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neler o uyor? Sırplar, gençli~e hitabe
ı
olunuz, tehlike yaklaştı ) diyorlar.
~zhhat, rahat,

~n

Harikzedelerıe ı~ıııas

etti mi? •
Tarkos müdürü ve Rum
mütevellileri ha"kııda tajkikat

•

ı

ş

n

ttir. 1ı

vc il.tisat; artııı
bundan sonr,1l<i
ncsilltr için h.t
) atm en bari1.
bir kaidesi ola- •
caktır. Milletler
. .
'
ınıdı hep bu

ta\ l:ı

sefiri ~ır Corç Klnrkın Tada yanan Rumlan ziyaret ede-

rek kendilerine hır ihti) açları olup
olmadığını
sorduğu
ve bunlara
muavenette bulunduğu bazı rüfeknmız tnrııfından yaırJlmış, bir çok
}angınlarda evleri yanan türklerc haş1\al:ırı tarafından muavenet edilmezken
ck~eri} eti Rum olan Tnt:l\ la harikzedelerine böyle mua\'enetler icrası manidar, hatta Türk cumhuriyeti an.asın
arasına nifak sokacak mahiyette görülmüştü.

yol

uz c rinde
) lİTUın~ktc, bunları kendilerine
dustur bilmek-

tedirler.
Alınan) .ıd.ı ~chirh.:r .ırnl. bu şcl,li :ılıyorl.ır
.Bu kaide) i ılı, benim~i, en
Bunun içindir },i hu cYkrın
111 et tc
Almaın
adır.
Bunu
ı
·
·
h
ııc b'ınnJc
h=ıc,1 bulunını) .K.ık,
J)Jtın ht.r ,11 hı ııu
tathik
C) leıncl.tedirkr.
İtı.:1-iın g ne c:.o,::uk \"C sıcal. olnul\ uzcrc
bu kaide t.ıhtı ı f ı olarak Brc':ı- nHJsh.rck hir lıazinLdcıı i tifadc
~~\ dırindı.; bir ll:\.l ubt: rrıahal- edib:cl,, umumi ihtiy,tçlar..ia
1
• 'apml\ .ı
J, tr. r Hrmisler liı.:p bir lık 1-.ozctilcct:ktir. ·
c 111">.1.ıtı da l'.ı lı•ım'.rdı ...
1 mahallenin l: deri , ,lpılırcn~u
Eğer ) .ıpılan tecrübe İ) i bir
· n 'arı dil l .ıtk bt h 'hlmu
ndİ..:c Ydİr c. Alm.ıny,mın bü1
..ınl nol.t ı 1.;ıhlut
ll\..Uz!u ,,
tt ı m.1h ll...lcrindc bu c::.l~l
ra ıatlı J t't.
'

ingiliz sefıri Sir Corç Klnrk, bu haberi tekzip etmekte ve ( Ben ne harikzcdclerle temas, ne de bunlara
mua\'enet ettim ) demektedir. Bize
temin enUdigiııe nazaren, ) angıu
mahallerine giden sefirin kendisi
değil, ze\•ccsidir .
Madam Corç Kl:ıık, Bankaları ve
bazı müesscsatı dolaşarak iane toplamış, hatta iş ban~asmdan bile para
almışur. Sonra l lıl:lli ahmcre giderek
ınua' enet icrası için reis Ali paşa ile
goı iışmiıştür.

Ali paşa bu hususta J,endisile ı;o
rü~cn

bir muharririmize şunları soyle-

mıştır:

(

•
B ınası ancök bir
seI?-e sonra tesn lıın
edilecek
un
.
U\

uın

'] ..,, ,er'- rn umı). cdbina ıı ı• '
ete
ditcı ı
nctın n hıı ıı c
, :ı
a
ıır ı e t h .
·
dakı haberler
ıs cdıleec ı lıak'.ıntedirler z· enuz lCC) Ul ctıneıncb.
duyun • ~ıra. ıtılilfnamc~ e naz ran
J
urnurnıyc u·
onra huk(l
ına ı anc k bir ,ene
laınaf 1 mc te te lim cdılccektır.
1 m binada nıezktir
ldarenın ancak~~'
idare kc ndıı;· ' O mcrnuru J,alnııstır.
'

h

Kuponlar

[l\t.ıbaılı

etrafında

mu:ı\ enet

2

ııri

P:«! ı-sinl

..ııhifı•dl·

ihtilaf

IHl&Jiıfüiillll ~rr

Öyle bir kar r ver iler
k. bizce kabul edilemez.

taaın fü.:ı . he\', muvekkıliınc
V~ki mut l ıkri .ıtfcdilemez. Hloldü m.ıktulu iki kurşunda
don rınuştur. Fakat geri kalan

lialb 1~ıbr~unu

kullanmamı tır.

u {I unları da 'abbilirdi.

zalnn ihti\'a etmektedir.
Ezcümle, temizlik işleri idııre i
hakkında mazbatndn aynen şu satırlar

dost memleket-

lerde hm:ule getirdiği akisleri
mc m nu niyetle

\"nı'Clır.

•·Emanetin nezafet ~olunda sarfettiği meblAğ çok muhiındir . (442 050)

duyup işitiyoru7

Daha bir kaç
gün evci Mıs11
kralının Arnp
harflerinde yapı·
lacak en iyi tadillit ye tekemYeni bir inkıl,ap kararı verecek olan lran ·
mülat için Yadşahı YI! mai} eti
cttiğİ mitkllfat
rak Rıza Pchlc\ i hazretlerinin taye açtıjtı müsabaka bunun bir
delili değil midir? DiP;cr taraftan
Jcpleri uzerinc ) eni harDerimizc
yine haber alıyoruz ki do t ' e
ait alf:ıhelcrk ~arf 1itnplarındmı
komşu lranda da bu har-eket bir
mıktarı kafi tcdurik edilerek Tahhaylı mesafe katetmi:;-, başta .,ah
rana gönderHmi;-tir.
Bundan da anlı) oruz ki komşu
Pehlevi hazretleri olduğu halde
lranda da Ji an 'e harf inkıl:1bı
lran müı1cvYerJeri böyle bir iniçin pek yakın bazı kararları bch.hlabın 'akın hazırlıklarına ba~la
Jcmek IAzımgeli) or.
mı~lardır. Jlamı bu cumlcden ola.dır

Kaç gune

KaClaı

liradan ibaret nezafet amelesi ticurati
ile (223.000) lira ına~rafıı Balat atclyesini de ili\ e edersek takriben 700
bin lira snriedildiği nnlıışılır. Evelce
he) 'cumiz hu hu usun bilı\bedel talibine ihalc:.lnc teşebbüs edilmesini tc·
menni ctmi;-li. l\Ja:ıl"cscf hu 'adidc
hiç adım atılmamıştır. Başka 'e çok
zengin memlckcılcrde şehrin bütçesinde k.1rlı bir 'aridat kaynağı olar.ık
gi,riılcn t'ct..ıfct i,i hiıo:dı: umumi '.ı

meşhur

deniz

ve deri sergisi

Bcrlindc Küş.ıdına k:ııar \ cıildiği
Bcrlin şehri sergi 'e pıın:ı\ ır miıdi.iıi-

Çuşima

amız bitti
Uef.;e11dif/ni=. sinema

Müsaba

Muharebesi
Muhorrtri Abidin

Meşin

19JO senesinde tertip edilecek olan
he} nclmilel meşin 'e deri scı gısinin

tefrikamız

Do" er

Bu mliihiş kanlı deniz cenğinin müheyyiç
hikayesini arkadaşımı
zın müiahassıs kalemile muhterem karilerim.ize takdim ~tleceiiiz.

.

lıaber alw -

hatası

bazı

s<ııı ·aıA·<irı lciııırlir!

Bize
bildiriniz

münasebetııe

•

])l.ln o-ece
nıiibarek
...,
herat kandiline ınüsasadif bulunduğu cihetle caınileı-in nıinarele
ri tenvü· edilrniş, ınü-·
n1inler ibadet Ye taat
ile ıneşgul olnnışlardır.

yapıld1" ·
·
<J
la,.,\ lar
,r !/l mlusw·
mcmur-

Bir mantık

tirdiğİmiz

inkılA bın

Berat gecesi

...
.sımclc
!Jllllfa
s ,.. Nr
\ t'fl 1(tfl(• so I,,, <ıit
· !~ ılll bakkal llmı ja
"y ,., l'Vm .<IJ>ic.wmcsi İ<:irule
1
ra/·t cm bır ııw/uıl<lc oi:li

Iu1ı <11<~1'·',.11 <1/I, ~im nl m e:: /, ıi r lı aile
c·c ı ere · ı
ı <ılı / ..
' ll/J/.
'"!!",I bır.
,a
..
am
ve·
s11un ali j
'scme la< •ı l
ı~ıc a u::um cibl'e/cri
illi< () ' lllŞlldfl· l 11h
l.ilu ral\ t ı,,, ı ll//(ll'Clk
u, <ı .ıO ))
I
(dili . /'
fJIU.';{l( t'/'('
nı ıuş ır. Aarak. ra/,ı na/,Jiııe
ahsus /,orsa/ar da /ı l
11uısluı·
11 1111 I!!!!!:::::
•

de

Yucu-

muharebelerinden

eizli rakı!

aJmclcm

vadıc:inde

Şehremanetinin g çen seneki hci>Jbt
kııfi rap >ru hııkkınd.ı ki tetkiki hesap
encumeni mazbcıtn ı ikmal 'e he) 'eti
umumi) eye se\'kedilmiştir.
Bu m:ı~bntıı. Şehremaneti s:ırf ı~ au
hakkında bir çok ve miıhlm mulıtha

J

Büyük ve

u rak.ı
U;\f hır l ı 1 hlır. h l ııı cHak i c
dıktl'n o ', ·'n tu~l"ıır t t .. , m td l
Cc] tıı.
l..ı 1
1ı l l

llll

fforf ye

Yeni

Paı·~ c ı :ıkl~~ı !Azım olrın

-,~,~~e

hazret erine alfabe
ve
f kitapları eitti.

l lilllli Ahmer cemi) eti hemelıni-

lcl 'e in ani~ ete

;..orı.: tadil.ıt ~ apıl:t1..:ıktır.

D"
uyunu umumiye

Şah

İngiliz

Sıhhat, ıaha~ ~-----------c::ı:ıı-s

Bu işi ço çülerden alıp bir şir
kete vermek
mümkün mü?

efiri

iktisat

lBtın ~~JiıfüiiW~'ltil
··şündü

!randa harf inkilabz

mühim safhada

ınıta

1yi komşular!
ır ı:ıyeli ll'la·<ır mco:mı lJa,'ısolan malı ut Dıiy11mı 11m m ·yı

f\ltfJOlllllr
ilil<i.f mımesinin
!/' mdt 11 ym ıp bir safl!aya
dayil 0 /dll!Jll Jıaber alınma/,·!adli". .Jlrs'de şıulur:

}{uponlar ilil<ij namesi /fo!Jllk !ılillcl llcclisi mle lasdik
cdildiklen sonra ililôjiıamc
Parisl<· içiima eden lwmiller
meclisine scvkedilmişlir.
Meclis i<;limu ederek itilcifnameyi tasdik elli. Fakat lui/,11m im tasdik keyfiyetinin
ini
melfufal ile birlikle
icrwmll lalqJ clmi~lir.
Gelen haberlere nazaran
hamiller meclisi ikinci idi -

mamda ililnfnamc melf11fa tmm tasdikini kendine ait bir
mes'clc füldetmiycrck
etmemiş
D11y111111

tasdi]~

ve bımun burada
um11miye mcdİ!\İ fa-

rajindwı

tasdiki l<i:ım yeldi -

!/İne /,arar ııcrmişlir. 1lıi/11i-

mel ise noklai na:arwda
ısrar clmekletlir. Bu scbdJe
mebni ilihifnamc11i11 f afl>iki
m11allt!k~a '"!/mı ili'. İlil<ifna

me lwlnwll'l111 orzm;11 dahi lindc tasdikini ımifcalcip ban-

katla

lmlu nan ilk taksilin
itası İfill emir verileccklir.
Bu mcs'clc Jıakkmda aiti kadaffm arasuula mfizakere
cereyan dmeMcdir.
(

1 ili

1

ıl l

1,.

çalınışl:ııdıı.

. . ını.:ına rn a

MÜNDERİCAT

2 - nci sahifemizde:
Telgraf haberleri ,
hnberlcrl, Niçin'? Ve saire.

3 - ncü sahifemizde:

ı:t

crı:eri ha) atı.. aat
ot

(

ıJ

)u

çal,ır mı?

4 - üncü sahifemizpe:
'c) it

\li H f.... Bir a'\ UÇ ktil.

5- nci sahifemizde:

amız dün bitti. Utu1. kadın ·, e omz
erkek .:.an'atk.ır re: mi koyduh. Bunlard.ın en fazla

l,iıni

1

bcıteni}on;unuzi

....

Bcğendiğini1.

ı ıdın

\c Y4

erkeğin re mini l...c.;crck dcrccttiğimiz '.30) 1,uponla
birfü.te bize gönderiniz ı~uponlardan biri.lnin ustıine
isminizle adresinizi yazmn) ı unutmamanız Htzımdır.
. Rir haEta sonra gönderilen meknıplar tu nif cdilecektll'.
En cok beğenilen kadın Ye ) a erkek artiste reyvcrmı~ olan karileriıniz ara ında çekikı.::ek l~urayı
0

<:unun tarihi, Kari siirunu,

Karaya oturan vapurlar

çı ııkı

Tnhtakalede Sılahtar :ığıı hanında
otur.m SC) ar manav Şükriı ile Şc\ ki.
:t) ni handa sakin ismailin oda~ına
irmı, ler, cllcıine geçirdikleri c \ ,\\ ı

mutc.ıl,ip

birinciliği

kaun.ıcak

1.ata

nını1.1ıt

bu) uk hlncnul ırmJan birinin (6 .ı
.1bo111.;;:s~
ikinciliği I~.ız.nucak zata (3) a)lık abonı.:, uçüncü~
den onuncup kadar (ı)er a' lık :ıboncı verilecek.
tir. Kuponlarınızı ihtiva eden zarfııı ustüne sinema
mııı,alxık:ı ına ait olduğunu işaret etmeli va bun1ın nıuml. .üıı oldugu kadar süratle postaya 'er
ını.:Ii . .ıniz.

Slhife

27 ı<: nunsan

Son Saat

2

Tafavla yangını mes'elesi
ı· zil HL

incir. il t racatınıız artıY"C..>r
.
Ha.mafi iiz1..J.m ve i1zcir!e-rimizi ivi işlemeli
Berlin li< ard m11mc.'lsilliüimiz tarafwdwı iklisal vekil leline guyl'i ~ayam dikkat bir
rapor l1<'1'İlmişlit. Bu rapora
ızazarcm Tıirf~;ycnin .1/man yaya gcç~n sc111..•ki ıi=ımı ilı l'Cıcalı lırbı umumiden bir
sene evdfa ımklunna yure

iki misline

çık.mı ·tı1'.

Ticaret ıımmcs.')i/i bu dlıclı
raporunda Jıaycldtikll'n sonra
1'ıirkiyerıin
.llman!JllY<L en
lniy11k ihNll' macltll'si olan
tıilıiım ımılcakıp 11:11111w1 yel-

Bi

Mısırlı Prensesin
boş evi neden

tutuştu?

l)ün akşan1, l:lebekte
eczahane
okağında
~1ısır J>renscslerinden

Fa tına
bulunan

bir

!1 dakıka

sonra gelen
l~tfaiyc tarafından sa-

çak kısn1en yandığı
halde . öndürülnıüstür.
.
·Yapılan tahkikatta
yangının civardeki evin bac~ sından sıçrı
yan kıvılcınl<lan ileri
gcldigi anlası lnııştır.

!Jll ı aı orcla. lıarlJt 11mumi-

dı.: ·ı

ak imde
>mıtle geçen

marklık

25.884

Aym zaman =mfuulaki in-

cir

ihrcıcafmu:.

da bir buçuk

n

Dun ı.abah Cnlnta u-am\ ay caddesinden cçen ~:{tinli ka!;:ı.p Ahmet
cfcndinin. a\ :ığı kayarak duşmüş s.ığ
avoj!;ı kırılmış 'e ha ı ) arılmışur.
\hrnet er . tcda\ i için hastaneye
~aunı 11 ur.

müsabalc.ası

'"fabanca

t

da
__...i_ssil
r

Cesedi bulundu
On do

ayrıla

un

t

mnrnnl:ırın u

c\ Ll, \

nğkap:ınınd:ı

'"imle dot. , ırktn denize

düşerek hop;lıla~

incboll lu

~

y:ı ında

Ahmet oı;iu l lusı: inın ce ..t.di dün
) ıldız hamı ın knı ı•md:ıl~i , man<lıral · eh n 1d
uhur ctmi lir.
Z l ıte tab:ıhctmcc ı tcn1en lüzum

4

-

n:ıl..lcdilmiştir.

A mania gümrük
resmini
"
indiriyorlar

.

Cıhan ıktı Jt

kon re inde takarrür
eden c asların tatbik 'c fcra.;ı maksadıla Alınan\ :ıJ:ı hir kanun l.i ~ıhası
ihzar edilmektedı . Bu lıhıh:ı ile Almnnl:ıı· bır çok mch.dın gtimrük resmini tenzil ctın~ktı.dir er.
950 madde\ i ihti\ a cd n \lman gtimru tıırifc ının ı4t m:ıdduı ten ilata
tabi tutulmakt dır.
Bu maddeler ara ında Tı.irkıye ihracaum nl ıkndıır cd n llapan kılla
n ılc kcncdırckn imal cdılcn halılar

l3u dilberin isnıi mat nıazel

çekıniş

<.::ukc.c de (,,uum otdındc oturan
S.1 hcttin. :ır :ıd:ı~ı ~li S:ıbıi,c uban1.;:ı llŞ ı t t i ındtn dcrdc<;t edilmi tir.

cak dünya güzclJeri
mu ·abaka~ına istirak
,.
edecek dilberleri ayu
n1ak için yakında ı~a
riste ihzari bir rnüsabaka
yapılacaktır.
Bunun için, Yunanistan da kendisini teınsil
etn1ek üzre bir genç
kız intihap eyleıuiştir.
•

Yağ

Düştü ~e ayağı kırıldı

lir.

Aınerikada

m lilılc

mışur.

J(aliforniya ıi:ıim ve i11cirlcrini11 iyi işlemlitjini :ikreimekll• ,,,, lJidm de daha iyi çalışmm u: ldzmı 'el<liği11i ilüvc
Cinz

ot

da pol s kulubesilc
ç rp ı kulubc ile
dırd,i p:ırç lı\8r k }ere de.. inn' tir.
Poli kutu
içind nobct bekliyen no uı memuru -.11 tile davn.nar:ıı.. k znd.ın
limen kunulmu..:tuT.
Bu sırada nınn l devritercl· kutübe
atı\ nln ış ısc de .tindurulmti tur.
Ka:ı: )1 ebcbi)ct -.eren şofor Andrı~a Tak ... im P. merkezince derdest
cdılmiş. hııkkmd:ı tahkikata bac:lan-

misil m·tımşlır. Alıime.ç_<;ifimi::

eylem I

otomo~it

Ku e deviren b'r

bil, 1[12/ dl' 2.,/J00,000 klisur

2i8.742

kattan

l

ye takadc/11111 eden sene :arfmda .llma yaya 10,0(J0,0 J(}
mrırklık 18,fl{Jf),O{JO /. usur J.ilv
ıi:ıım ilı rac clmemi-e ımıka

1927

ait

1 ibaret metrük han~nin
ı saçağından
dun1an
çıktığı görüln1üş, 1n

difjini :ikrl'lmc/\ledil'. Mıklar
itibarile bi-clen .c;unru Alma rıyaya ıizwıı ilıraç eden memleketlt.·r J(a/ij 11ny ı, Y1111anisla11, İtalya /11.

21 ,(/fJ1J,{J(Jfı ktls 11· kiloluk ri:um ilu·ar elli{jimi:.:
kaydo/11 nmaktadı r.
Almanyaya u:mn ihraca tımı=w arlllığmı yosteren cetvel şudur:
Seı1t,
Kilo
Mark
10.096
1!J13
181.22i
22,228
1f12.5
2.::>1,.~02
23,574
1!J2{j
269,011

haıuına •

l{aracastır

.
Genç kız, ı\ vrupa ve
An1erikada kendisine
yapılabilecek
bütün
tekliflere kuh1kla14 ını
tıkıyarak nışanhsına
sadık kalacağını söyle-

bulunmaktadır.
m:ıtldeı:inde
( l

n)İ~ti r.

m:ırk

50

Bu tıııifcnin 431 inci
l 00 ldlonun re mi obn
nı:uko ttnzıl

edılmektc

lıi

-102bir ne"'at içinde huhni- liyeceksiniz?
şağıda
dukların1 anlalnaktn işin1 varl
güçluk çekn1edi
Yektii~rerine
bakıp
Nerin1anın oynak bir gü1üşen, ınini nııni bir
kahkaha halile ıuüte keJiıneve koca hir
"'
n1adiyen
faku4dayışı,
kahkaha tertip eden
gct. çl r., ı ~ö:ı ü.rerine
yeni ba .. nın gücün
{ası ·larını tuta tuta
gitti. Gt1ya zarifane
bir siten1de, nüktdi gülıniye koyuldular.
bir serz İ-ite bıdun Hele ,.er~n1an, nıaki
nıak i :i., re .. azJın u li b hek gibi hir ithir çehre lle:
tiradı ac1p 1çindc e<·;_
- Re·~: istenıişsiniz - lip l~a lkıyor~ '
·l
dedi - bir ,, ~ rı ' SÖY- handeden '~züı 'c

ı

Halep c·v8

o

yangın

Hırvatlar

Harikzede e .; emas etti mi? .,
Terkos müdürü ve mütevelliler
hakkında tahkikat

Sırplardan

istemi~orlar...

Su yoktu ...

4

4

Terkos m"dürü v ütevelliler
Poliste ...

4

olmuşlardır.

Gerek mtitc\ elliler, gerek Terko::.
şiı l,eti mudüıı.i ~1. (J\nqclno) gece) ı
poli mudürlüğimdc kmdilcrinc tahsi edilen odalard:ı ~cçirmişle:rdir.
:\ 1.(Ka telno)nun d:ı ıfnde::.ı :ıhnmı,
tır. Terim
şirketi müdürü. ~ ..ngın
gece i bütun musluklarda su bulunduğunu iddia 'c bu iddia.;ını i-ııat
4

ll

':ır...'l

şeyin

ohnastıı

.

da

işinin

mr:an yok.. hlele
ltraY. otur, 1 vefeıııdi
"'
ıinf h~)riişınek tsti-

l

nutm:ı-

malı ki "ahahl:ın apıl:ınn u ı..nc birakıl:ın çop tenekeleri çop ar b.:ı.~n:ı
gidinci~ c kadar muhtcfü dler tarafın
dan k. rı, tınlm:ıl.;nı \c içleri.ndc c:ım
parça nd:ın .ol!;ıın lıbu~tmn ~d...r i,c

ıh kıncktL'\'\İı

çe pençe ~ıiıller açıJı
yon1u. Oeli kız ~n şe
kilde uzun uzun güldükten sonra ~
. işin n1i var-dedivah .,vavrun1 vab. Bas-

1-:-a

çöpleri bugunkü he abılc ::ı.nc:ık ( 12)
bin lira eden bu koca , chrin p: lığıni
kime 'e nasıl tcmiY.letLC"Cktir
D<>tnısu Ş<l\-:tnı meraktır.

büs-

ayrılmak

bütün

Nezaret :ıland:ı bulunalann hakkın
[l nci sahifeden mabat]
tnkip eden bir cemiyet olduğu ve 1 da yapılan uıbkikaan bugün biteceği
ümit edilmektedir. Müte\·elliler \"e
Türki} c ciimhmiyeti tn~ı arasında
Terkoc; mudürii, tahkik:ınn hitamını
da hiç bir suretle fark mc\cut olmadığı cihetle, muazz:ım... bir 1anğın 1 mutcnkıp mcvcuden müddei umumiJiğe \ erilcccklcrdir.
vuku bııldu~u h:ıber alır alın:ıi:
d rhal muavenet için merkezi umumiye müracaat ettiğim gibı ~angın
Diinkü nüshamızda Terkos şirketi
mahalline de giderek tetkıkatta bulunmüdüru M. "' K:ıstclno ,, nıın beyanadum.
tını neşrederken o geco bütün musCurdil~l m \ azh ete n:ı.r.. ı an hariklukl:ıı·d:ı su bulundu~nu , "esaiklc
.zcJck ı den bir kı mı t:ıru<lıklannın
ispat edeceğini öylcdiğini kaydete\ lerine gitmişler, mütebaki kısmı da
miştik.
,
kilisdere ) eılc;.tirilmişlerdir. Bir çuk
1-:tfaiye mudürü ve nmirlen vazimı.ıt> e~at tarafından da kendilcnne
yetin tamamen söyl<: ·ıenin hilafında
ekmek, peynir ve saire gun<lcrilmiş
olduğunu öylcmcktedir1er.
tir.
Bu ikinci ıddi:ı a ov.aran etfai) e
n·r papa efendinin nr:ısctinde de :ımirlcri }angın gece i Terkos mudubir he\ t te ek ül etmiş,
ec k
rünun cnnc muhtclıf c.i falar telefon
te-.zintı )apıyordu.
etmi ]er 'c bu 5a) l.•lc ancak bir buçuk s.ıat sonra mu luklar:ı su gelme
Kc dıl le gurü tum. mu,tacel bir
sini temin edc.bılmişlcrdir.
iht
lan ) ktu. ik ci gun ırttl!t'im
7.am n, ke dılcrine tevzi cdilmi ek
Vazıyctin hu şekılde olduğu m:ı
mek, pc) nirden mada d ha fazla
halli zabite idaresinin verdiği yangın
şe l r d • gördüm. Binacnalc h harikrapoı und. dn t .;rih l c1ilmic:tır.
zedclcr feci bir vaziyette kalmamışl::ı.rdı.
Şehrımızıu tem.zıığ~
E, velki gün İngiliz sefiı esi IL gelmişti . Bankalardan ve ba7.ı mticssc{ ı nci ımhif.edc.ıı m:ılıat]
saruın 1700 Ura kadar Bir iane top.ridaan ) cdıdc biııni kemiriyor·.
lamı, lar,
anındaki
zatla bırliktc
Şehrin· vaıidannı yükseltmek ıçın
~angın m h:ıllinc gittiğini ve bu :parn
çırpınıp dunıı ke,n bu faslın kA.nndan
ile onlanı yardım etmek istediğini
sarfınazarla ma?.arrrttsız bir şekilde
söyledi.
ifası iınk:lnl:ırını taharri euncmek çok
Beri de ianeyi ancak Hilali Ahmeehemmiyetli bir ihmaldir. 'Evelcc (Nis)
rin rop)a} bileceğini söyledim ve t0pşehri bclcdıyc inin göndcrdıği bir ş:ırt4
lanılan bu p:ır:ı. ile de ru ıf nısıfa tenname e ;a tutularak diğcT şehirlerden
zilat ) :ıptır:ırak lıereke fabrikasından
gden şartnamelerden de nz çok istilcllfi mıktardn battaniye alınmasını
fade edilerek (6) :şubat (927) taritemin tettim.
hinde tespit <..>dılt>n eser çok şayanı
Bu battnnİ\ eler h:ırihedclcre tevzi
dikkattir.
cdilcccktır. rnr;cr tanıft:ın, mcrker.i
Tc..'CSSiifc dctrcr ki bu nıt:sai mecumumiden emir bekliyorum. [ Son
muası uyku hastılhğına tutulmuş kalSa:ıt Merkezi umumiden tahsilat
mıştır. Nc7.afctkn b:ı ka her ışeyc
emri gelmiştir ] Muhtııçlann bir lis
benzi~ en hali ha.zır fo:ıli} etini kökünden
t~ini i tedim.
kazı)ıı> utııcnk bir tedbJe derhal te"" sut edilmc~ini \ c senei atiye bütçe inde bu hazin 'c azemeth erknının
in aat 'e im~rata intikal etmesi imDahıli'ı; e .. ck:ıletmden verilen emir
kıınl:ırımn bır-ıın C\ el temini zaruridir.
üzerine, iı;tıı.nbu1 Polı mlidurlüğüncc
le 'elenin bir cnciimeni mahsu ta
nezaret akına nlman Tnta'\iln Ulisc i
h:tkikılc fiile kalbi temenni olıınur._
hty c.:ti nrntc\ elli) esi ıle Teı kııs su
Tetkiki hesap encümeninin rııpo
şırkcti m~dürii i\J. "' K:ı tclno .. mm
:runu tahlil edecek \ a1.ivettc de~ lız.
i ticv:ıbına d~ :un eılilmektcdir.
Ynlııız şulrndar cu) li~ehm li bn iş
Dtin gece y:ınsın:ı kadnr dev:ım
<encümenin t:ıhmin cttıği kndar kolay
eden icıic·rnpta mum:clliler hey'ctindeğildir. Emanet kendi \ ı· ...aıtı \ c
dcn (Polyenitlİ ) • (An don) , ( Milıal)
kc di :ımclc-.ılc topl:ımj!:ı, i~kclcltrc
minı:ır (Çolns}, (Yorgiy:ıdı:s), (Haçakis).
kadar SC\ kettij!;i ç< plen bile llila
( Todoraki) 'c ( An:ı a:s) m ifadelı:..'ri
bedd imh:ı '<' i~tihlak edtcel- bir
müec c c lıul:ım ..mış 'e n\ dıı (J) hın
nlınmı~ur. Bunlnr hnkkındnld tahkikat
küsur.
lira verLrek bu ç( pkıin imhaen zi\adc }angırın tc\c..s,uu uze'rinde
nı hır müe ı: C\e ıhale etıni~tir.
tem rkuz t"tmektedir.
Bu miiessc enin bize 'cıdiği maltlFihaki bu he)'eti mutcn:Uiye, Tn- ' mat:ı n znran. ene' i ( f 2) bin lira
ta\ la kilisesinde } ücude ctirdikkıi
mukabilinde çöplerin knbili istifade
) an ın terl.İlıan He at~ i basnrm:ık is
mcrndı bir mu-.e\İ)C satıijnışur.
temişler, ) :ıngm uç, dort e\ c sıra} et
Simdi bu mu c}inin (J2) bin liraya
etQği halde Etfni) C) c \ c Z:ıbmıya
atın ldığı çoplcrdcn ) tiz de ( 500 )
hab r Ycııncmi'ilcl' ve .. erdirmemiş
i tifade ettiğini - ki imk.in )Oktur kabul edelim, k.ıY.nnç mecmuu senelerdir.
de (82, bin lira t.:dc.:r.
Tabii ) :ıngıru iptidai \ es:ıitlc sunEmanetin (i'OO) bin liın snrfcttiği
düı miyc mm nftak olmı~ an mute\ elh:ılde lıcccrcmt:dİği bir işi ( 82 ) bin
liler ateşin şiddetknıııe ine ve sonlira kazanç hulya ı ile hangi şirket
düı iılcmh ccek bir hal alm:ıc;ına sebep
yapar? Acaba tctkikı hr ap cncumcnı

Ldceı..

yd t
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lınm:ıkt dır.

Belgral, 25 - Sabik Hır vat çiftçi fırkası wıwmi ka tibi, ya:dığı bir makalede,
Hrrmrf halk kitlesinin §imdi
olduğu kadar biç bir =aman
mıillellil olmadt!/mt, Hırvat
milletinin kendi isliklfıli hakkmda Jıiç bir endişesi olma dı!Jını yazmaktadır.
llırval liderlerinden

Maçek
ie .Malin ga::.elcsine beyanatla
bulunarak llll"uallarm, Sirplardaıı busbİilün
aynlmak
istemediklerini ue f akal ayrı
Juünlet ile ayn parlamento
isledi/\/erini beyan etmiştir.

Be gratta
Belgıat,

Türk
giderek
Turk- 't l) n.n mi,nkHltn al llİni ve her
ikı memleket ara ında } :ıp lan doc:tanc
nüm:ı)i,lcin her h:ıngi b·r de\lct
nlc) hine mutc\ coeth ııddcdilmcs.ine
imk1ln bulunmı} ac:ığına dair teminat
sdiı i

vcımistir.

Türk efirinin bu teşebbüsü 'e Yu-

nan hukumetinin son beynnan Türkıyn \e Yun:ınistann müteveccih İtal
yan do_tluk teznhüratınd:ın dolayı
Yugosla\' efk rı umumiyesinde ·ve
Sırp hariciye inde tu.ahur eden ns:ı
bİfct olmuştur.

Diğer taraf tan Bclgr:ıtta inti~ar eden
(No' osti) gazetesi meb'us Yovamaviç
iınza"ılc bir makale neşredcr<'k (İngi
liz - FraıNz B:ıhıi cfit denizi iti1Uın 4
da mm·nzcnet temin eylemek için
italy:ının Turkh c
"'c Yunanistanı
bcrabeı ine nlmak 'c !Vlu~t li inin Balkanlar \e \akın şa•' ta Fran ı:ı: nüfuZlmu az ltınak i tı; 1 ğini,, \ atı'tor.
Ankara 'e Atin:ı ital}.mın Balka'llarda takriri !:ukt'ı
ı tihtaf c.dcn bir
Sİ} a.,ct takip cttı ıru Mlmcktcdırler.
llulgaıi t nla \rm tluk ta ıUl) ...nın
Ba.lkanl:ır polıuk:ı ıu takip etmekte
\ c lıu suretle gurupu tamamlam:ık
tadn lnr.
'"\'ıcmc_ ~azctc i iı:c ~akın hir
tchlıl<e in mc\(:udı) etini haber vererek gcnçh~ :ı1.hti nokted:ın hazır
bulun mi\ a daHt q lem ekte ve demektcdır ki:
"- Tehlike ı;aklası~or, bu-birimize
d:ıha Mkı ~anlalım..,

4

.1

.

Dün, ü kiidnr l litali ahmcrinin
nelik kongre i cemi\ et binaq
akdedilnıiştır 'cndik faaliyet \ c b
sabat ıapoıu okunmuş, rahatsız bu
nan !'liırena p:ışa)a :ıfivct teme
için bir telgraf çckilme:.i kalıul c
miştir.

Bundan

sonra uııi bcı'cu idP"

intihnnıtu ~ npılmış, ri~ a ete Dr.• ıb~

:'\ecati, Riz:ı, Hn
Emrullah, :lli an, l lacı ı\
beyler İntihap cdılml.;I rdir.
tullah,

:lznlılda"a

Sıtk1,

l~ir

vefat

.\mbcr Tokatyan, Kıı
dendi. Jla p B:ı' ır·ı
dile-;i ve m-ıhtumu ( B lin l'ı'
Bernardi (Roma) Pıko d 1 Ik
'e kcri111 .....j ( R tl' ı ) uk G
ailecılt> m d

Madam

Tokat):ın

Sır

tar ve

Yunanlı ar

Atina. 25
Bclgrattan hildiıildiur~ Bclgraua icrnc:ına başlw
mış olan Sııp Yunan mU?.akc.ratı
münteznm bir ı.:\ 1' ılc ccn:\an cnncktcdir.

.ğinc
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Ati na sefirimizin

vedaı

Atina, 2:; - ·Türkiyenin l'okyo sefaretine
tavin edilen sabık Atina 'efiri Cevat bey
dün başYekil .. f. ''enizelo u ziyaret ederek
veda etnıiştir.
t

1.

Gec;nrh'an. S:ırı) :ın,
ince) an aileleri \ e
ve C\ idda
tucc:ırı mutcb
l loscp efc.ndi Tokat} an
25 ikinci kllnun 9.9 da \•efat t}-tr
diğini kemali teesrurle arzcdcrler: •
Cenoze merıısımini Pazar günü ~
ikinci kanun
14.25 Bcyoğlo bS~
pn1..ar Ermeni kilisesinde icra kt!Jt1•
e:ığı vı· oradanda Şişlide Eı111
kabristandaki aile mal,bc.:ıi m:ıh~u~tıfl
mcrasimı tcdFınivt -.j icra kıllrar:ıl tıf

k:

saat

p Yalnız

A

bazı

rıl

; Türk ve ecnbf
: kibar aileler
~
davetlidir

h
J;

le
lı

~ ııımınuımııuııı !lllaıınıımııınıınııııııımıll' ııınııı ı 1 ~! !l l ·
1

·Yunan· tı1l'S cleleri1'tt1
bir an eyel tanzi111i t~
ınennisini izhar eyle'

n1ist1r.
Cevat l v Atinad~Jl
n1üfarikati ınüna eb~
tile gazetecileri kabı•,
ederek halefinin de i1'1
J

f enizclos

1"'ürk-

w

)'Ordu?

.. züJüyoı , a ~abıleşiyo!·Hurren1, içini didin1
-lun en1 bev,. siteın- ~hı. Fakat creri111ann1, didin1 didikliven
bu
.
n, serza işten fariğ- sakit vazi,eti,
daha
anıit tehe r'\ ürJe kn·..,
arak ınünfeilane bir 1lio~rru. u ayını tetk;ke ranıp dururk n Ka·k-ŞC)
ıoturdu. Ga7.e-· istirak eder görünüsu
ınran be , gözlütıünü
ı ·i d
ciddi1 .·ınis, tÜ lin! bağ adığ1 için çıl{ardı YC ı eıinıana
k~ hkahaiarn1a
n;ba- s sını çıkari1 ıvordu. teveccühle 1--ransızca- t \Crnıİ~tİ.
)('fçük Şu ],üstah adanı ne- şu cüınleyi ~ü_ylcdi:
ı 'febir g-üdt ri pan;asile ~ine hakı,·ordu?Y'"a
- ..Je pense co•uıne
.
7.# rif gi(1~tü,~ünü ~;~eı-~ ııaıı, ne sebeple bu v0us c 'est un tre."'i- beau
;-or]ar •

..,ı

Üsküdar H.ıalı AimerınJe

nc.z:ırctine

.1

s1kıhyor,

I hlc:ptcn \ :ı.r.ılı\ < > J ' j,jJı.:n r
rckl cp b r ha\duı çete ı dhpten
mobilk gdcn ~ ulcu lan SO\ ur. k (
heli Scrnanc•\ c k C'mt lardır.

25 ( Anck rtito ) -

haıici} e

•

4

an okuyor

Sefirimiz Sıpla
ra ne gibi bir tem inat vermiş?

rek gözüne iliştir.dik bakı~lara kendi gözleten sonra Hurreıni rın ı tesrik ediyordu.
derinden derine tctki- ı :te başı kel, ne gözü
l<e <laln11şt1. Beledi ka- şaşı, ne ağzı çarpıktı.
Elliaındülillah, kanlı
tibi, bir at ve ya dört
a \'aklı dirrer bir ıuaJ canlı bir erkek güzeli
satın
aJan a<.lan1la r idi,6rnzeteci ~ üzfınde ve
gihi, gazetecinin ken- ya üstünde - gözlüğü
di~iı e initaf eden na- nü takar.ak - le arı
:zarlaınndan

rında ferrı1'
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,·e
san1111uyet
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d
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Va habi akını
Bn•ı-..ı.. 15 A. '\l - RoytcT yııtıf

btln ıhircn IÜ~\et uıc-rim· \'C p.111
nbn rui ·onel'l1.: in( iern ~) kdı
lıi"ıcnıncb il\ ndn"I ı 2 ib ı) f11
,erJıkJ ..n rmla~ılıııı. tıt'. (Vnlıabl-,
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