sa e ı mu are e er e par ıyıp h tf · k Ah d e , ıra erım ve emııreır 
ke.tin müdafaası ile beraber sönüyor, damarlar kansız vncat- a anıBn ahrarga ınd ayız. .. den bir haber yok mu? 

' - en ep uyu um mu' O ı d · b. b·ım· 
0 Versay,, ve ' 'S~n jermcn,, mu- lur dermansız kalıyordu. _Evet rok hasta idin ... 1 - .. n ~a aır ır .teY 

1 1~ 
h d 1 

· · kab ı d·ı · B ·· d blit- d'· h B '~ og um. rum. Çunkü hep ıenınle me,11ua a e e erınm u e ı emıyecek u yuz en un unyaya ay- en de seni tedavi ediyorum. . • ld S · d b. ~--
d d v ld "" t T'" k k d ... y d h . o um. • • enın yamıı an ır u... erece e agır o ugunun bütün re veren ur pazısı, azan ıgı - anım a ep sız mi bulunu- kika ayrılmadım. 
cihana tastik ettirilmesi. rökorları bir bir elinden çıkardı. yordunuz? ... _ Kudüate kalan ehli ..UP. mD' 

B D ı 'k 11 "ld ·1 - Evet oglum , . u son kaytların isbat eyledi- e ı an ı arımız, nesı en nesı e - . • . . kavemet göıteriyorlar mı~ 
ği veçhile yeni Alman hükumet küçüldüler, ufaldılar. Verim kuv- - ~eırurl e hl ıbç·ı~elm~dı mı? - Onlar hala melekl . 

f k t
. l t ki fid I a11 ge e ı ır, oglum., d • . l kurtar ~e; 

ır ası da digv er sagw cenah ve ve ı aza mış opra arın an an _Fakat b h · d an ınıp on arı acaAA™ . . , .. en onu ep yanım a d. l 
merkez fırkaları gibi sulh mua· gıbı onlan sıska . · ş:nış gormek- görüyordum. ne ıyor ar. 
hedelerlnin tadiline taraftardır. teki acıyı, anlatmaya ne lüzum - Olabilir, belki onun ruhu ıe- - Buna kartı Sulb:!' mmJıa 
"Ren,, mıntakasında Alman hak- var? nin üzerinde dolatıyordu. hattı hareket takip edi>;.4?ts' 
kı hükümranisinin tahdit edilmiş F~ka~ab.ğı, en son fakat en -!.aka.t ben yalmz onun ruhu- .. - ~ult~ tehrin. teal~ ,,. 
olması Almanyanan b t tehlıkelı bır bela olarak kauıdık. nu degıl, bızzat onu görüyordum. ıçın~ekilerın çıkıp gıtme~ r.. 
·ı~' 

1 
' il ser esi çe Bugün mekteplerimizde rastladı- Haldun ıiyaıetgahta gördüğii temıf, fakat onlar bu tcraiti'kabid 

sı ail anmasına m maneat o un- ·ı tm · l d. u • ğımız uçuk benizli yavrular bu manzarayı tamamı e unutmu§tu. e emıt er ır. 
masanı ve Anşelos,, a. y~nı Al- tehlikenin ne acı matem bayrak- ihtiyar tabip bunu anlryarak onun - O halde muharebe mubalıD-
manya ve Avusturya ıttıhadına landır Aralamıda her I . hafıza.mı yavq yavq uyandır- kak... d J • 

muhalefet edilmesi, Alman mil- k b nl. b yık) yelm mak istedi. - Buna ne •üphe? iti 

1 
. . . ur a ar veren u çocu ar a, . ~ 

eta ıçın b~rp yaralarını tazele- vatan birer istikbal kaybetmi T~bıp, J:l~dunu biraz daha din- Tabip bu sözleri .CSyle'-lildeD 
y~n .. sert bır telneıtu vazifesini değilmidir. 1 lendırmek ıstı!.er.ek. onu yatırdı. ıonra çadırdan dıpn çıktı. 
goruyor. Vatanın son zamanlarda ka- -w Sen henuz ıstır~hata muhtaç· Haldun kendi kendine diifünü• 

AlmaD bllkiimet fırkası Al- vuştuğu yeni idare tanıyan bu ıın ogllm, h~le ı~n dınlen de ben yordu. Zey~un ile Melike acaba 
manyanm cümhuriyet prensibi.. yarayı gördü ve sırf o çocuklar ıanH ldnı ~ıtb?b. anlata~ım, ~edi. Kudüat~ mi idiler_? ~oba o~da11 
· · d · · k d. . . - · b. hh 

8
.. a un, a ı ın emrıne ıtaat başka bır yere gıtmıt olabılırler 

nm ı aresmı en ıne esas ıttı- ıçın ır S> at yuvası açtı. u- ederek ıedyeıine uzandı. T b' ·? A b b ı b" d-L·ı· d 
h d 'lk büyük fı k t.. h k·k~ f ·ı b l . .b. a ıp mı. ca a un ar ıe ır anı ın e az e en ı r a ola- un . a ı ı azı et ma et en gı ı onun batı ucuna geçti ve: Sultanın eline geçecek olurlarsa 
caktır. Bu fırkanın porugramın· sessız, sedasız çalışan bu yuva - lıtediğini ıor oğlum ben de Sultan onlara nuıl muamele eder• 
daki ~adelik ve kat'iyetin bir Çamhca pr~va~toryom~dur. ~er ıana anlatayım. • dedi. ' di? Onları affeder miydi? Yoksa 
çok munevver unsuru kendine Yıl kaybedılmış aandıgım1z, ole- Meırureden baıka bir ıey dü- onları cezaya layık gürür müydü? 
cezbedeceği kanaati mevcuttur. ceklerine hükmettiğimiz kansız, tünmiyen Haldun: Kendiıi bundan sonra ne yapacak• 

M. G kuru çocuklardan kaç taneıini - Amca, dedi, Mearureye ne tı? Yaııyacak mıydı? Ölecek miy• 
_________ • __ 4_v_u_r_ bize pembe yanaklı ve parlak oldu? di? Yaııyacakıa nasıl yaşıyacal< 

1 
Komşularımızda I gözlü olarak iade eden bu şef- - Bir fey olmadı. ve nerede yaııyacaktı? Haldun, 

~ _ kat yurdunu hürmet ve sevgi - O halde benim yambatnnda bunların hepsini dütünüyor fakat 
Yugoıla vyada tütün ile anmak lazımdır. bulunan o mu idi? hiç birine de cevap verer-ıiyordu. 

Orada yavrular bir taraftan he - ... ~v~t, !'al~~z bu mülakat~nız Zaten bu ıuallcre cevnp vere~el' 
ihracatı k"ımce b k ı k bı"r t ft ruhanı ıdı. Çünku Mesrure ruh ale- derecede kuvvetlenmemisti Bu ıu· a ı ır en, ara an - m· t' ~ ' 

Bel tt 1 
ıne ger ı 11 · d" ~ · l k d gra an a ınan mal~mata ancak analarda bulunabilen b · H :ı- • • • a erın ver ıgı yorgun u onu e• 

g&re tütiln ihracatamn teshili fk tl k kl Ş h ır aldun, yava§ yavaf anJamağn rin bir istirahate ıevketti. Bir ta• 
için yeni inhisar kanununda bazı şe a a uca amy.?r. u.. alde başladı. . kım karı~ık rüyalar ona gene Zey• 

prevantoryom, bu turlu mueesse- Mesrure ıdam edilmişti. Cellat dun ile Melikenin sıkıntı içinde ol· 
kolaylıklar mevcuttur. Müstahsil- seler. için temenni edilen son onun boyn~n~ ~u~mu~~u. Kendiıi duklarım ihsas ediyordu. Sultan 
lere ihracata mahsus olmak haddı bulunmuştur. Fakat onun bunu kendı. g~z~ ı~e gormü,tü. Salahattinin ıeıini duyuyordu. 
üzere fazla miktarda zer•i mü· muhtaç olduğu bir taraf var . dHaldun n~ım ınım inledi. Ve ye· Onu selamlamak i~in o.yağa kalk• 
saadesi verilecektir. Bu miktar ki ikmal edersek kendimizi kur- nı en y~tb~ınb yıkıldı. Zavallı mak l~zrmdı. 
memleketin dahilindeki ihtiyacat tarmış olacağız ~:~ç yenı ır aygınlık geçiriyor~ Bu yüksek, temiz kalpli gencin 
miktanna zam olunacakbr. Tü- Yuva küçüktür dardır lhtiya- T b" h duygularında hata yoktu. 
tün müıtabsill--rın· 

1
·n mu .. messı.lle· .. ı b, • • · b .. 1 k k a ıp emen onun imdadına Zeydun i!e Melik'! Gudüate ye• 

... camızın yt:ztı.e mnı ı e u• oştu. Ona bir ııeyler ı"çı'rdı· Onu · b" J 1 l • M ı· ku . ~ . . · nı ır maceraya maruz ta. mıt ar• 
n a ıye nezaretine bir nume• cakhyamıyor vvetlend k d o • • •w· ırme ıçın o zamanın ı. nların ikiai Kudüs sokakların• 
random vermişler ve yeni inhisar Maarif bütçesine konulacak hı.ldıgı her vasıtaya müracaat etti. dan Sultan Salahattinin düşman 
kanununun memaliki ecnebi yeye zengin, cömert bir fasılla her yıl N ıh.ayet. Hald'?n. kendine geldi ve iç.inde çalışan adamlarının oturdu· 
ihracatı teshil için çiftçiye daha bir noksana bitirilirse memleket ~erın hır teılımıyet içinde kendi ğu eve ilerliyorken Kudüste bı,Ju• 
ıarbest bir faaliyet sahası temin en muhtaç olduğu bir ıeyi elde d:'"·şından geçenleri anlamak iste- nan fcd:ıilerden bir ka:ı bunları 
etmesini istemişlerdir. eder. 

1
• • • görmüılcr ve onları gizlice takip y . d - Rıca ederım acına, Mesrure- etmişlerdi. Esrarkesler i--in bu hiç 

unanıstan a zeytin Se{I~ nin ölümünd~n aonra benim başım· beklenilmiyen bir intik~ fı~ıatr 
yağt ihracatı Balkan mılletleri dan geçenlerı anlat! Beni nerede idi. Ynlnız bu fırsatı iyi kullanmak 

Yunan ziraat nezaretinin Ati· ve ne halde buldunuz? ve bu sefer avı kacırmamak lazım· 
IJT4Jında anlaşma temi- - Sen Mesrurenin cesedi üze- dı. Onun için esra;ke"ler son dere• 

na ticaret odasma bildirdiğine nine çalışılıvor rine yıkılmış ve hayılm1ştın. Yüzü· ce dikkat ve ihtiyat ile hareket et· 
~öre Avusturyada zeytin yağı Balkan milletleri arasında bir ne lambayı attığın muhafızın fer· mi!ler, vaziyeti mükemmel bir ıu• 
ıhracatı tezavilt etmektedir. Ter· yadı üzerine ona yetişenler, onu rette tahkilc ederek son derece ma• 
cih olunan zeytin yağları sarışın iktisadi anlaşma husulü için bazı kurtarmıtlar, fakat o adamın yüzü haretle hazırlanacak bir planın 
renkte ve zeytin kokmıyan ber- teşebbüsler başlamışhr. yanmış gözleri kör olmuştur. Me· tatbikini kararlaştırmı§lardt. 
rak yağlardır. Avusturya sair Atina ticaret odası bu hususta sele Sultana arzolunmuş, Sultan Esrarkeşler evvela Zeydunun 
ecnebi memleketler yağlauna şehrimiz ticaret odasına bir mek- ile vezirleri hemen vak'a yerine yanındaki kadının kim olduğunu 
f 1 k tep göndermiştir. gelmitler ve aenin bihuş halini gör· tahkik etmişler, onun Melike oldu· 
aza gümrü tcsbilab göstere· müşlerdi. Sultan o zaman hakikati ğunu kolaylıkla anlamışlardı. Bu· 

bilmedikce Yunan yağları edilecektir. Te,hir olunacak eşya anlıyarak Mearurenin idamını cm- nu anlamak için evi bir iki gece 
Viyana panayırmda vasi dir sa· hükumetçe meccanen nakledile· rettiğinden müteeuir ve nadim ol- ta.r:ıssut etmek, evin etrafındaki 
hayı işgal etmiştir. Burada Yu- cek ve sergide teşhir edilen muş, senin hüzün ve mr..teminle iı- ağaçlara geceleyin tırmanarak oda 
nan yağları ve sair sınai ve eşya için yer kirası ve reklam tihza eden muhafızı layık olduğı.ı ların içini gözetlemek kifayet et• 
zıral mahsulat ve memulat letıhir ·ı . k cezaya çarpbğmı söylemiş ve he- mişti. 

,. parası verı mıyece tir. men beni çağırttırarak ıenin teda· / (Bitmedi) . - .. 


