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BuQün karilerimize elim bir haber verece§iz:

Dün gece Ankara
büyük bir yangın
faciası geçirdi.
Ankara, 19 (Hususi

muhabirimiz

Gece
yansından bir ~uçuk saat sonra, henllz
yatmamış olanlar, Ankara semasının birdenbire kwl bir alev içinde kal~
gördüler. Hadisenin mahiyyeti çabuk anlapldı: Yangın vardı ve bittabi çabucak
aöndilrülecekti, fakat maalesef aöndibiilemedi ve kısa bir mnddet içinde şehri
mizin mühimce bir kısmı kili haline pldi.
te.lefon ile haber veriyor) -

Yan(!ının ilk

çıkhğı

yer

Ankarada lstanbulun MahmutpBfa taandıran bir yer vardır, adına
Tahtakale derler, şehrin kesif bir alı.t
verit merkezidir. itte ilk ateş buradan,
Hafız Riza beyin Emniyet adım taşıyan
kereste şirketinin satış mağazasından
çıkmış ve bütün bu semti silip aüpllr-

raflannı

milştilr.

Yangının sebebi nedir? Rivayetlere bakarsanız bu işte bir sarhoşlnk vak'umm
neticesini görmek lazım, fakat yapılan tahkikabn bu dakıkaya kadar aldığı cereyan
gösteriyor ki, facia hakıkatte bir kaza
eseridir. Akşam üzeri bir sigara içilmif,
iyice söndürülmeden yere atılmış ve bu
hadiseye bu suretle sebebiyet verilmiştir.

Acaba tahkikabn sonu bu tahmini
te'yit edecek mi? Umumi zan bu suale
müsbet bir cevap vermektedir.

f

acıa

bir

neden büyük
şekil aldı?

Vakıa ateş çıkar çıkmaz itfaiyeye haber verilmiş ve itfaiye hemen yetifmiştir.

Fakat gece şiddetli bir rüzgir esiyordu
ve Emniyet şirketinin bütün etrafı da
kereste mağazaları ile dolu idi.
Tahtalar hemen tutufuyor, kunı bir
kav sürati ile ateşi yanındaki luama iaaJ

ediyor ve bütün muhit kwl bir
içinde kalıyordu.
itfaiye bütün veuiti ile it bqma gelmiş, ve şehrin biltün arozözleri bu noktada toplanm•fb. ujdan, aoldu, önden,
arkadan
hoitiimlar mütemadiyen ıu

sıkıyorlardı.

Fakat yüzlerce metre yftlrwelen alevin
fiddeti karpauıda blitün bu mesai en kiiçik bir tesir bile yapmayordu •
Ateş saat bir buçukta Tahtakaleden
çıkmışb, saat üçe doğru Yeni Balıkpuarı
Yeni Diyanet işleri binası, Yeni Hacı
Toğan mahallesi, ve Yeni Hnsnn 8. mahallesi istikametlerinde kollara aynlauşb ,
mlltemadiyen de ilerliyordu .
Tam bu sıradır ki Gazi lıuretleri·
ciadan haberdar edildiler ve refakatlerinde katibi umumileri ve ser yaverleri olduğu halde hadise mahalline geldiler. Vali baıta olduğu halde Ankaranm vuifedat
memurları hep orada idiler.
Maliye, Hariciye, Dahiliye vekilleri,
bazı meb 'uslarda koımuşlardı.
Gazi hauetleri izahat aldıktan sonra
ateşin söndürülmesi için emir vermeğe

fa-

bql&dılar.
Yangın yeri

ve civan mahfere d6nmlit·
til, bütün halk sokaktaydı, bağıran, çağıran, kaybettiğini arayan, eşyaım kurtarmıya çalışan kadın, erkek, çoluk çocuk büyük bir facianın muhtelif safhalarını yaşıyordu.

Bütün kıtaat hadise
mahallinde
Blitün vesaitin süratle ve intizamla
işlemesine rağmen ateşin bir tiirlll s&ıme
diğini gören Gazi hazretleri Ankarada
buluman biltün kıtaabn da yardım etmelerin emrettiler.
Saat d&rt buçukta asker yetişmişti .
[ Mabadi 12 nci sahifede]

2 Mife

Darlbedayi
Döner bir sema
getirtti, yerine
konuyor
Mevsim münasebetile tatil
yapan Darülbedayi sıcakların
lııitamıgı müteakıp faaliyete
geçecektir. Al.manyaya sipariş
edilen ve sahneye konacak
oian naiidevver sema gelmiş
ve mahalline konulmıya bat·

laDllllfbr.
Bununla beraber Almaayaya
ıipariş edilmiş olan diğer baza etYa daha a-elmiftlr. Darillbedayie bu sene yeni bir çok
aerler verilmektedir. Yakında
bu eserler üzerinde çalqılmıya
Mtlanacaktır.
Da1 ülbedayiin
operet kısmının teşkili için
filldilik ..u.bet bir hareket

Jolrtur.

eceğiz?
selesini hakcııı
Bilhassa {irarile
havale etti,.,,..... _____ istiyorlar

Lahiye

lunmaktadır.

Atina, 18 - iyi malumat alan mahafilde
beyan edildiğine göre Türkiye ile Yunanistan
arasında mevcut ihtilafı mucip meselelerin ve
bilhassa saltanat devri pasaportile giden İstan
bul Rumlarının vaziyeti hakkındaki me lenin
Lihi Divanı Adaletine ha'valesi muhtemel bu-

Venizelos Giride gidi!~

Atina, 18 - Başvekil M. Venııe ~
Giride
gidecektir. Mumaileyhin d,I
Yunanistanın siyasi vazıyeti halc1'!0
nutuk irat etmesi muhtemeldir.

Birçet~

5ırpl r-B
•
iki taraf b
için ç k uğ

IJ"1alatyada ı
edildi··ufi)
1.1

Malatya, 18 ( nt15 i
&JJçak Kemalin hastalığı
pey bir ıamandanber
Sofya, 18 Yun3n ve İtalyan sefiri
Darülbedayi artistlerinden
havalisinde
şa avet
ederek Sırp-Bulgar münasebatı hakk nd
lllçlik Kemal bey 'Oldukça
5
Bazı Sırp gazetelerinin yazdıklarına naz.. n ,;;,ır
hu fımeti j halkı h raca k sen
teblikeli bir hastalık geçirmif,
elyevm Heybelide tedavi al- , hudut hadisatı ve bu hadisattan doğan mes uı"yet n k rr '"it ol·
. J<lD
. d arnıa
çetesı,
1
tmdadır. Yaşının gençliği ken- ı duğu hakkında beynelmilel tshkikat icrasını kabul etm mektedir. 1 miz tarafından pı.ı \l
cllinde görülen istidat, küçük
rUlerek imha edil Jf
ı
Kııa.e tanıyanları çok mU.._ir etmiştir. Bu atqli arbata bizzat çıkan
ası
tilte acil tifa ve 11hhat teya} a dönmüştür.
Bergama 18 ( Hususi ) •
• ederiz.
Sankmklar köyundeıı lsmail
raı'l
ağanın damını iiç kişiden mürekke}' bir şerir gurupu sarrasın
mif, eşya ve parale.rmı alarak
Mar ngozlar cetııiY ô'
lstubul tümri\k ambarla- firar etmişlerdir.
idare intihabatı } a1'a0
..... intizamı temin etmek
lccaktır.
.
... liman picetinin bundan
1
1
•
1
Marangozlar
-eıt''
... mOddet evel getirttiği
Ar.l< a C\ 1
n) - lnşa
Jltlf makinesi faaliyete ıeç1
tihak eden beş ~~~
edilmekte olan
oc kları
-'ltir·
meyanından heyetı 1 r'
merkez
binası C · huriyet bay·
Londra 18 (Hususi) - lranBu 8akine yanm ton sık~ ·ıçın
· ·ıntı·bsb'
r~mın
k dnr ikmal edilmiş
a ıınacagı
dakf
son vekayi üzerine Basra
ı.timdeki, eşyayı kaldırmakta
olacaktır.
retli olacağı tatıaıi0
klSrfezine Uç İngiliz harp ge99 1andıldarı istenilen tekilde
tadır.
misi gelmiştir.
11111 etmektedir.
•kine bir kolla mliteharBwılardan bir tunesi,Şattül
. . ve bir iDND'D sühuletle
arap · a&"zında, petrol borulaillllre edebileceği kadar basittir. nnı muhafaza icin beklemekı
tedir. Şiraz, askerlerle dolu'eisicümbur Hz
ocaiı
dur. lngiliz tebaasının hariçle
sıtmadan
B:ış-.clcil İsmet P;-· 1 eıı ,u
r ıııde 'an ve ısla tı ..,..
teması yok gibidir.
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.;.Bir hay ut uk
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Giimrükte istif
makinesi

•

Iranda

f'

I

Son vaziyet nedir

e feci!

B·r köy a

Türk

1i

balosu

Türk ocağı tarafından tertip edilen yaz balOM&, dtln
akpm, Tarabyada Tokatlıyan
otelinde çok parlak bir surette •erilmittir. Yaz mevsiminin
bu ilk balosu cidden nezih
ft parlak geçmİftİr.

&loda miisabaka
Dtln a-eceki Ocak balosunda
yerli mallarla yapılmıf tuvaletler arasında bir mllsabaka
yapılmıttır.

ıada sıcaklar
Son günlerde Adanada hararet gölgede 36 dereceye

Ada

çıkmqbr.

Köstenceyi soyan çete yakalandı
BUkreş

18 (Hususi) - Epey
zamandanberi Köstence havalisini soyup soğana çeviren
«50» kişilik bir çete, nihayet
jandarmalar tarafından, kimilen yakalanmıştır.
Haydutlar hakiki bir muharebeye giriıir gibi saatlerce
çarpıtmış, nihayet bir tabur
takviye kuvveti gelince tes
Hme mecbur olmuşlardır.

y f )10~

İzmir civarındaki Foça kazasının 200 hanelik Geren
köyü halkı kamilen sıtmadan
bitap yattıkları için köyün
zeri} atı yüz üstüne kalmışbr,
şimdi bu köy halkı Hilaliahmer ve Sıtma mücadele cemiyetl'erinden imdat beklemektedir.

Adanada ekmek
fi atı
Adana Belediyesi, ekmeğin
kilo hesabı ile satılmasını
kararlaşbrmış, ekstra undan
yapılan bir kilo ekmeğe 15
kuruş 30 para fiat koymuştur.
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Halkın esbabı itıW'&> ~
olunmuştur. YarıŞl .~
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Son Saat

NÜN
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~ir ifşa

h"et rezaleti
Qnıyor

gibi

Hırsızlık artıyor, ra-

. porlar saklanıyor!

Bursada
bugünkü mac,

Çengelk6y ve Beylerbeyinde, diğer bir çok yerlerde olduğu
gibi, hırsızlık vukuab z:iyadeleşmiştir. Muntazam bir çetenin
zaman .zaman Bopzm muhtelif mmtakalannda icrayi faaliyet

Bursaya bu sabah giden
Galatasaray takımı, bugiln
Bursa muhteliti ile bir futbol
maçı yapacak, avdet edecektir. Bundan başka bugün şeh
rimizde biri Kaı!ıköyde, Kasımpaşa ile Darüşşafaka, Taksim stadyomunda da Sfileymaniye ile İstanbul Spor arasında on sekiz dak'ka dört
saniyelik bir maç yapılacaktır.

ettiği anlqılmaktadır.

efradı eYelkf gtba yudığımız gibi, Hamdi paşanın
girdikten mada gene son günlerde Kemal bey isminde
İııh· oryan gazetesi
bir zabn evine girerek 1000 liralık halı çalmışlardır.
~ f" ıaar şirketi gibf
lıin tuhaf kuma, ha hımzlıldann polis raporlannda gösterilde b.. ırketlerin bütçelememif olmuıdır. 86yle hareket edildiği, yani raporlarda bü, llıtha:?le rüşvet sarfiyatlhı zabıta Yak'alan mevcut olmabığı ta'rdirde, gayet az hır
t~ll tıı fasıl ve mevat sızlık olduğuna dair Vali vekfü bey tarafından serdedilen iddi~•tıd cvzuu bahis ve bunaya hak vermemek mümkün olmaz. Halbuki kakikat böyle
..
ada Barut ın
. h"
tıb·
ısar
,d~ tahkikat icrasını değildir. Gazetelere sadece ehemmiyetsiz ve ya ketmi gayri
ır.
kabil cinayet raporlan verilmekten vaz geçilmeli, biç bir rapor

llozrıist D

t..}uı

.,1'

· ~l'lı.ı \'tı«yetinct: inşası
t ihale r e~iş ve müte~tktep b~ılnıiş olan 23
~ "atı ınaaından birinÇlr esas resmi dün
ile f~nıbada merasimi

Çete

yalıama

maçları
Bunlardan başka bugtın T epebaşı tiyatrosunda boks ma~
lan da yapılacaktır.

Boks

saklanmamalıdır.

İfal.yan atletlerinin edd
falldyetl
.
Fransa, İsviçre n İtalya
arasında yapılan milli atletizm ·

tlıtııh ıcra edilmiştir.
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ur H
L tinıiı H" z. . Moskova

,'ahuı

meh-e manialı, 4X100 bayrak,

useyın Ragıp

il f{
buyurmuşlardır.
~- · \'e a~p hey Maliye,

5000, 110, 800, 1000, 4X100
yarışlan ile clrit ve diak atma
miisabakalilnnı kaıaDJDlflardır.
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müsabakalarını İtalya takımı ·
kazanmı,br. italyanlar «400»

Cuma glinleri nmul eğleniyorlar?
naniılar ,imdi de iti hakeme
havale etmek istememektedir.
Anlaşılıyor ki meselenin müzakere ile halline imkin yoktur.
mırmf temmuzdan itibaren
IUJmahkemeler tatil edileİstanbulda
7 fnci
cektir.
Hukuk mahkemesi ticaret iş
lerine de bakacakbr. Ceza
lerıne ait müstacel m1hkemelere 1, 2 inci asliye mahkemeleri bakacak ve ağır ceza ve
diğer asliye muhakemeleri tatil edilecektir. Üsküdarda hukuk hAkimi Ahmet Kimn ve
ceza hakimi Emin beyler ifayı vuife edeceklerdir.

i,-

fnnkaranın imarı
plinıııı
~tertip eden profesör Yansen Ankara hakkında : Memleketin ıkliaıine ve içtimaiya-

tma uygun bir mesken tipi
aramak1a meşgul olduğunu
söylemiflir.
zmir gazeteleri AdliY.e ve
Maliye vekillerimizin İzmire gideceklerini yazmaktadır
lar.
omen talebesi tarafından
getirilen hediye Şehrema
neti tarafından Reisicümhur

D

m

Hıre#erine gönderilmiştir.

mıabık kibrit şirketi Sinop-

taki eski makineleri satmak için hUkiimete müracaat
elm ştir.
fmlabanabat kaplıca ve orIUJmanlannın Ankaraya raptı
icin yeni bir yol yapılacaktır.
ıliye vekaleti Tütün inhisar
~ daresi tarafından bir karton fabrikasile diğer bazı fabrikaların inşası için tahsisat
kabul etmiştir.
litltlet antrenörü Her Abra~ham dün Çukurbostanı tetkik etmiş ve burada sidadyom

m

inşasını.çok muvafık bulmuştur.

m

aşvekil

İsmet paşa Hz.

telefonla Of ve havalisindeki felaketzedelerin hali ve ya·
pılan muavenet hakkında Dahiliye vekaletinden malumat
istemiştir.
eyeti vekile Bursa kaplı
caları imtiyazını tasdik etm 'ştir. Yeni şirket bundan
sonra tamamile faaliyete ge·
çecektir.
ffiemir yollarımızın inşası fa~ al'yeti devam etmektedir.
Evelce Kayiseride inşası mevzu hah c:; olan şimendifer ateJ~
yesi Sivasta inşa edilecektir.
Sivas-Erzurum hatbnın sür'atle
inşası karariir olmuştur.

m

lzmir sepet, çlç.ek ve ppka
mektebi 11ugün ap camii
civarında, mamullbndan mnrekkep bir sergi açmaktadır.
Sergi, burada, «102:o numarada açılacak ve 28 temmm
akşamına kadar denm eClecektir.

Tahtelbahir
aleytarlığı
İngilizler arasmda, muhare-

be silahı olmak noktasmdu
tahtelbahirlere kartı büyük
bir aleyhtarlık başgöstermit
tir. Bu aleyhtarlann bqmda
İngiliz bahriye birinci lordu
M. Aleksander vardır. Şefilt
şehrinde bir nutuk irat eden
bu zat, tahtelbahirlerin ilgası
için milletler arasında ergeç
bir itilaf vukua geleceğini bildirmiştir.

raoıoıarıııı aıoırınııonar
Güzel san'atlar resim ~
mmdan:
Ankara sergisinden iadeten
gelen levhalan, üç gUıı za,...
fınde, sahipleri güzel scn;atlar
birliğinden almadıklan takdirde zıyalarından mes'uliyet
kabul edilmiyecektir.
n1üsteşarJ
Hariciye· vekaleti m&teşan
Numan B. bir k~ gündenberi şehrimizde ulunmaktadır.

Haricive

Son Saat

'~-2~~~~
-

Simdi köylüler..
Efendinin kendilerine
mühtaç olmasından
haz duyuyorlardı
- 56 -

Muharriri:

n

Turhan

ederek « efendi hatın » için
didineceklerini tahmin edemiyordu. Binaenaleyh , evlerinin
yağla , balla , tavukla , piliçle
doluvermesine mütehayyirdi .
Nihat efendiden iki paralık
iyilik g&miyen , görmelerine
de imkan olmıyan ıu sıra sıra
kadınların ona bu kadar yardım
p!ar da vardı.
Nihat efendi, köye plir etmelerinin sebebi neydi ?
Şehnaz , ekseriya 1 bu suali
plmez ite başlamışta. Bugün
irat eder ve makul bir
.. koiüfGDUD, abür gün diğer nefsine
cevap bulamayınca dudaklabJr lromtauwı, bayvamnı ala- nnı kıvırarak «alıklık» derdi.
rak çabfbnyor, erkeksiz kaO, zarurete diqerek köye
dmlandan kimine sırça bilezik, iltica etmiş bir aileye yardım
kimine buoeuktan gerdanlık zevkile, gayri meşur olsa bile
..tederek tariaya götnriip mabza o zevk ile yapılan hiz1ıfe kOflJ)'ordu.
,
metleri ahkhk addetmekle
DJlller, çifttik apamm hata ediyordu. KOCU1 , bu
hldllerlDden yardım belde- kabil mülihazalardan ~amamile
aıpinden bir nevi hu 'f'e
uzak ve bütün nıhile ameli
helld iftlb.. dujıuyOl"lardı. Pa- idi. Köyıthıln, daha doğrusu
bir 8CZ 11ıt hazin bir köy kadınlanmn rikkati kallwaam ı..,.t içinde bqk•ı binden hol bol istifadeyi ihna, b.ıımm bir erkeğe yarmal etmiyordu. Tarialar süriildmı etmek oa1mm, o ktm.em
dükten, odunlar kesildikten
Ddmlamı hopna gidiyordu.
kömürler yaktınldıktan sonra
Nibmt Ef. kayltiyii kendi be- dul kadınlann koyununa, ineubma çalqbrmakta beis gör- ğine el abmfbl
miyen eaki ağalar zihniyetinde
Parası
bilahare verilmek
idi. Kasabada doğup hlJümüt üzere gödine kestirdiği besili
olmak, lr6yde de iç - bet koyunlan, semiz inekleri ıa
tarla afnöi bulanmak ona bu
bn ahyor, babaaız çocuklan
111•..ta bir bak tevehhDm etçobanlıkta kullanıyordu. Erlik
tiriyorc:la. ~ de bu hakkı
davası menfaat önünde unukabul etmif görfinerek onan
dulıyor ve kabadayı Nihat,
her istediği hizmeti yapmaya
miskin bir endişei teneffu'le
avqıyordu. O derecedeki aidulları ve yetimleri dolandın
lenin köye gelifinden az bir
yordu. O, köpeksiz köyün
zaman sonra -bir iki yıldır }'ÜZ
değneksiy geçicisi idi ve işini
ktü kalan- tarlalar ekilmiş,
- umduğundan da fazla - yoevin odunu, kömürü getirilmiş,
luna koyqyordu.
Muzafferin neşesi bilhassa
bir haylı da kümes hayvanı
yerinde idi. Kimi donsuz, kitedarik edilmişti. Kocalan ya
C>lmüş, ya kaybolmuş kadmmi gömleksiz yetimler arasın
lar,
bu
kasabalı
aileyi
da o, bir «küçük bey» di. Ne
hoıca geçindirmek için tarlaemrederse bilateahhur ve
bili tereddü yapılıyordu. En
da, konıda çalışhklan gibi
ağaçlar
üzerindeki
tavuk, kaz, ördek gibi bedi-. yüksek
kuş
yuyalanndan yavrulan
yeler vermekten de geri kalçıkarmak için onun bir ipreti
mıyorlardı,
Şehnaz, köylülerin fedakarkafi idi.
Köy çocuklan, kOçük beyin
lığını,
semahatini bilirdi .
Fakat onluın bu derece
hatınnı bot etmek emelile
ulüvvü cenap gösterecekle - ı ağaçların ta tepelerine çıkar
rini; kendi gıd alan1u keserek
lar ve lineleriniıı emniyeti
ve
kendi
işlerini
ihmaı
Jçinde kanatlanma pnlerini
Kasabalı

bammlara atiyen
gördürecekleri hizmetin bedelini güya peşin vermek istiyorlanmş gibi paçaları SIVa•
DDflu, inilecek e'Iİ temizlemire, getirilen qyayi yerleş
tiımiye giripniperdi. Misafirleri ağırlamak için tavuk ke9ell, g6zleme yapan kadınca

,_wn

l

1

Moslo«u kopan çeşme

:ı..";h• t;~;:,:: ~

Fatih altay mahallesinde
Cami yanmdaki terkos çeşmesinfn musluğu bozuldu.
Halk suyu çeşme yalağından doldurmaktadır.
Musluğun bir an evel tamirini alakndardan bekliyoruz.
Fatih: İbrahim
1

lf

Farmako,.og"' cemıye
. t1 ye bir
mütalaa

Pek muhterem efendim. .
5-7-929 tarih ve 1541 numaralı nushanızda Türkiyede
bir ( Farmakolok ) oemiyeti
doğduğu, eczane sahibi ve
memur eczacılardan terekküp
ettiğini büyük bir sevinçle
okudum. Müteşebbislerini kalpten tebrik ederken perişan
mesl eğin bu suretle uyanacağına ümitlendim.
İlk teşekkülünden hu güne
kadar mesleğe ve meslektaş
lara bir iş gösterememiŞ olan
cemiyet şimdiki aynlığı yaratmıf, teessürle gördüğümllz hale sokmu,tur. Esef olunur ki

genç, dinç cümhuriyetimirln
münevver bir kısmı olan cemiyet eczacıları her nedense
doğru yolu bulamamışlar, aynı
diplomayı taşıyan bir zOmre
bekliyen yavruları alarak Muzafferin eline teslim ederlerdi.
Nihat efendi zadenin en
boşlandığı

şey,

kaçkın

~

oğul

balı bulmak ve onları sağdır

mak idi. Kovanlardan uçarak
yüksek taşlar üstünde aşiyan
tutan anların yaptıkları ballara k6y hayabnda sık sık
tesadüf olunur. Bu tatlı madde
semadan akıyormuş gibi ansı
zın yolcunun yüzüne dökülür.
Likin onu bulunduğu yerden almak bir meseledir. Zira
firari arılar ve onlann oğulla
n ekseriya yalçın kayalar iiatünde imalathanelerini tesis
ederler.
Muzaffer, köy çocuklannı
irili ufakla 6nüne katarak bumahrem imalathanelerin taharrisine çıkar, günlerce ve
günlerce durup dinlenmeden
istikfafatta bulunurdu. Aradı- ·
ğı sükkerfn ve pünhan menbaın izine rast gelince hazine
bulmuş gibi sevinir ve hemen
emir vf rirdi:
- Haydi çocuklar hücum!
Bu hücumun ne kadar t-eblikeli bir şey olduğunu aöyl&.- ,
miye lüzum yoktur.

ikiliği

meydana çık~
Mesleğin maddi ve e~
yükselmesini gaye .,.. J'-"_
mecburiyetini tqıdıkl
elim vaziyeti vüdlde
mişlerdir.
• c~
Binaenaleyh yen1 et.~
timizi selamlarken askıo-"'-ıf'
lekb•şları da unut?.1:0 jJ
kongradan eveı but b'.,,....-""'
kiye eczacıların•
~":;/
edüp dertleşmeğe çaj!P'" . ~
·
··-J~ -~
nnı minasip göruru.-• JUi"'

f'

Ecıacı:

*
Zayi

~

Şimendifer alayıll~et~

bölüğünden aldığını

~

sikamla nüfus tezket ~
ettim . Yenilerini alac' ~
hükümleri yoktur. ~t
Fatih Kumrulu nı
hallesinde ~O ıG
oğlu 99 tevellutl
lf

Kaybettim . .,

1929 senesinde s~
atlar mektebinden .
duğum tastiknameıP 1

1'

ile birlikte cüzdanını1~t
ettim. Bulanın insaıı r
mına evrakımı iade e
rica ederim. Köpri\,d•
atelyesı

rangoz: fdıJ ~

Yalçın

Y~ ~

bir kayaya
tırmanmak haddi zatJJI~
lik bir teşebbüs ikell ,J.
üzerinde mahsulü
müdafaaya hazırlaoaJI
an ile de mücadeleye
;i.
lazım geliyordu.
jflilı
Köy çocuktan, Ç t,tl ~
nin biricik oğlunun
bu iki dereceli 111 et f'~
atılmaktan çekinmezl j,e'J
gömleklerini anlarıP

'?•

'I..

::.t'11

başlıyınca yüzlerill;Jı
için başlarma ala~

brmanırlardı. Ağızl ·ti),
ve küçük Si. bit
arasında ve tehlikeli
fada bal topla11111'
bu masumlann bet ~,)
leairken Muzaffer &
şaplı

f"

köşeden koman~~

dirclf:
- Korkmayın, t

Çocuklar, bazall

~~

df;':;
:,-;

yaralanırlardı; ~ ~

"11""tl

ise ricutlannı flf
içinde bırakırdı· ~~
Muzafferin tlç ~ ~
duğu ikinci bir lor f,if

haine tırmanmaktaJI

geri k•lmar.cb-

Son Saat

, '-öN··
...... Ul

~ükmünüzü

• •
verın
mi etti •

eyilik

ı?

-38- Muharriri: M. Turhan

~ ~ kadar peçemi arl;~ di~toma

bürünerek
~tirli t' inde ayak üzeri
'tnd,ş ını · Apturrahman
Ydı ve sakitf1

*

~~

~ Rili

'

Prens • 1 H'k"
4..:' ~t b
esım.
ı aye
l~
en şi d.1 A d
~--t tralıınaaı ~ .. fi . Y osta

~ ~: baksa- ..u! ~yoru~.

L • -"'1
•
~ gozumun onu:'ti 11 &ı.aıası

~. 'tıdaını
' onun mfihey~ı &el''
onun
can yakan
1

~en Yor., Onu, benliğime

\ ~ ın
L.~lı&Uc

"az. ıyet

tluku

eden bu
görememek
~ j~
ır zaman uyuma~ d eıni§titn. Bilahare rüLcı~ ~endisini görünce ve

rdı.

?ile

olamıyacagını, Rumların

ıri kı • m

~ okluğunu

başka

-...'

eressürnlerden daha
anlymca
'- 1'._~ ~en uy
k h
.
~~d
uma
evesı·"""" illa.
'
den gel
'~i'tın. A se yataktan çık~ bogaları P.turramanın ba~b,t\ıı de ' fi_Jlcri, Kaplanla' hl~•'b CJderhalan, dev..... ho11 atltleri boynuzlann~ll, b~ltllarından, kuyrulad.: ~ttd YUnlarından yakala~- .ı eıı Yere
'i.i.
~ "Oy.... aeyr· · çarpmasını
. _...lllt~
..

~ t•t.ırta ~ın ö~m
~

almak dale-

~611 b
-~ C.ı~b. rüyalanmın ao~ Ota~hl önünde diz
!\ ~ ~11 tler takdim et-

,."-btıı ~da

hediyemi lüt-

1..~ t~ldct erek alnıma bır

>. ~llıı htı r kondurduğunu,
~.~~lerıie
~lerle, bu rii1
~

aöyl

lllestolup kal~ ~Pite trııek te - vaziyetiş t .. el llledar olmak iti\

~llıdi ~llldir!

'ıı? İ}'iJ· iilt11ı5nli ..
.
'ıf ·· A. ı)( hıi etti ~u ''erimz.

il'tı t ~daa h ~11: • fenalık

~· ~ e~dinıj :u~ıının kızı

~~

e.s ut sanıyorb~ "11.
~rd'
mu
1
~, 1i)0~htıa ~allduğuma ina~ l)p ' 'il~n· ına geziyor,
~ ~ltı- l\~t 'Yordum. Eteği" ktiÇükon~rndc diz ço··\ 'at
'-rı.....
hır l b
""4 b·r
. e ess6mO~t.ı.ı.

Y\ik b·

t
Qft

f

ır nıılletin

·~ tıiınettu~ahı iltifatı-

' n:ıahzı saadet

bamı

bilenler v
B
kavi,
~adir ve bahadir sanarak,
ırktaşlanrnı da yük ek görerek paya~s!z bir gurur içinde
vakıt eçırıyordum.
Bana Türklerden bahsettiniz,
onların fevka beşer mahluklar
ld
d
i .
ku
o ugunu yaz mz, çıme
rt
düşürdünüz. Ziyaretinize gelmek, Türkleri yakından görk
k
me mera ı ruhuma aşıladınız. Bu meraka rn glup olarak
şirin ve dilne 'n yurdumdan
ayr d . T 'kel r i · de yürüye y . uyc y
. gel~· ..
..Keşkı ~elmesey un, he.şkı
gorme y ım. A ı
Aydos
hakiminın bir T rke atuşağı

~·~ CrUı g{ind"uzk"u t ahayy~ "e t

\

z:

ız,

fenalık
O~tk
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Hava eedikli küçük zabü
makinisi mektebi ıiıüdü
riyetinden:

-.,QNÜLE
Cltı4

Sa~e

a

n "OZ an.
b cekten

dillı bire.

b
şey olmadıklarını
anlamış. bulunuyorum. Bu anlayış zıı-velerdt.n, öz l arartıcı
şahik l rdan du m k ibi ibr
şey oldu. Gururum kırıldı,

neş'em parça andı.

Apturahmanı

e ek, çddırasıya, tapına ı a evmek te
sukuttan sonra ynca bançerlenmiye b nzi or. Ben bu mükerrer yaralar ıçınde çırpınıp
duruyordum.
Bunun a
b raber dikkat
etmekten hali degdim: taş dığım aşkta n r i e zıJ~et ilahelerinin zıt kudretlen memzucen mevcut! melul isem de
de inşirahım var, me'yus olduğum halde umit besliyorum.
Sevmek bu ise c· dden garip.
Rica ederım, sevgıli prensesim, beni irşat edini~: .hakikati söyliyerek yüregımı tereddütten 11 urtar ı ız. lrkım
dan nefret etmekle, bir Türkün
esiri olmakla, ve alelıtlak
tiirklliğü sevmekle .;_:ıadete
doğru mü, fela ete dogru mu
teveccüh etmiş bulı.-nu~·orum
ve siz benim hayatımda bu
muazzam degı ikliğ'n ~kun_;ı
ön ayak olmakla iy· "k mı etti.
nız fenalık mı?

'

H rm t ·arınız
Teofano

1

A] ]
t
t\
'd
Teofanonun şu zun mektubu yazdıaı .. rde idi ki
KllDW' alp, Akça koca, Ap-

p ar

r1 )t ('.

İstanbul - Y eşilköyde, HaYa gedikli küçük zabit makini.t
mektebinin kaychkabul f&raiti zirdedir.
Mezkur evsaf •e fe'aitf hm bUfananlann istida f t .eaaila
l?~ ill' 929 seneıi ağustosunun birinci güuöoden itibaren
yeşilkiiyde mektep müdüriyetine müracaat eylemelen lwmgelir•
lstanbul haricinde bulunupta Yaiyetleri teraiti chmale '"-fuk eden talipler dahi birinci nwlc:lecle zikredilen veailtı
mektep müdüriyetine inal ile alacakJan cevaba göre hareket
eylemeleri icap eder.
1A -

Şerait.

Türk olmak.

ıekizinci sınıf) taluıiliai . .
mal etmiş ve asgari onaltı yaflnı hitinniı ve azami yirmi yaşında olmaları lazımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edeniede

B- Taliplerin orta mektep (liae

orta mektep tahsilinden yüksek ta1ısit görewıler fmtibansn; olarak kabul edilirler. Şehit, malw, askeriye sanatklr evlitlarile
ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrom olta
mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden müsabaka ile ahmr.
C - TamüS11hha bulunmak ( hastane hey' eti sıbiye raporu
limndır.)
D - Alılikı

mazbut olmak ve hiç bir cürümle mUlllHl f t va
zmabküm olmamak.
E - Mektebe kabul edilecek talipler ıedildi küctik zabitler
hakkındaki !001 numaralı kanun mucibince muamele prlrler.
(mek-tebi muvaffakiyetle ikmal edenler hava kıtaat ve miieaesabnda altı sene müddetle ifayi vazife edeceklerini kitibi adilden musaddak senedi meputle taabiit edeceklerdir)
2 - Müddeti tahsil iki senedir.
3 - Kaydıkabul 10 eylw 929 tarihine kadar devam edeceğinden ondan sonraki müracaatlar makbul olmaz.
er~lere eylfıl on beşinde başlanır.
turrahman, Kara Ali, Kara
Mürsel, Samsa çawf Danada
ve Çandarlı Kara Halilin ri-

yaseti

altında toplanmıtlardı.

Osman Yahıi, Dursun Fakih
Molla Tacettin de mecliıte hazır bulunuyordu. Kara Halilia
oturduğu postun öniinde on
iki gümüş kupa, alb top keten ve altı top ipek kumq,
bir de, erguvan renginde kumqtan yapılmış, üzerine altın
sırma ile mini mini kartallar
işlenmiş bir kaftan bulumyordu.
Kara Halil, uzun ve ·ince
parmaklarım siyah 1akalının
arasında bir müddet dolafhrdı, önündeki qyaya dalgın
dalgm baktı ve sonra gür ıe
sile söze başladı :
- Kardaşlanm, diyeceklerimi can kulağile dinleyin, düfÜncenizi de ardınca birer birer söyleyin..
Alplarla hocalar, oturdukları yerde biraz kımıldanarak
söylenilecek teyleri dinlemiye
amade olduklarını zımnen anlattılar. Yeni Türk devletinde
idari ve siyasi en büyük rolleri deruhte etıniş olan Çandarlı oğlu önündeki qyaya
ipret etti:
- Bunlar - dedi - Rum Kayserinin armağanları: Dört buçuk arşın çaputla tftrkiin pzünii boyamak ister. Orhan
bey, bu eu-maiaıılara ae baktı,

ne ei sürdü. Sözli size Ye bize
barakb. Buaları, Ka,.eridea
gelen elçinin aırbaa koyup pri mi gönderelim. Y oba 4Cbehü» deyip herifleri saYahm ela
işimize mi bakalım?
Akça koca, Kara Halilin aağına sıralanan üç hocayı gileterdi:
. - Hele biyük ....... diye.
ceklerini desinler, eonra da
biz .ayleriz.

o.m.n yalıfi:

Harbi kifirin - eledi •
kendi gibi armaiam da mekruhtur, iade ohmmalı.
Dunmı fakih, taniplWue
-

bqmı salladı:
- Vahtı Osman,
söyler. Biz düşmandan armağan almayız, ganimet almı.
Çaputlarını bqlanna ça1smlar!

yahfi

Molla Tacettin ataldt:
Li -dedi- lk&nnz çendan m~ul değili Diifmanı
habı bargüfe salıp nmaamcla
lruyrujuadan yakalamak daha
iyi. Harp, buaa da fer nede

-

kaı•mlu.

Osman yabti Cffap Yerdi:

- Bu, iki yüdilliiktir, bDe
gerekmez.
Dursun fakih, gene t...n,
etti:
- Türkün öz& gibi aözü de
doğrudur. Rum gidilerine dizen mi düzeceğiz?
Mulla Tacettin hararetleadi,
noktai rıaarı.,. madafaa içim
diz üstüne ıeldi.

/

6 Sahife

Son

Muharriri:

JJ!larsel il en

Saat

Haydudun aşkı
-t-

süratile

şi111şek

Bir

T igris polisin oğlunu belinden yakalamış, b~
v aya kaldırmış ve uçurumdan aşağıya fırla~,
atmıştı. Uzakta deniz köpükleşen sesi JJ
haykırıyor, kudurmuş dalgalar yalçın
kayalan kamçılıyordu
~
Janfn, kapıdan çıkıp, giden
Maluim d6 Ptivis6yii düşünil
JOrdu. Onun artık bir haydut,
llgriı olduğu muhakkaktı.

Seviyor mu idi?
Ondan korktuğunu ve nefret
ettiğini kendi kendine itiraf
e1 t:ği halde bu suali daima
ce•apm kahyordu.
Tipiain açıktan açıia mukMial ytldnden atmumda ne
kadar bftylik bir cüret eseri
nrsa, kendi qkı yüzilnden
hayat Ye hllrriyetini tehlikeye koymasında da o kadar
ltly01d8k yok mu idi?

Genç im

dalğınbğı arasında

ıittikçe uzaklqan.. belki de
&IOmtlne doğru giden Maksim

- Benim için.. Beni sevdipi iapat etmek için gidiyor.
Leon Rot te Janin gibi
uzaklafAD ayak seslerini dinliyordu. Maksim dö Püviaö
ıiderken ne demişti?

- Babanızı kurtaracağım.
Fakaf bu ıfzfn için hir zafer
olmıyacak..

.
Tigrfı bunlan söylemekle
ne dernek istemifti?
hk önce anlayamadığı kelimelerin manası şimdi sivri bir
çivi gibi beynine saplanıyorda.
Maksim dö Püvi~ö Janinin
habn için babasını kurtarmıya giderken · kendinden de
intikam alacağını söylemek
Rütün de

Janini sevdiğine vakıftı.
- Ah.. sefil.. sefil.. diye
_..ıclandı•• Babamı kurtaracak

- Y c.min etti.. Yeminini
tutacak.
Rütü kurtaracak ..
Çünkü beni seviyor..
Leon Rüt yumruklannı sık
b. Müthiş kararlar vermif insanlann çatık kaşlı hali ile
syö?
zel..
rum.
-

dandı:

Şu halde Leon

dllfOntıyordu:

kapıya doğru

dö POvi16n6n ayak seslerini
takip etti.
Sonra.. Artık sesler işitil
meyince kendinden geçerek
Ye odada yalmz olmadığını
mutarak ytikıek sesle mınl

istemişti.

ve bu suretle Janinin kalbini
bilsbütün kazanacak ..
Bütün mevcudiyeti genç kı
zın aşk ateşi ile tutuşan delikanlı bu anda.. rakibinin muvaffak olmamasını, babasını
kurtarmamasım temenni edecek kadar küçillmllttü. Leon
Rüt böyle düşünOrken Janin
de he~en hemen !fJJİ 1..eyi

j

yüriiJü.

Nereye gidiyorsunuz möMüsaade ediniz matmaVazifemi yapmıya gidiyo-

Vazifeniz pederiniz kurtuluncıya kadar hiç bir şey
yapmamaktır.
Aksi hareket
mösyö dö Püvisönün harekatı
nı iıkil edebilir:
Delikanlının çehresi sarardı.
Dudaklan titremiye başladı.
- Allahım .. Bu hiç kabil mi.
Demek... demek siz de onu
ıeviyorsunuz ve bana karşı
mildafaa ediyorsunuz.. Yarabbi.. bu hepsinden.. bütün azap
ve ıstıraplardan beter.. Ben ki,
ben ki sizi...
Sustu. Fazla devam etmesine heyecanı ve teess&rii mani
idi. Yalnız başım öntline eğmiş,
fözlerinden iki damla yaş akarak kendi kendine mırıldanmışb.
.
- Oh.. Allahım.. Ben diinyanın en betbaht insanıyım ..
Janin bunu duydu. Birkaç
adım geri çekildi.
Karşısmdaki gencin ne demek iateclijiDi ani•••, de-

mindenberi şüphe etmediği
hakikati öğrenmi\ti.
- Beni siz de mi seviyorsunuz? diye mınldandı.
Dışarda

fırtına

cak: Çünkü ölecek o1"'
değilim sizsiniz.
- Demek o kadar
nize eminsiniz.
~
- Evet.
- Anlıyorum. Adsıll
mekte meharetiniıe
yorsunuz.
~
- Aldanıyorsun
.,
Ben şimdiye kadar~ bi
seyi öldürmed~m. •ı_:~.
ne de vicdanıma ~·
bulaştırmadım. Şiınd•
edin, işte iki kaın~
tecrübe edin. Bunl
sini isterseniz seçİD· "i"f
dakikaya kadar karat ~
seniz sizi öldürmek~;
niye bile tereddüt o-.J..·.J

çıkmıştı.

Gecenin karanlığı içinde kabaran.. yükselen denizin kudurmuş dalgaları sahilin kayalanna çarpıyor ve bu sesler
ta köşke kadar uğultularla büytlyerek almediyordu.
Leon Rüt genç kızın karşısında fazla duramadı.
Hıçkırıklı bir sesle:
-Adiyö!.
Dedikten sonra dışan fırladı.
Nereye gidiyordu? Ne yapacaktı: Bunu kendi de bilmiyordu.
Uçurumun kenanna geldiği
zaman karanlığın içinden bir
gölge hareket etti ve bir ses
geldi:
- Ben de sizi bekliyordum
Leon Rütl.
- Beni mi? Niçin.
- Çünkü sizden nefret ediyorum.
- izaha lüzum yok, sebebini pekala biliyorsunuz. Hatta ayni sebepten sizin de bana kininiz var. Binaenaleyh
bu vaziyet karşısında ben karanını verdim. Leon Rüt pek
az sonra artık ölmüş buluna-

d'j

Tigriı kayanın ~i
kamayı da koyın~
Rüt bir hamlede k fi ~

5

birinin üstüne atJdıe)ı _
göz arasında, şiınf ,,J'il~ Tigrisin üzerine
14
- Öyle ise gebet~~
Diyerek kamayı ~. ,
Püvisönün iki küreği~

sapladı.

Sefili. Bir cinayet

1'·'
,J'"'

mı

işlemek istiyorsun?

- Hayır.. sadece bir düello.
- Kabul etmezsem.
- Etmiye mecbursunuz.
- Neden mecbur olayım
Siz babamı kurtanniya söz
vermediniz mi?
- Sözümü gene tutacağım
eğer ölürsem cebimde babanızın nerede
bulunduğunu
gösteren vesikalar bulursunuz.
Maamafilı buna hacet kalmıya-

l

Ayni zamanda d~.k
dan hınlb ile kartr~ . 'i,
für çıktı. Kamanın ç ~
tıpkı tiyatro bıç.akl.,.abİ 1 ~
pma girmiş.. ve bitt'#~
hiç bir zarar verın~
sim dö Püvisö biç ~~
karmadan ani bit
Leon Rütü belindeJI
~
havaya kaldırdı.
Bir saniye so~ıdtl ~
fiyesinin oğlu Ti~ ~
uçurumun boşlu~~

caksınız.

-

~

.r.J

fırlatılmışb. Gittı1'~~,J
şiddetlenen fırtına ~"el'":,/
arasında bir ses Y~...,ıe j
-

Aptal..

B.eo;

f.

çıkmak mı istc:dıf1kiiP~~

1

j

Uzakta dcn.ıı
1'~.
ile bala baykınyor, ,ı,ıt
dalgalar yalçın kaY
çiliyordu .•

Safıife

Son Saat

cak

7

dalgası

.spor faal(} ·etleı--iııe tesir etti Top OJ,.ııarkeıı Belçikaduılar ha.J ·ddL - İııgillerede sıcak yüziinden tenis
rn(lçı yarıda lwldı - Deni=..e şemsıye ile girenler -Sıcak"

tan 11ı1'lteessir olınıJ1·aıı çoczıklar mıdır?

~~.ı :ıııann ara sıra çekilmez şe~ı~ 0 t

Hatta

başlanmış

olan oyun-

kip etmek istemi15e de
bu cürmü işliyen müctimlerin gittikçe artan
miktan karşısında mi:·
cadeleden vaz geçmiştir.
Sıcak dalgasının deniz sporunun tekamülüne sebep olduğunu birkaç hafta evvel spor .
sahifemizde havadis olarak
kaydetmiıtik.
Son
gelen
Avrupa
ve Amerika spor
p.zete ve mccmualan deniz
sporunun da sıcaktan müteessir
olduğunu kaydediyorlar.
Tepede kızgın ve y'akan ir
güneşin mevcudiyeti alttaki
denizin serinliğini bile ısıtacak
kadar kuvvetli imiş. Bu itibarladır ki evveli deniz mevsimlerinde rağbetten düşen
(pisin) ler, yan üstü
yiizme havuzları btiyfik bir
_ı __
rağbet
bulmaktawr.
Yeniden bir çok pfsinler

V sıcaklar hala devam lar bile terkediliyor..
~ll t~· akıa İstanbulda ıkliAmerikada bir hokey maçı
~~dar ır. olarak bu sıcaklar pek sıcaktan hiç bir seyircinin

~hcnn flddetıi değil.. Ara sıra
~&k enıden selam getiren

~~

.. alev dalgalan oluyorsa
'4ınu ·
'illi lt nııyetle ve başka
1
~Y:tee~ere nazaran ol:adar
~\'t
akkımız yok.
~le Upa ve Amerikada
l~ ki ~erler.. öyle şehirler
~Uz u sene bizim gördü~ deren şiddetli sıcak, yani
--~.ılac,~ce k oralarda nimet
'%ı add .adar ılık.. hatta
ı lia,,Clllt
.. ı edJlrnektedir.
Q'
~ l>ck ın hu derece sıcak~!> .•tabiidir ki insanlar ve
taıl'irı·1 Uzerinde uyuşturucu
0
Bu teksir de
1
~tc Ytli tize ~ du 0 1ara spor
~"''l
tın e ehemmiyett' ·~ı ol
ı. ~ıca"
uyor.
11
• .
til1lltıtıu&ın
I< 1 şıdd etı. altında elım
't ~lükJc 1tııldatamıyan, hatta
t~dy0ıtı tıcfes alan insanlar
Stkıy0~halanna pek seyr ar.

gelmemesi yüzünden
tehir
ediliyor.
Belçikada kadınlar arasında
yapılan bir futbol maçı, güne~
ve sıcak yüzündan her iki tarafta bayılan kadın oyuncuların miktarı oyuncu adedinin
msfını geçtiği için tatil cdıliyor.
lngilterede muhtelit
tenis turnuvasında kadın oyuncu devnm ederckcn gene sıcak yüzünden erkek nefe..

t~~ :.?'~ ~:.

kapalı

· alamıyacak derecede kesiliyor
ve bittabi oyun yanda kalıyor.
Sıcağın tesiri yalnız
oyun,
spor sahalarında değil, sokakta giderken ve ya bir ağaç
gölgesinde otururken de facialar yapıyor .
Amerikanın
(güneş çarpma) sı meşhurdur.
Gazetelerin neşriyatına bakı
lırsa Nevyorkta bu sene güneş
çarpmasıdan birden bire düşüp ölenlerin miktarı günde
yüzü geçmektedir. Sokaklarda çırıl çıplak dolaşarak rast
geldiği çeşmenin
altına

musluğunun

giren insanlan Amerika polisi evelce (ahlakı umumiyeye sui kast) ciinıtii ile hı-

yapılmıt ve açılmqbr. Plijlarda en fazla rağbette olaı\ ııpor denize dalma ve denir.
albnda fazla kalına sporadu!·
bunun da revaç bulmasının
sebebi gene sıcakların ıiddeti
dir.
Deniz eğlencelerinden en
başlıcasını üstU tenteli sandalla çıplak olarak su üstünde
dolafmak teşkil ediyor.
Amerika plajlarında denize
girenlerin hemen hepsinde
birer şemsiye bulundurmak
adeta sıhhi, hayati bir mecburiyet halini almışbr. Plajlarda
en fazla çocuklar görülmektedir ve güneşin tesirine çocuklar büyük insanlardan fazla tahammül etmektedirler.
Doktorlar bunu büyüklerin
fazla miktarda kullandıklan
içkinin tesirine atfetmektedirler.

~on

Saat

Scyriscf~
Merkez aGCDtaSl : ~
köprü başında. Be~ _..M
Şube acentaSA: MahıJll"''
hanı altrnda . İstanbul 2711"

Anta~a postoJı
21
(ANAFARTA) v~
~
Temmsz P~ar ıo da
·
rıhnmından h3r~e ( ı~·
Küllük, Bodrum, Radas, 1'
hiye, Finike , Antalya ] ~
gidecek \.'e d'"onuşte ıne ı"
ı"kelelcrie birlikte ( D~~:ıe
Mannaris , Sakız , Çanak el
Gelibolu ] ya uğrayarak i
cektir.
FLITOKS
rü-

k \' •••

BÜTÜ

-----

!

OR

HA

TRABZON BiRiNCi

POST~

( REŞlTPAŞA ) vapurtl dl
Temmuz Pazartesi l :ı~etll
Galata nhommdan h~re ,.
50
( İnebolu , Samsun , Gırt J)
Trabzon , Rize , HoP8
gidecek ve donuşte pazar ,
11
1,e1esilc
Rize , Sur~~
Trabzon , Gorele , Gır I
Ordu , Onve , Samsun •
bolı.ı Zonguldağ] a uğtl"
ge1ecektir .
Hareket günu vük a1ıf\

Seri ve lüks Karadeniz P

M1·ı ı et

Paz ar Sirkeciden

KOKUSU GÜZ

..___ _.,....,,. LE

~

ahrukat münaka a
Tütün inhisarı umum
müdiriyetinden:
İdare için kapalı

zarfla 613 ton maden k~mUrü, 155 ton
kok, 64500 kilo mangal lromürli ve 1485 çeki odun alınacak·
br. İtaya talip olanlann prtnameyi almak Uzere her gUn mü·
racaatları ve yevmi mtinakau olan 27-7-929 tarihinde saat
15,30 a kadar teklif ve yüzde 7,5 tan teminatlarını havi mek·
tuplarını Galat.ada mübayaat komisyonuna tedi etmeleri.

Her

gurı

nduz \(' gecr

AY BURNU PAR
nk <'tmrktr olup bu h"vctc muallim Nu
Han nn Semıha hanım da ı tırak etmı:l:tedır

25

kuruş

binaaında
r rt

~~ezo kur ş
SABAHA KADAR.

21vapurtl
rerrıf11
akşamı 1S

SOÇETAİTALYANA
ol SERVITS MARITTIMI
( lZEO) \a

20 temmuz Cunıarte i
unu [ p ).ı,
1 r<:ih a
\:
CenO\·aJ "a gi
deccktir.
(BRl\ZlLE) vapuru 2; Tem.
uı salı
itmar le\ ant ekspres)
olarak
Pire, .. •aP?li, Marsilya
ve Cenova ] ya gıdecektir.
(Al BA O) vapuru 24 temmuz Çara nba Bugnız, Vama,
Ko.;tc \.. , Orlesa, Nonosiski,
Hatı ın 'c T
ıon a gidecektir.
T af t
Gal tada merkez
nht m h
umumi acente..
n mur aat . 1 1. Beyoğlu
7 ı - --2 \e a Beyo~fonda
l' r r ıas altında
atta Nas' onat 1 t rkiş turist acensiye
Tele o 1
\O lu 3 599 ve ya
ok t. 'an kar ı-,ın<la beynelmilel
yatak'
'agon kumpanyasına
Tel. 1 \o(!.'..ı 2)
ve yahut
1 tauhuld1 Emin munde lzmir
sokattmd'l 8 numarada acente
punı

,o

\.

1

n

mr at.
1c. İstanbul 779

ketle [Zonguldak, tnebolll~
nop.Samsun, Ünye,OrdıJı
<:un, Trabzon, Rize)ye. (/
, e [ Sürmene, Vakfıkellif~tf
rele ] iskelelerine de ıı
rak avdet edecektir. ~
Müarcaat mahalli: · f
Meymenet hanı altıod~ ı•
. ı.ıı
zıhane. Telefon: Jstarıv

1

--.--

Hantal zade Tayyar

AYVALIK - iZMtR

..;,y"'
~

"i"

~ T~~o~,
\~

21 tefl1

PAZAft.Jr
Si(·~~J

günü saat 17 de
iunmdm hareketle
ı:P'ı e
Çanakkale, ve Körf41111 (

Ayvahk , DilnTı "e 1ct1'
azimet ve avdet ede~ ..
Dikb.t : Paz.'uteSl (
[Edremit] e mu'~..,~~~
Yük ve volcı. h. 1 ı.. f11
• Ouıl1
Reşadiye cadd,.sı 1" 01 ıır
nındal, idarehanec;ınc

Tel. 1starıbul l q77 ·h
bilett apu d.ı Ja \ erı

'i

)ı

b
)

icindeki
ölü
,

İstanbul mahkcmci asliye birinci tiCaret dairesinden:

İstanbul

ıcra dairesinden:

G alatada yeni cami mahallesinde
ve yenicami caddesinMeblağı müddea bih (ŞOOO)
Alunet Ce1naleddi11
de kain 5 atik numara ile
Türk lirasının 13 t~rinievel
-75339 tarihinden itibaren mafaiz mürakkam bir bap mağazanın
yedide bir hissesi borcundan
ve masarifi muhakeme tahsili
dolayı ilk peyı veya fazlası
mutazammın olmak üzere Nunı geçmek suretile ihalei evriye hanım tarafından Beyoğ
veliyesi için otuz gün müddlunda Tarla başında 55 numadetle mevkii müzayedeye vaaz
ralı madam Edela mn pansiyoolunarak on beş gün ,müdnunda mukim Adanalı Bağda
detle ve yüzde beş zamen
amanı b
dızade Aptürrahman bey aleyreden kaçabilmektir.
tlıüUıi b' u sırada aşağıdan
ihalei katiye müzayedesine
hine mahkememizden 12 teş
lt,,b
ş
ır
eni -ıt"
k
.
- Bukadar yüksekten nasıl
rıu er M c. ..ru u a setti ve
vazolunmuştur
mezkur marinisani 339 tarihinde sadır
'1ındu~ arsan genç kıza bu- atlarız?
ğaza zemını
dükkan ve üç
olan hükmü vicahiyı havi isla..,aıygu odadan çıkmnniayı
- Onun da çaresi var..
kat ortaları delik ve iki otihsal olunan 30-5-929 tarihli
fllıa ke ederek merdiven baDelikanlı odadaki müzeyyen
dayı havidir 24 metro teroştu:
ve 165 adetli ilam sureti mukaryolanın çarşafını çekti ve
biinde olup derununda elek' ı::ı
)ere Yan, siz buradan bir
çarşafı ikiye bölerek birbirine
saddakası, ikametgahı meçhul
trik tertibab vardır.
bit ba?rılrnayınızl Ben gidip sıkıca bağladıktan sonre penbulunan mahkumu aleyh ApHududu bir tarafı kefeli
)ok ki iYırn, dedi. Hiç şüphe
cerenin kenanna çarşafın bir
turrahman beye tebliğ olunacaddesi ve Molko ve Van~lttlakı ambarof ve Fabyen ucunu tesbit etti ve genç kızı
madığından hukuk usulu mahake- doro dükün diğer
tarafı
8ankaşınıya başladılar...
kollan arasına alarak kendimeleri kanunun 142 nci maddemedyunun hissedar olduğu
Ilı'·
düş- sini boşluğa bıraktı.
Uf older plA
anının suya
~inin bahşeylediği selahiyete bi- ı diğer dükkan bir tarafı Mahdtll b. ugunu görünce yeniBu müddet .zarfında azgın
lqa~ ır a:abi buhrana kapı delinin şedit darb~leri altında naen ilanen tebliğat icrasına mudiye caddesi önü Yenicami
~l>Set ~uberin kendilerini kapı parçalan~ış ve Zambarof karar verilmiş v~ mezkür ilam caddesi ile muhat olup içinde
maddei mezkfırenin birinci
~lıtnı rnış olduğu odanın kahissedar Kemal bey sakindir.
elinde kaması, odaya girmişti .
fıkrası mucibince mahkeme
'işt · Parçalamıya teşebbüs
Sefil herif açık pencereyi ,
Kıymeti muhanıminesi 21,600
tlc ı. Herif bir sandalye pencerenin pervazına bağlan d ivanhanesine talik .kılınmış
liradır.
Tafsilat 926- 6139
~.- ge .
'll'ılı1 ç '"erek bununla kapıyı
mış
yatak çarşafının ucunu
olduğundan kanunu mezkürun
numaralı dosyada münderiçtir.
11 Ya
llİtaı çabalıyordu.
görünce her şeyı anladı ve
144 in<(f maddesi mucibince müracaat olunabilir miizayede
y sonra kapı kırılmış, ve
pencereden
eğilip
yatak
mahkiim aleyhin ilanın neşri
şubesinde 5-8-929 saat 14-16
çarşafını kesmek için ileriye
evvela Fabyen fırla
kadar talip olanlann kıymeti
tarihinin ferdasından
uteber
~)~t f endisinin ~ittikçe te- atılmak istedi.
muhamminesindan hisseye muolmak üzere iki ay müddet
Fakat henüz bir adım at~ kortden cinnet buhranları
~ ola t:usundan titriyerek şa- mıştı ki birdenbire sarararak 7.arfında turuku kanuniyeye sip miktann yüzde onu nisbe~ı kn bu devendam herif ellerini boğazına götürdü ve müracaat etmediği surette tinde pey akçesini vezneye
Ilı~ lrılın
salifüzzikir kanunun 405 nci
tesli vn bizzat ve ya bilvebir müddet ayakta. yıldırımla
Ilı ta h ca selamctı kaç~'ttı. li·iarak dışarıya atıl vurulmuş bir l\ütük gibi sal- maddesi hükmüne tevfiken kale İstanbul icra dairesinde
~ t6rn u er, Fabyenin firarı landıktan sonra, yüzii koyun mahkemeye kabul olunmıya müzayede şubesine miiracaat
~·~ia ~ce . elindeki rüvelveri yere serildi.
cağı ilan olunur.
eylemeleri ilan olunur.
~~ti. F ekvcıh ederek tetiği
Banker Marsiyal Zambarofu
~"'
a
at
t
D
sektei
kalp, sehpayı idamdan
Hüber Marsan sureti kat'iyede
dir. Diğer taraftan biraz evel
'ilıı"'l sil 'hı a eş almadı. ekurtarmışb .......
~ """'111111 a na bir göz abnca
beraet ederek tahliye olunuyolda Fabyen isminde bir
lf
~~llltli d hsıkışnıış olduğunu
yordu.
herifi de tevkif ettik. Kendisi
Hüber Marsan kolları araGazeteler defikanlmm eHm
b·~ e fetle müşahede etbanker Zambarofun
uşağı
sında
kıymettar
bamulesile
sernüviştini
uzun uzadıya yaz,,~cr
imiş. Bu adam itirafab karni ayaklannın zemine temas ettidılar ve Hüber Manan ~
le8e bulundu. Herifi Melön
' batof ~~.aftan
Marsiyal
1
ğini hissedince derin bir neuberin yerden alyet mahkemesinde beraet ka• ihıtı
jandarmalanna teSılim ettim...
~~•ttı1 a1ettiği uzun kamayı fes aldı :
ran aldığı gün çok kesif bir
Zambarof çıldırarak şeriki cür~. ~ç~tş ~e merdivenleri üKurtulmuşlardı!.
sami
kafilesi
tarafından
JDÜ Loranşarı öldürmüş, öyle
Hüber Marsan bu şeametli
~ltıakta.tlıyarak kendisine
şiddetle alkışlandı ve (Duvarm
mi?...
köşkten bir an evel uzaklaş
içindeki ölü) esrarı da bu su' bet ba. bulunmuştu.
- Evet, hatta bizlerde he~ ~ıa u mütehevvir deli- mak için genç kızı otomobile rifin elinden güç kurtulduk. retle tenvir ve adliye tarihi~--d~11 ·~da silihsız ve mü- doğru sürüklediği sırada polis
ne geçmiş oldu.
- Ben buraya sizi tekrar
Hiç şüphe yok ki bu beraet
~ old~aluıını bir halde hafiyesi Ribal ve bir muavini tevkiften ziyade ikinizi kur~c d.. illnu görünce ters ile kllllılaşb.
şerefinin mühim bir kısmı
tarmak için geliyordum. Şimdi
avukat
Donnonun hakkı idi
~ .duit.Otıerek genç kızın
Ribal deli kanbyı görünce
gidip Zambarofun ne olduğu
Beraetinden iki · gün som.
~· ~tid Odaya girdi ve ka- gülerek dedi ki:
nu anlıyalım. Kemali ihtiyatla
Hüber
Marsanla Elyan Rose- Mösyö Marsan sizi ikinci
~di
liinneledi.
köşge girdiler ve yukanya
lenin samimi dostliırdan mürek:
~ ' Yllldce~ var kuvvetile defa olarak te kif ediyorum, çıkınca bankerin cesedile kar- kep
davetliler rasında nikah~ "-iıd nıy~rdu. Çılgın ama bu sefer mevkufiyetiniz şılaşblar.
ları Y.apdıyor ve nihayet saatt
an ıskemleyi de pek kısa sürecek...
Loranşann naşı da duvardan
~~) ıctirnı·
de e kavuşan genç çift daha
I
- Demek ki masumiyetim
çıkarıldı ve cemiy ti beşeriye
~'il btşl
ış ve kapıyı
o
akşam sadık ve emektar
'tt~ ltıc~ışb. Hüber et- tebeyyün ettL Öyle mi mösyö ye karşı borçlarını ödemiş
Jan-Piyeri de yanlanna alarak
t~~ 'tc
ne bir nazar
Ribal?••.
bulunan bu iki deni herifin
-""t · 'çak d
Rivyeranın ılık muhitine müÜitin Ul'aL pencere
naşlan
üzerine
bir örtü
- Henüz resmi bir şey
teveccihen Parisi terkediyor\...- ~ı) Ce:
atblar..•.,
yok ama son günler zarfın
•
lardı.
atı, dedi ' b'ızım
· ıçın
•·
~
daki tahkikabm her
ıeyi
~e·
Bu vak'adan iki gün sonra
' •elamet pencetenvir edecek bir mahiyette-

s0Birdenbire sarsıldı

nra yı dınm ile vurul1'tnuş (!ibi yere yıkıldı
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Son

•

Son Saat

[.:e~;m;:T'' n~;J

1

: ::,abibinin bulunama·nasma binaen
tebligat yapılamıyan Halıcıoğ
lunda Turşucu mahalle!; nde
Camf sokağında 5 numaralı
iki katlı kargir hanenin beden
duvarlannda görülen tehlikeli
arızalar on beş gün zarfında
izale edilmediği takdirde ebniye kanunun\lll 48 inci maddes; mucibince dairece refi mahzur edileceği tebligatı kanuniye makamına kaim olmak
üzere ilin olunur.

•

•

Şehremanetinden :
Boğaz içi i8kelesinde

Gerek hastahğı möteakıp,
gerek fazla çalısmaktan ·
mütevellit fakrüddeme

h. U sinde
düklrln,

Ahmet

79 - 81

Geçenlerde Pariste A~
en g6zel kızmı seçtiler,
sonra da Amerikanın Galvafon tehrinde Diinyanm en
dilberi intihap olundu. Şimdi,

sinema mahalli, Beyoğlunda
San Lütfü mahallesinde Meı
rutiyet caddes=nde 189,i91 ve
Yavaşça Şahin mahallesinde
-Oökmecilerde 1 numaralı dük·
kanlar pazarlıkla kiraya verilecektir.
Taliplerin 21 Tem muz 929
Pazar günü saat onbeşe kadar levazım müdürlüğüne mil-

dtikkln, Şebzadebaşın
da Darülbadis Huan ağa medrese9i içinde 5 numaralı oda,
Üskadarda Selıun ağa manumaralı

H8llk6yde kiremitçi
'debi mahalJesinde

racaat eylemeleri.

hazıTlanıy~

nın

Eczanelerle ooza depolannda bulunur.

maralı

baa icrasına

geldi

karşı gayet müessirdir.

Köpril
1-8 nu-

Yeni bir teşeb

Sıra., en şık
kadına

ARSENOFERATOS

0

Cen1iy~t

Seçildi

/~--_..

Beyoğıu daıresin<len

HiayJ1anlllrı hlnUJYe

(ifJzeller g'/full

bu
zel

ünvanı

A vuaturyalı matma-

(Goldarbayter)

tapyor.
gazetelerinin haber
verdiklerine pre, birkaç gllne kadar Fransada, Anupanın
en şık Ye kibar tavırlı kadım
intihap edDecekmif. Bakalım
Avnıpa

bu ünftlll da kim alacak?

Adana

tayyueıi
Adanalıların aldıkları tayyare 30 ağuatusta Adanada
bulunacak ve zafer bayramında adı konacaktır.
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PARIS KONSERVATUARINDAN ·MEZUN

lstanbul

Hfmayei ha ~

cemiyeti, hayvanlara
bil
yapanlan takip ederek~
halin men'ine, hareketi · _w
iarar edenlerin de tecPı edilmelerine çalıtmaktacbtj,,r
Cemiyet, Felemenkte faıJ'
vanlara kudretlerinden il'.
yük tahmil edenlerin , ebta olan hayvanlannı t defi
ettirmiyenlerin birinci e'
«250• Türk lirası nakti ~c
ya, tekenilriinde albay
malıkiim olduklarından ~-•-"
le, Tllrkiyede de ha~~
eziyet edenlerin bu gıbı ~
cezalarla
m ah kfımiyetl
bOk\imetten rica edecektİt•

--===-=====--
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202568 a Güzel Istanbul
b l"ion Bey
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202083 a c-·
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ODEON ELEKTRİK
PLAKLARIMIZ GELMİŞ TİR
İyi
w zeııııin bir ıaıoı:
Ticareti ba ır"~·e n~ <Jktebi alisi mü- MADENİ ALM~;.,,
zusundayız. TeJdlfııt 0 ı
sar \"olf Yovvoda ti' ıö'
bayaa konı~syonu riyasetinden:
7-to, Galata ııos~
su ..ttf 7 ye gümJerll(1) ;,t'
Laboratuvar a~at ve edevatı
lst.
mabkeoıdi ~
~~~~-

.

-.~~~iiii--~

.,.

'

•

)'O

8

münakasası

Mektep mih..,n"k elek ir'k fobo.atuvan için m .. bayaası muktezi 281 kalem alit ve edevat
22-8-929 Perşenbe günü soat !4 tP ihalel ri icra kllın'llak üzere kapalı zarf usulile münakasaya
va:r.olunmuştur. Taliplerin ~era't:ni an tut' k rz :-e Cull}adan mada hergün Ortaköyde mektep
müdürlüğüne ~ ya · ~ -,,ı, d '"tcrdarı - ı o ıl nC"''" zirai ticari müessesat muhasebeciliğine m6racaatları ve mün.... ' es- ·~ ı"~:r k :ç"n de · ·d } di buçuk nisbetinde muvakkat teminat akçetlerini muhteyi :u,!.
1..ktt pl~rın, i ~ " s1~ n 'en c 'i:el illakbuz mukabiliude mektepte mllte·
şekkil m~bayant koın:oyonu riyas ..tin_ tevc. eyle leleri.

en

Asliye

hukuk daireaindeO= ~
Emine H. kocası ~
meçhul Ferhat ağa
~.
ikame eylediği bo~~
vasının emri tahkikatı t~;~
salı ıaat 11 e ta;lk d~~ı
olmağla vakti mez~r~
mediği veya bir vekU ett tP .
mediği takdirde gıy•~~
kikat yapılacajı iliO

e'
Azgın
•

ngir..iz hariciye Terkos şi
nazırından
1müteahh ·
r su
ne istiyorlardı? 1
ve1·mıyor

atla·

, Be ikt

cay se e o
r
~1 iea to~çu mekte~i~d~ asker Mustafa dün batarya araUrkerek hBeşıktaşta, Koyıçınden geçerken at ar bir kediden
P.ta

Londrada iki meçhul adam,
İngi iz hariciye nazırı M. Artür Hindersonun ikametgahına
müracaat ederek kendisinden
husus. Bir mülakat rica etmi~lerdır.

h1u taf ızla. koşmı~a başlamışlardır.

müstahdemin, biri
bu müracaatçıla
tılıt tr a bırdenbıre gemi azıya alan hayvanları durduramarın
alebini isaf etmemiştir.
tntr.- anıvay cadde ine doğru koşan atlar yo da
maJ Faris
~ amel . d
'
E
......
::.en
bu adamlar, daha
~br.
esın en Ahmet ile Nimet ve H ..fize hanımlara çarpevelce de birkaç müracaatta
Bllııl
bulunarak M. Hinderson ile
lltye ka~dan Ahmet ile F arisin yarası ağır olduğu için hastaiUç h ~ dırılnıışlardır. Kadınların yaraları hafiftir. ızgın atlar görüşmek istemiş, her defa·
sında kendilerine ret cevabı
fre~•ddur:urulabi!inmi!l.erdit
verilmişti. Bu adamların son
ll
müracaatları
esnasında
M.
Hinderson ailesi efradı ile
.~
,
bırlıkte bazı zevatı kabul et•
' de ~qşta, tramvay caddeKadıköyiınde yb e irmeninmiş bulunuyor.
dtııı
ays rili boyacı Ihsan
de Vıktoryn
parlımanında
Bu adamlara ret cevabı
ta 10
f zla rakı içmiş, sonoturan tüccar Mah t beyin
verilınce içlerinden biri tabant.1ı r- kga çıkarak elindeki sushizmetçi,· Mün
er evden
ca!.ına davranmış ise de kullan~a ı ·ı
'1-tııı
ı e gelen geçene ta.kıymetli eş} a ve üz elli lira mıya vakit bulamamıştır. Zabıta
it
etını tir. Boyacı yalcaçalmış, k,.,çmı tır.
1 tır
bu hadise hakkında ketum

ari et i
hizmetci

h yac

n

w

t:ce

k'
1\ atr sın vurdu
a d

lu

ı.ını

k ı;ı n Ni ancad otu~"ces1~ el acı Karabet ile
bit
ılı kavga etmişler,

~ t b lt Pek fazla asabileşen
~ltı ını t... ~unduracı bıçağı ile
llçltı

t ..~ sur tte

)a.~ ı-ı_,..,. ır.

·•1 1Şlır

yaralamış

Nazlı

hnc-taneye

&f!" ç ite y raladı
~ ı 'n~ tt

t ıtahv ~ postane

sırasın-

t~ ltıe ecı Fehmiyi bir ala-

İzmirdc

H tice l . isimli

70 yaşınd

bir k dm, 80 ynşmdaki
koca mı oldürmek
cUrmti ile mu ak mc edilme tediı. Hatice H. son muhakeme ce
ınde kocasını
oglunun bldurdiığwui söylemiştir.

R

~tlldi selesi yüzünden Cahit

~.tıt. ~aeçle ~aralamış,

en

kaç-

davr

nmaktadır.

Şimdiye

kadar

zabıtanın

nezaretinden müstağni kalan
hariciye n;ızmnın ikametgahı
polisin muhafazası albna alm·
mıştır.

Talebe bitliği
kongresi
Bugün yapılması mukarrer
talebe birliği kongresi hafta
içinde, başka bir gt1ııe bıra•
kılmıştır.

a ar

~ Y., hvecı Fehmi efen-

Kongre günü bilihare tu·
bit edilecektir. Kongrede g6rüşülecek meseleler arasmda

Gebze polis memurlarından
şunlar vardır.
olup evelce Heyeti mahsusaca
1 - Türk ocağında aktehakkında ademi istihdam kadilen
ve talebeden i•Yri bazı
b ~txık il Çörpfı
ran verilen 1 mnil Hakkı, da~e~~ ç~Pıda oturan Nuri vete ademi icabetinden dolayı zevatın da iıtirak ettikleri
içtimaın sebebi.
d~teye Jaşındaki çocuğu
tardedilen üvari birinci mü2
Bau talebe hakkında
~ &tb amdinin idaresin- lazimi Serefettin efendiler ki lüzum uz ittihamat .
ba. lrıdarı ay Çarpmış, Münire hakkındaki cüriımlerin aksı sa- ·
3 - Talece arasında mu~ 1 l'altaı atalanmıştır. Arabit olduğundan h anndakı
2ur propaganda yapıhp yapıl~-~m._ış_tı_r·------k•a•ra•r•ln•r•r•e-fe_d_i_Im_iş_t_ır_.__
madığı ve bolşeviklik tahri·
kalı olup olmadığı.
4 - Heyeti idar:enin iskatı
nizami olup olmadığı.
5 - Talebe arasındaki mUnaferetin izalesi ile samimiyetin iadesi.
A lltaaı hafiftir

C'\.t&h

·

k e"ıet matbaası · re
~·~htlıisyonundan:
kil

Ilı
aada b.
ls t o kır ır sene zarfında teraküm edecek ta ·riben 150

'~d tıtınıuı P~ntı kiğıdının bilmüzayede talibine ihale i hakkınd

'!

)~d t "etil

29 tarihinde yapılan müzayedei aleniye netice-

i~tils~n fiat haddi itidalde görlllmemi ve yenidon müza~tit~>'ı iö~ kar~r verilmiş olduğundan talip olanların şart
~~-~ içirı d ek u:zere her gün muhasebeye ve m"zayedeye
'1tseter·ı\! 27 temmuz 929 cumartesi günü saat 15 buçukta
1
e komis_yona müracaatları ilan olunur.

. Dun~d& bort..~:
lngiliz 1008,25; Frank
12,50; Liret 9,18; İsviçre

49,00; Dol r 48,50; Dahili 95,25; Albn 872; Anadolu 22,50; Rumeli 6,70;
Tr mvay 79; Düyun 184,75.
\.,::mkasından c. 'ınm:ştır.

1

Son günlerde ehird
at birden b' · • ço
1 ,
kos ş!rketi ile inşaat m t ahhitleri raşında d iht
çık
mıştır. ihtilaf şudur:
T erkos şirketi, müteahhitlere ancak ;n a tın
,.uht
ettikleri zahn abone olması
şartilc su verebileceg n bıl
dirmiştir.

Sebep olarak ta müteahhitlerin sarfettilderi suyun parasını vermediklerini, inşaat bittikten sonra arandıkları halde
bulunamadıklarmı ileri sürmüş
tür.
Müteahhitler, suyu inşaat
~binin hesabuıa değil kendı
hesaplarına
sarfettikleri
için şirketin bu tarzda hareketinden memnun olmamışlar,
şf rketin
bu
ha r e k e tJnin
kendisi ne
abone
temin
etmek maksadından ibaret
olduğunu beyan, ayni zamanda da piyasa tacirlerinden
birisinin, yahut bir banka kefaletinin ve ya tensip edile-

cek miktarda depozito akçesinin ibrazı takdirinde kendilerine su verilmesini talep etmiflerdir.
Şirket bu şekle de ma
göstermediği
cihetle ihtilif
halledilememiş, nihayet Şehre
manetinin tavassubı rica olun·
IDUfhır. Şimdi Emanet tavassut edecektir.

Umum

ıııarangoztara

Marangozlar cemiyetinden:
Cemiyetimize dahil bütün marangozlann her türln davaları
cemiyetimizin umumi vekili
tarafından meccanen takip ve
intaç edilmektedir.
Esnafımızm lüzumunda derhal Cemiyetimiz merkezine ·
müracaatlannı beyan ederiz .

Bnndırma beledi-

yesinde bir

açık

Bandırme Belediye veznesinde 10000 lirayı mütecaviz
bir açık çıkmış, vemednr tevkif edilmişti&. Mülkiye mllfetlişi Necati bey Bandırznada
tahkikata baş•11:nıştır.

Bugün

ava:

Kandilli rasatanesinden

alınmışbr:

Diin .12ami hararet «27))
derec~, bu sabah «17» de,·ecedir. Bugece hafif ve
mütehavvil, ha , çıktır.

us

.ıı:aber

~

Mü.n
.~

s'-'"'

ne

,

ebet ke- ·
-

,,,,Ln

ı

~ece !:

7

aJ'ue

B~~ta Muhafız l:ıtr..tı

Fakat mevsuk malumat alan
mehafilde hükumetin ihtilafın
muslihane bir surette hallinden
ümidini kesmemiş olduğu söyleamektedir. Mançuri valisi
Sovyetleria Mançuri hududu
boyunca kuvvetler tahşit etmekte olduklarım ve vaziyetin
80D derece vahim olduğunu
telıra& bildirmittir.
Bazı nüfuzlu şahsiyetler harbe mani olmas1 için gerek
Çin ve gerek Sovyetler nezdinde teşebbüsatta bulunması
hUSW1unun Japonyadan rica
edilmesini teklif etmektedirler.
Maamafih mesele henüz resmea böyle bir tıtlebe ihtiyaç
psterecek dereceye varma-

almağa çalışmışlardır.

İtfaiyeniıı, askeri!ı jandarmanın çal1.Ş1DUL takCIIft sezadft'; bu araela polis te
yangına uğrayanlarm eşyasının kaybolmamasına Uğraşmakta, uyğunsuz kimse
görftnftrse bunları tutmaktadır.
Sokaklar, caddeler ve meydanlar fosan
ve eşya ile hıncahınç doludur. Yangın
devam ediyor.
Ankara, 18 saat .11 (Telefon) - Gazinin büyük himmeti ile yanğın saat ona
çeyrek kala vardığı son hudutta söndürüldü.

ınqtır.

Çin harbe

hazır

Çin menafii ve Almanya
Berlin, 18 (A. A.) Gazet dö Voss Çin ve Rus hükümetlerinin aralarındaki ihtilafın devarnı müddetince kendilerine ait menafiin diğer
memlekette muhafazası bususunu Almanyadan iltimas
etmiş olduklanm ,.aımaktadır.

He HS9 uncu alay ve

istihkam bölüklerj olmnk üzere gelen
kuvvet Bahkpazarmda Meyvehuştan itibaren bütün dükl<anları yıkmağa başladı,
bu suretle kısmen o....un tehl.I{enin önüne
geçilmiş oluyordu.
O zaman bütün ynrd•m ı uvv~tlcri yangın sahasının cenup kısmında teksif edildi
ve orada da y.km:. ~meliyesine b::ı~landı.
Gazi hazretleri hep oradaydiler, mütemadiyen bir taraftun öbir tarafa gidiyor,
emir veriyor, itfaiye neferleri ile konuşuyor, onları teşvilc ve teşci ediyor~
dükkanlan gezerek zarara maruz kalanlara
teselli veriyorlardı.
Bu mahşer içinde Gazisini başmda gören halkm gözleri minnet yaşlan ile dolu
idi.
Gazi hazretleri bu suretle bilhassa Bahkpazarı semtinde meşgul bulundukları
sırada Erkanı harbiye reisi F ev:zi paşa
hazretleri ile bazı kumandanlur da Hasan
bey oteli semtinde leLlikenin önünü

tebliğ neşredilmemiştir.

Nankin 18 (A.A.) - Siyasi
münuebatm kesildiğini bildiren Sovyet notasıaın tam
metni gece ahamıfbr.
Reisidimhur hemen Çin rüesasmı fevkalade konferans
halinde içtimaa davet etmiş
ve k<>Bfer.aM1n sonunda teşrii
mecfıs reisi M. Hu - Han - Min
hükimetin Rus notasının eda
ve ifadesinden dolayı kat'iyen
bayMte kalmamış ve f&fll'mallllf olduğunu, çünkü uzun
müddetten beri iki memleket
arumdaki münasebabn inkı
tama intizar etmekte bulundujunu beyan ebniştir.
Maamafi mumaileyh bundaıi ciddi bir şey çıkmıyacağı
mutaleasındadır. M. Hu-HanMin Çin ile Rusya arasında
bir harp çıkması ihtimlinin pek
zayıf olduğunu ve fakat Pekinde Chiang - Kai - Chek ile
Tchangh - Suchliang arasında
yapılan müzakereler neticesinde milli hükumetin her türlü
ihtimalitı derpiş etmiye hazır
bulunduğunu ilave etmiştir.

"'yük bir

L

y ang n faciası geçirdi

hazır ...
Moskova, 18 ( A. A. ) Sovyetler Çinle siyasi münasebatı lcesmi !erdir.
Nnkin, 18 (A. A.) - Sovyetleria siyasi münasebatı
kestiklerine dair notaları ikindi vaktine kadar hariciye nemretine glmiıti. Reisicümhur
Cbiaag - Kai - Chek Çin reisleıini fevkalade konferans halinde içtimaa davet etmiş ve
aralarındaki müzakere uzun
müddet sürmüştür. Resmi hiç

bir

vereceğiz:

Zarar ziyan ne kadar?
Bu dakikada tahmini de olsa
her hangi bir rakam zikretmek
hataya düşmek demektir,

Dün Qccc Mercan
hanı nasıl yand ?
Dün gece saat onda Mercan hanından çık :m yangın

gene
mutlaka

Bununla beraber 1000 dükkan
evin yandığının söylendiğini kaydetmeliyim.
Bu miktara ( 1 ) hamam, ( 4) furun, (~)
cami de ilave edilmelidir. Fakat ateşıo
sirayetine mani olmak için yıktınlaP
dükkan ve evler bu yekünda dahildir.

Faciayı para

ile

ölcersek ..

' zarar (15) milyondan
Söylendiğine göre
aşağı beğildir.

İnsan zayiatına gelince
Maalesef (3) hişi yanmış, (3) kişi de
ağır surette yaralanmışbr.
.
İtfaiye efradı arasında da çalışkan bit
neferimiz gözünden yaralanmıştır.

Yangzn

sahasının

genişliği
Ateşin harap ettiği sabanm bir harit•J
sını çizmek lazım gelirse şimal cephesinde:
Abdullah efendi lokantası, Balıkpazatl
caddesi
Şark
cebheainde:
:Adi
sarayı
altı, Bolu palas civan, CeııUP
cephesinde: hacı Doğan camii yakınlatl '
garp cephesinde: basan bey oteli yakınlJİ
zikredilebilir.
Bu sahanın içinde kalan dükkinl•r
kereste, manifatora, Haffafiye, kuyuıncll~
Demirci, nalbur, yağcı, fincancı, tenekeCI
dükkanlarıdır.

Emanet binası kurtanlmışbr. Yangı"
bitti, fakat Gazi hazretleri miiteyakkJı
bulunulmasım emir buyurdu. itfaiye 91e
asker hadise mahallinde bekliyor.

Divanı

Alide

diğini beyan ett•
tfl
hanı kısmen yaktı!d:a:ı onr::ı
Müteakiben Yusuf Zir" ~
salonunda toplandı. Mahmut 1
itfa edilebilmiştir.
müdafaada bulundu.
r
Muhtar Pş. run vekilleri Yusuf
Bu sabah bir muharrir'rnireket ceza kanununun ~
Ziya,Necati, Alaetf n beylerdi.
zin mahallinde yaptığı t .ıhki
maddesi mucibince ~i~.~ ~
Scyrisefain vekili Hüsamettm
kata göre, yangın hanın ikinci
bey
davayı
teşrih
ile
M.
Muhtar
sayılmaz. Ortada ın~
katından çıkmış ve susuzluk
Pş.
nın
bahriye
nazırhğmda
yüzünden süratle tevcs5.Ü etman da vardır. Ve.. A3 ~
sipariş edilen vapurlar için
fain
idaresinin
1~;
miştir.
mukavelelere bizzat imza koyHan iki
kısım
olduğu
müracaatı bunu kate~.,e~
duğ:.ınu ve ilk taksit yirmi
• icin bir
kısmı
yandı 1 ~tan
dedi. Mecelle<ien bP'"'~~
bin İngiliz lirası kabul ettiği
s~nra
diğer
kısmını kurHüsamettin bey oıu • tlJj;
nin
bu muamelatta muhasebetarmak
mümkün olmuştur.
de bulunarak talepl~ ~
Yanan kısımda yirmiyi müte- . nin imzası meşrut iken boteyledi. Muhakeme 1 b""I
b ho'" bir banka bonosu vercaviz oda bulunuyordu.
hinde
lstanbul üçilJJCD ıt!J
Yangının ikinci katta buludairesinde vaki mü~a~;,Ar..ai
malda beraber miktarı henüz
nan kahve ocağından çıktıgı
meçhuldür. Tahkikata devam
evrakın celbi kararıle
anlaşılmaktadır.
Zarar ve ziyan mühim ol- J edilmektedir.
tos Perşembe gününe b

j

Esk' ehir, 18 - Bugü DiAli saat 14 te Temyiz

vanı

8;1

