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rının indirilmesine 

karar verildi 
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,. 

Ali 
a· gun açılıyor ) cinayeti 
l~t .~Iınan profesörü, gayemiz lstanbu-

1 ını ve ışık merkezi yapmak, diyor 

BAŞVEKİL Hz. 
Dün Zonguldağa Vardı 

F'•JdUte 
lıt.a reisleri vekil beyle beraber yaptıkları toplanbda 

0tlede:hul Üniversitesi bugün ı· ret etmiş ve bu içtimalarda fakül .. 
~iktnet ~:n~a 2,5 ta maarif vekili telere ait meseleler gözden geçiril-
'1tnle Yın huzurıyle ve mera- miştir. 

Ş asrJacaktır. 
k' ehrirn· d Hikmet Bey geç vakit yanında 
1li liik 

12 
e bulunan maarif ve- üniversite rektörü Neşet Ömer Bey 

!)el tnet Bey d .. .. . . 
~ erek b" .. un umversıteye olduğu halde üniversiteden ayrıl .. 
1,r, Ulun fakülte lerin dökan-

Prof e .. 
llıfb'ıış sor ve döçentleri ile ta .. 
dct 0 .. ~e kendileriyle uzun ımüd -

oroOtuşrn" .. 
t\aıınd h' uştur · Bu görüşme es-
t' a ılh ı, J>ra assa talebelerin vazıye 
~ . erarnıar l . d' w 
tııver . mese esı ve ıger 

mıştır. 

Bugünkü merasim 
İstanbul üniversitesinin açılma 

merasimi bugün öğleden sonra sa
at on dört buçukta üniversitenin 
alt kat avlusunda yapılacaktır. Ev-sıtc f 1 k 'olrnu ez e eleri mevzuu bah-

.ı-. !tur. veJa maarif vekili Hikımet Bey bir 
d ı ..... , I' .. .. 
~n 

10 
' '-1 .. ua ııııuı. ....... n ... , ogıe .. ....... tu.k .oyl oy•c;.olc, bunu rektor 

~n f a~~a saat 13 ten itibaren bü _ 1 Neşet Ömer Beyin nutku takip ede
le ha 1 ulteter tedris heyetini kabu.. cektir. 

l'İa h:y:~1!lır. Her f&külten.in t!d ı Üniversitenin açılma merasimin 
"-_ 

1 ayrı ayrı vekil beyi ziya- c ı>ı•\·n nıı t '""' ıuıyırıuta> 

Y ll?a~~s~:ında ~f ?Iese-= 
esı yuzunden ıstıfalar 

Pt1aa ·f rı nazırı 
zır da 

çekildi, diğer iki na~ 
istifa edeceklermiş .. 

h Atirra 17 . ----

1 t.t-~ker' . (A.A.) - Plastiras Atina, 17 (A.A.) - Plastiras 
t . ıne ışf k 
~ litt \'e b ıra etmiş olan sivil- hareketine methaldar olanlar hak-

. \1 e . u :rneyapda ve bilhassa kmdaki umumi af kararnamesi bu 
~ ~ nızel 
~ ''1, Ç l osun affına dair olan gün neşrolunacak ve yalnız dahili .. 

j li •uret:ed;r~s tarafından neşri ye nazırı M. Tourkovassilinin isti-
ç~; k~bine er~~ızam oulnan prc- fasını intaç edecektir. 

ıcttıa1 anı arasında ihtilaf 
~i ına h . 1 
'· l'~l\t h aıs o muştur. Bilhassa Af pazara kaldı 
'"tk· ' ava j .. l · 1 . . il.Jet .. '.t erı nazır arı ıle bas 
l'ııb • l'llusteıı.aı· . 'f k~ . . . .. .. t h' d "'lıııd :r ının ıstı a etme namasının neşrı pazar gunune e ır 

İr, e oldukları zannedı'lmekte d'I · · M 'f · 'f 

Atina ,17 (A.A.) - Af karar 

e ı mıştır. aarı nazırı ıstı asını 

~ vermştir. 
=~~~------~--------

) 
~-.... --~:----------------................................. _... ..... .J .torıllr - lfa\d 

• bir tllrlG kalen, ••yıfalan keallmemlt bir kitabı naaıl baaı
aklım erml:Jor ı .. 

Istanbulda Şerlok Hol
mese karşı Arsen Lüpen 
Tefrikamızın ikinci kısmı 

bugün başladı 

- I O nuncu sayı fada -

Emperyalizm 
garpten şarka 

geçiyor! 
- 10 nuncu sayı fada -

Şen yazılar 
- 7 inci sayıfoda -

- J '-2 -- "-" ~ ~ !Qw~ 

Ziya Nuri Paşa 
mebus seçildi 
Ankara, 17 ( A.A.) - Cümhuri 

yet halk fırkası katibi umumiliğin 
den: 

Münhal bulunan Afyon Karahi .. 
sar mebusluğu için bugün intihap 
yapılmış fırka nam~edi Dr. Ziya 
Nuri Paşa ittifakla mebusluğa inti
hap olunmuştur. 

Kömür havzamızın bugünkü vaziyeti 
ismet Paşa Hz. maden mın
takasında tetkikata başladı 

ı 1 

Zonsruldakta itçl mahalleleri ve madenlerden bir kCSte 

Ereğli, 17 (A.A.) - · Başvekil \ Bir gün evelden ~reğlinin td< .. 
lsmet Paşa Hazretleri bu sabah sa- mil evleri, caddelerı, meydanla
at altıda Ereğliyi teşrif etmişlerdir. rı ve limandaki büyük, küçük ge .. 

ismet Paşa Hz. nin refakatlerin milerl~ motör ve kayıklara varıncı 
de iktısat vekili Celal, Bolu mebu- ya kadar her taraf donatılmış ve 
su Falih Rıfkı, mebur Asım, kale- süslenmişti. 
mi mahsus müdürü Vedit, Sümer Ereğlinin barındırdığı kadın 
Bank müdürü Nurullah Esat, Zon- erkek ve çocuk olmak üzere altı 
guldak mebusu Rifat Beyler bulun bini geçen nüfusu çok erkenden so-
makta idi. (Ilcvnmı 10 uncu 15.'lyrfada) 

AlmanyaBelçik-aya 8. 1 .. k . .· ff k . 
taarru d ır ur gencının muva a ıyetı z e erse .• 
Bürükselles, 17 (A.A.) - Meb 

usan ımeclisi hariciye encümenin
de l<atolikler, Almanyaya karşı ik 
tıdasi müeyyidelere müracaat edil
mesi şeklinde sosyalistler tarafın .. 
dan yapılan teklif aleyhinde bulun 
muşlardır. Liberal mebuslardan 
M. Bovers, askeri müdafaa nok 
tai nazarından daha emin bir zı -
man vücude getirmiş ve bir teca• 
vüz vuku unda F ransanın otomatik 
surette Belçikada müdahalede bu
lunması hususunun temin edilmiş 
olduğunu söylemiştir. B. Brun .. 
faut Sovyet Rusya ile yeniden mü
nasebata girişilmesini iltizam et .. 
miştir. Nihayet encümen harıcıye 
bütçesini kabul etmiştir. 

Fakir mektep ço
cuklarına yardım 

ANKARA, 17 (A. A.) -Genç
lik hilaliahmerile halkevleri içti
mai muavenet komitesi müştere -
ken yarından itibaren on sekizi ilk 
mektep olmak üzere yirmi üç mek 
tepten yardıma muhtaç 900 çocu
ğa beheri 190 garm sikletinde san 
döviç dağıtmağa başlıyacaktır. Bu 
sandöviçler ~eker helvaaı, tereya· 
ğı, tereyağlı kaşar peyniri, yumur
ta, ceviz içi ve kuru üzüm katıklı 
olacaktır. Zengin aile çocukların -
dan arzu edenlere de beheri beş 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

·An karada yangın oldu 
Ankara, 17 ( A.A.) - Bu sabah 

saat ikiyi elli beş geçe Tahtakale 
caddesinde Abdullah efendi lokan 
tası karşısında madam Esemin e
vinden yangın çıkmış ve yanındaki 
ev yıkılmak suretiyle yangının önü 
ne geçilmiştir. Yanan ve yıkılan bu 
iki evin altında birkaç ufak dük -
kan da vardı. 

Halkevinde bir mimarhk sergısı açıldı 

Ahmet Sabri Beyin göaterdiğl modellerden ı Bir aanatoryom projesi 

Almanyada Ştütgard akademi
sinde dünyanın tanınmış mimarla .. 
rından M. Bunasın yanında çalışa
rak şehircilik ve mimarlık diploma 
sını alan Ahmet Sabri Bey dün Hal 
kevi salonunda bir segi açmıştır. 

Tahsilini iki sene evel bitiren 
Ahmet Sabri Bey· bugüne kadar ser 
hest çalışarak muhtelif müsabaka 
lara girmiş ve birincilik kazanmış· 
tır. 

Ahmet Sabri Bey modern tarz .. 

da vücude getirdiği eserleriyle mek 
tepte hazırladığı etütleri toplamış 
ve bu sergiyi açmıştır. Sergide bil 
hassa Gönigstrasede bir mahalle, 
GDF müessesesi, Rayişbank bina
larıyle modern cami planları pek 
çok takdir uyandırmıştır. 

Ahmet Sabri Bey eserleri ve ça 
lışması tarzıyle Almanyadaki mi
marlık ve ~bircilik hakkında pa • 
zartesi günü öğleden sonra Halke
vinde bir konferans verecektir. 

Lig maçları dün başladı 

• 

SUteymaniye - lstanbulspor ma~ında heyecanla bir an 
Lig maçları dün baılamıştır. Neticelerini bugün spor sayıfa· 

mızda bulacaksınız. 
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Pati -···-........ _ ............................... . 
k anıento yerine Rüşvet 
l Orporasyonlar Ne efliitunun "muhayyel belde,, 

t.lya Ba kT H • ı A il b · sinde ne de Hüseyin Cahit Beyin 

&oliııi birın!~:ıı 1.~· Benito Mus- azineye geçmesı azım ma ar aş• "hayatı muhayyel,, inde, rüşvetin, 
rtfürıin esın e parlamento katlin, f enalıg- ın mevcut olmıya • 

e •on tek ~kil ınak•lesin:eyı ·~~ırıyor. Bat kalarının ellerı• nde mı• kalıyor ?. cağına dair bir kayıt yoktur sanı -~tıl ~ e par amentonun rım. Eğer yasak olanı yapmaktan 
)'or ıgını açıktan açıgv .. '.. . . a ıoyıu - Ademle Havva zevk duymasalar -

... Fı·'tiıt rejnnın .. . Duyduğumuza göre Halıcıoğlu rın sahıbı otuz sene evel ölmüş ve bir netice çıkmamış... dı, Hasanla Ayşe duyacak, Habil-
_, a- e gore meşrutıyet · k ı · l. 1 d " b 1 K b d Ah l 

F 
·••entoıu ned ıs e esı cıvannda bazı em ak var- tapu kayıtlarına göre de bu maliar Bize anlatılan ar ogruysa u e a il vuruşmasay ı, mel e 
••i t en manasızdır? d k" b 1 h"b" · f" A l l d b h b l d "ld' M h k "1 f ~, 'f ı rejımını teb .. . ır ı un ar sa ı mın ırarı o ma- a tmış sene en eri de sa ip değiş işe Şl\şmamak ka i eğı ır. e met vuruşaca tı. nsan ena 

ııfl .. ~ .. aruz eltıren d l 1 h . . "k 1· IA B h k'k h d ~ . 'f d • l .. ...- gorülecek l b sı o ayısı e azıneye ıntı a ı a - tırmemıştır. una rağmen bu mal Alakadarli\rm, a ı aten a - ogmaz, onu cemıyet ı sat e er,, 
~· . an amak d h k 

1 
zım ge ıgı ha de baş a e lerm ıs - lara tesahüp edenler, hatta bunları zincye geçmPsi lazım gelen ma ar sozü yan ıştır. nsan fena oğar ve ıııaı l oursa umana ! ld'"' l k l.. 11 .. 1 1 d 

•tııt · a a o ay olur. 'f . d · } İle 
1
. reJJrnı devlete d" _. tı adesı altında bulunmaktadır. kiraya verenler ve salanlar var • varsa bunlıuın fuzuli sahıplerin en onu cemıyel ıslah eder. Kanun ar, 
•berall · ver ıgı mana ~ B" l ld v ·· · · V ı·k d 'd l b" l k l · · t h b 1 h l ·· k l k · · kt erın ani d .. d l . . ıze an atı ıgına gore yırmı o- mış.. azıyet a a a ar ı are ere ır an evve urları ması ıçın a - u ıs a a a on aya o ma ıçın ya-

r ed D a ıgı ev etı ın· ' . . d _ . . ı a... er. emokr t ) d _ . . tuz hın hra egerınde ve on, on bır bıldırrldığı halde, aradan aylar kikatmı bir an evvel intaç ettir - pı mıştır. J. 

...,.Y'1i t a o ma ıgı gıbı . 
F 

ı de değild' parçadan ıbaret bulunan bu malla geçmesine rağmen henüz müspet melerini temenni ediyoruz. Tanzimatçı Ziya Pata: 

t. atil.nle ·· ır. ------------------------------- l l ,._ki- b' b·g· ore devlet, iktısada ~tilyon a ça an mesnedi ikbalde 

k 
.... 

1 
Belediyede Nüfusa yazdırılmıyan ço- Ticarette: f İ1teıi .. r unyedir. Ve onun ma - sere raz 

di ... ~~~~·en hüyük çark iktısz· itfaiye için otomatik cuklar Esnaf cemi yeti erinde yeni Bir kaç kunışun ınüıtckibi cayı 
~o ır. Bu 'kt d. . d" Af k 16 dd . kürektir. "i>or ı ısa 1 uzvıyet mer ıven anununun ıncı ma esı bütçe 

1( aıyonlara dayanır. mucibince 4 teşrinievvel 926 tari - Demiş. Bu deyi§i, artık zamanmı 
,. orpora l 1 f · · · · ·ı · E f 1 · · b. l d · kA k B ,,,İle I •Yon ar orta zamanın t aıye ıçın getırı en yenı oto • hinden evel affolunan nikaha müs sna cemiyet erının ır ik büro za uy urmanın ım anı yo tur. u· 
llıt it toncalarıdır.F akat fasizm yal matik merdivenin tecrübeleri ya - ten it evlenmelerin ve bu evlenme- suna ait yeni bütçesi hazırlanmak- güne kadar, milyonla çalanların 
'ı•kki;ıı . u erıni değil, sermaye pı mıştrr. Mer iven son sistemdir. )erden doğup nüfus idaresince tes· tadır. Bu bütçe ki.nunuev~lin 15 küreğe konduklarını gördük, fa· t eşekk""Il · · l d 
'?•luyo e~ni de korporasyonlarda Merdiveni harekete getirmek için cilleri yapılmamıı olan çocukların inde bitirilerek cemiyetler tarafın· kat itiraf edelim, ki bir kaç kuru• 
liııde .~· •vlet iş ve sermaye üze• cskı merdıven'erde olduğu gibi, el· ali.kadarların vesikalarla veya köy dan tasdik edilmiı olacaktır. şu irtikiip edenlere de, lüzumu ol: 

1( •ırm Vazifesini görüyor. le uğraımağa lüzum yoktur. Mer - mahalle veya belediye ilmühaber- Esnaf cemiyetled için bir esnaf duğu kadar ceza verilmedi. Bu sö· 
~t .,~1~P~rasyonlara dayanan dev- divende iki düğme vard.r, birine !erile vuku bulacak müracaatları sandığı açılması evelce kararlaı· zümüzü. son rüşvet hi.disesinden 
l>otatif ~'.tarif ederken ona da kor basıldığı zaman asansör gibi mer • üzerine kayıt ve tescil muamelele- mıştı. Ancak bu sandığın faaliye- sonra, emniyet umum müdüri • 
ıı.,.,.iy ır mana veriyor. Artık bu diven yerden itibaren bir buçuk rinin ifası için Dahiliye Vekiiletin- te geçmesi için halk sandıkları ka yetinin verdiği karar teyit eder. 
ku~İit heye göre mil 1 et sadece bir dakikadan az bir müddet içinde ce hazır !anan talımatname li. yıha- nununun çıkmsaı beklenmektedir. Emniyet umum müdürlüğü, 
l,·

11
. ırlıg" ı d "'ld' yirmi altı metreye kadar yükseli - B kAl ·1 · · Maden sularımız ı ı kl sab"ıt olanlar hakk 

I' liid· . egı ır. Bir meslek sı aşve a ete verı mı~tır. yo suz u arı ın 
••citc .. kır.'. Mılletin temsili de artık yor. Diğer bir düğmenin basılması da çok şiddetli idari tedbirler itti-
•- " ultiir·· d .. · . aynı zaman içinde merdiveni kat· Adlı"ye Vekı"lı" şehrı" mı.zde Türkiye maden suları ecnebi h t "· k Ja .. tırmı .. tır -e"ı•'ılı'd• un egıl. mcsleklerın az e megı arar :r :r • ır , l l memleketlerde büyük bir rag" bet 

1 
· ayıp top uyor. Görülüyor, k1" rü .. vete kar .. ı cid • 

l•) Adliye Vekili Saraçog~lu Şükrü ··rm kt ı· I k S · d :r :r :r 
""' "'Yada · . Bundan ba .. ka merdivenin son go e er ır. ra ve urıye en d l b l ı k h ·· · d' 
... '-l•k h gıttıkçe revaçlanan :r Bey dün sabahki trenle Ankaradan d et i ted ir er a ma 

1 

enuz §im ı 
d·· "' ırlıkl . M basJ.m:\ğında bir hortum vardır ki ma en su.anınıza karşı talepler d .... ··1·· lltUrıc"} erı ussolininin son şehrimize gelmiıtir. artmaktadır. uşunu uyor. 
'-'ii...~ " erıne .. .

1
• . bu hortum bir arözözden su almak · L ,"ll1!ıa·ı·d· gore mı etın hakiki Hafifçe rahatsız olan Saraçoğlu Çekoslovakyadan Afyon ma - Rüşvet, kumar, fuhuş gibi içti -

~t'd ı ı ır M·ll k suretile en yüksek binaları aşarak Ş k B 

l 
a ı. .. k'k• · ı et orporasyon- f l k d Ü rü ey şehrimizede birkaç gün den suyuna kar .. ı siparitler ba .. la - mai kötülüklerin devası, bu vak'a· 

""' ı çok uzun mesa e ere a ar ıu ve - :r :r ~ 1 temsil kudretini bu- kalarak istirahat edecektir. mı•tır. ların hiç deg-ilse tahdidi, ahlaksız· 
\ l>•rli. rebilmektedir. Bundan batka mer- :r '-'dır? ınentoya ne lüzum divendeki bir halat tertibatı da yük Tasarruf haftası lığın bir dereceye kadar önüne ge-

ll Telefon ücretleri hakkın-·~·· .... ı ...... _.ı sek binalarda ate! ve duman için - Tasarruf haftası yakınla .. mak _ çilmesi, vakıaları olduğu gibi, bü. 
ı._ : ı&te -- ı. ...... t ... ı "'~""'"' F::ı.. de kalan insanları kıaa bir zaman.. l' da karar ·· · ı· ... · ı d k ~et teı•"k,'?•lleti vili.yetlerden i- tadır. Yerli mala rağbeti arttır _ tun genış ıgı 1 

e mey ana oymak, 
q .... .... d da aıağıya indirebilmektedir. fk " · d kl k ...... İY•t v 1 e en parlamentoya• mak için, masraftan kaçınarak bi- Ankaradan gelen haberlere gö- e arı umumıye en sa amama 

ermemektedir. Şehir rehberi riktirme iJİne ehemmiyet vermek re İstanbul telefon ücretlerinin in- ve kimseyi avundurmamakla ka -
F.. . Şehrimizdeki mahalle, sokak mevzuları üzerinde çok propag-an- dirilmesi etrafındaki tetkikat bit- bildir. Sultan Ahmette bir yalan 

1 "''1ıırı· ·~ l•lsefe 1~ sosyal bir tez ve dev• ve semtleri haritalı ve reaimli ola- da yapılacaktır. Cemiyet ı;mdiden m;t ve Nafia VekiileH son kararını söyleyip Ayasofyada kendi de ina 
"-ıllet _ 11 olarak kabul ettiği rak gösteren ve tehir hakkında e- hazırlığa başlamı§hr. posta telgraf idaresine bildirmiş _ nan adam mallımdur. Efkarı umu-
~''İ)e,; ınesleki teşekkü' ler na _ saslr malümat veren şehir rehberi- tir. Buna göre mukavelede mu - miyeyi avutmak istenirken, insan 
~lt~telifePey za.mandır Avrupada nin basılması bitmek üzeredir. İnhisarlarda yeni teşkilat sarrah para esası gene altın lng _ kendini de avutur ve gayri ihtiyari 

1~i •iirın~·oıyologlar tarafından i • Rehber kanunuevvelde netredile - ve kadro liz lirası olarak kabul edilmiştir. aldanarak, meseleye lazım gelen 

\!' Uf etraf d ·· k cektir. B 1 ~rey ın a muna aşa - inhisar idaresinde çalışan ecnebi u a tın esasın son aylardaki ta - ehemmiyeti vermeyiverir. 

~ ~od:n etını• bir meseledı"r. Şehir rehberinde eski, yeni so- ·· t h 1 l ki h ha ·· ıı · f h k • ... :ı mu e assıs ar yap ı arı tev itlerin vvu erme nazaran ıatın ü ü - B" 1 • l b 
i rn cenı · t' 1 kak isimleri kar•ılıklı olarak gös- ızc.;e rüşvet, ırti tap, ir çok 

L. 1 bölü .. ıye erın mes eki l' tatbıkı şekilleri hakkında pro _ met, belediye, boua ve !lirket mü ~lalül •ı hl. une bag-lanmadıg~ ını te terildiği için adres itlerıle yakın- l :r Avrupa ve balkan milletlerinde ol 
01

L ,. er je erini vermek üzeredirler. Bu messillcrinden mürekkep komisyo.. d ~ d d h d F k b 
't' b 1 add d dan alaka ve münasebeti olanlara ugun an a a az ır. a at u 

"'İli 'Ylıdır. Bu e en . solsyologlar büyük bir kolaylık tem'ın edı'lmı't projelere göre idare tarzlarında nunca tetkiki ve fazla alınm11ların hal, bizim için bir teselli bile ol -
,., .. ~ lrtık bı· _n.azarıye ere göre ba t d ı · t lacakt T h b d • .ı,.L. . b l l k zı a ı 8 yapı ır. e~ - es a ma re di icap etmektedı'r. mamalıdır Bı"z be!l k · t" 

l
a "llt bı' r ır erıne benzeyen o aca tır. :r • , 'S on uruf ır ı -• r 

1 
kilat, alış, yapış ve satış ünvan - k" b il ld 

.. 
1
" ~ı ... vf~I~ ığa filan vilayet, fi.. Beyazıt abidesi a mm ıümu ü 

0 uğunu kabul "d\ı.ıt "" , ı an n h' larile üçe ayrılmaktadır. Diplomasız dişçi etmeliyiz ve irtişa ile bu yolda mü 
t) 'ıtı j,.· b a ıye halkından Cümhuriyet bayramında Tür - B b · b u ı yın a vl u üç şu enın aşına geni' sa - Sirkeci civarında Abdürrahman d l · · l" · Ev 
t,' Qİr},1• • g anan insanlar de - kiyenin her tarafından alınan bir :r ca e eye gırıtme ıyız. ger, son Qı.- tını t lahiyetli müdürler getirilecektir. isminde bir adamın diplomasız 0 • •• ı d d k ı t~ "lı\rj..,.,t. aınaınlıyan mesleki avuç toprakla Ankarada bir ahi _ 1 gun er e mey ana çı arı an rüt • 
Q, ı. ,,,,. ın p darenin yeni kadrosu da bu ~e - larnk gizli dışçılık yaptıg"ı haber h. d. l · · "dd" d"ld' "ı.il teıkl arçası olduğu için de yapılacağı malumdur. Aynı za - :r vet a ıse erınm, 1 ıa e ı ıği gi 1ıı ed h kle göre mühim surette deg- i .. ecek- alınmı .. tır. Bu adamın evinde ya - b' ·· 11·· I d "' ·· f · b' 
L 

0
u n,.. • en §a ıslardır. manda her şehirde de toprak alı - :r "t 

1 şumu u 
0 

ma ıgı, mun erıt ır 
"'td ..,zarıy 30 tir. Formalite kaldırılacak, işler pılan ani araıtmnada kendisi bir l d ·b b t,ı t dol ... t k e sene kadar dil- nan yerlerde birer abide veya bi - d 1 mese e en ı aret ulunduğu kana 

) "'f 

1 
t sa e eştirilecektir. kadının dişini tedavi ederken cür- · b l ~· 'da k•nd' an sonra nihayet 1- rer kitabe yapılc:-caktır. atı es enine, irtişanın önüne hiç •Ilı L. " ısın h müme .. hut halinde yakalanmıatır. 'l 

"Uldu. e ta akkuk imka.. İstanbulun topragwı Beyazıt mey · k l :r :r geçı emez. ftr et erden bir kısmının iştirak - Sıhhiye müdüriyeti ve zabıta tara - N l danından alınmı•tır. Bunun için leri düaünülu'" yor. Bu hususta ya _ ası derdini saklıyan deva bu • 
T "t fından bu adam hakkında evrak } 

burada bir abide yapılacaktır. kında bir şekil bulunacak ve aAbı' _ amazsa, kabahatini örten de fena. tanzim olunarak adliyeye venle • } k 
Abide masrafına !ehrimizdeki denin projeleri hazırlanacaktır. cektir. ı tan kurtulamaz. Selimi izzet 

Sadri Etem 
(Oc,"llnı " 1 .. llncu "8)·ıfada) 

---==----

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

HAPİS HANE 

l>eJıri E -
~~ - Dalıa düne kadar 1 • • • Hapiıanedeydin .• 

1 
· .. Cümhuriyet bayramının ı ... Hapisten çıktın. Gene niçin 1 Hırsız - Gene beni hapisane-

hürmetine affedildin... çaldın? ye koysunlar diye! •• 
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Polis haberleri [ M E M L E K E T H A B E-R L E R 1 J• Parlamento yeri 
Beyoğlunda bir yaralama•~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~~~~~ korporasyonlıtt 

hadisesi Bursada Ayvalıkta inhisar F.~:::;:::;:~ı~::::.10'" 
Melek sineması önünde bü- ··ylene 

tün Beyoğlu halkını heyecana dü- Bir küp içinde iki bin yesi yapılan ,fikirlerı :~katle§1" 
§Üren bir hadıse olmu~tur. Birden: Halkevı· azaları altın bulundu Akhisarda tütün selenin lta'yada ha 

1 
t ,. 

başlaması ltalyadaki haya 
- Ulan gebertirim seni, diye k •• } d } A l k A l k b" k"" } rının bı'r netı"ce• ·ı ohnuştur. .. f 

l k d Oy eri. o aşıyor . . yv·a·ı .- . yva. l ta ır up a ıyor .. il bağuan bir ses duyu muş, ya m a 1 İ t rak111 
bu'•manlar havada bıçaklar parla.. ıçınde ıkı bın yırmı altı adet, altın talyada sermaye e 'ka terli 

Bursada halkevi köycülük şubesi bulunmuştur. Bu definenin bulu-· lnhisıırlar iclaresi tarafından sa ve İngiltere ve Ame.rı biitÖ 
dıg~ını görünce kaçmıya başlamış - k 1 . . h b • ft b b de olııaydı,yanı· Iı"beralıınl k Dudaklı ve civarı öy erıni zıyaret nuşunu a er veren, umumı a an Akhisar~~ tütün mü ayaasma aş 
lar, kadınlar çığlığı basmışlardır. d . , .. .. k d tile il 

etmiştir. Heyet, köylüleri toplıya• istifade ederek, memleketine ö.. laıırm~tır. yatıytıy.e, butun u re et 
Tehlike\i bir kavga olacağım rak, cümhuriye bayramı ve köycü- nen bir eski mahkumdur. Bu zat, Bir kaç giindenberi mübayaatta bilmiş olsaydı, ltalyada .ı1l 1, 

d l k k k b . te!e~ hisse en erm açmasına arşı a• lük mevzuları erafmda çok samimi Ayvalığa avdet eder etmez, kayma bltlunmıyan Am'!l'ikan tütün kum- taazzuvlara dayanan ır.. olu 
labalığm oraya doğru koşması konusmalar yapmıştır:. kamlığa müracaat etmiş, kasaba panyaları da yt-niden tek tük mü- lün hakikatleşmeııı pek guÇ 

111
-

etrafı daha ziyade korkuya bog~ - .. d b l h l .. d b" d r· ld ~ h b Bu"'-"U .. k sanay"ı'ın bu""yük tel Heyet ıçın e u unan am.m a ıcm e ır e ıne o ugunu a er bayaata başlarmş!ardır. J 

~ yer muştur. rımız, köy kadınlariyle yeni muh vermiştir. Filhakika resmi zevatın küz merkezleri yaptıgı fi 
Bu eınada: tarlık hakkına dair görüşmüşlerdir. hazır bulunduğu araştırmada, bir Karaburun başmuallimi mesleki birlikler yerine sJ'fl~ ı 
- Aman vuruldum, diye bir küp içine doldurulmuş iki bin yir- sokakta öldürüldü likler alabıldığıne inkişaf a 

ıes duyulmuştur. Denizlide sokaklara yeni mi altı altın bulunmuştur. mıştır. .. ··k 
1 Altınlar evelki gün Ankara ya T eşrinisaninin altıncı pazartesi Büyük sermaye ve ~uy~ ı.o 

Mesele şudur: adlar kondu ·ı · · B l d ·· d günü Görele kazasının Karaburun b l" t teıı .1\ gönderı mıştır. un ar an yuz e yin tezi li era ızm an ı . e ko 
Tophanede ol uran seyyar kol• · · · "k · l k d f · · köyünde feci bir icnayet yapılmış- · l lt 1 da ll Denizli_ Denizli belediye mec yırmısı ı ramıye o ara , e ıncyı nızm o muştur. aya . d•"l 

tukçu F eritle Beyazıtta oturan kun h b ·1 k · B t r ı d k bır " 
liıi ıon toplantısında, cümhuriyetin a er veren zata verı ece tır. u ı · rasyon ara a yanaca lY 

duracı Hüseyin sebebi henüz an - onuncu yıl dönümünün kutlulandı- hadiseden sonra, Ayvalığm bir- Karaburun mektebi baş mualli- ~ahakkukunu hazır'ıyan lt~ 
la~ılamıyan bir meseleden dolayı çok yerlerinde halk, para araştır - mi Enver E. son dersini vererek bünyesi olmuştur. Onun içclırı 

ı k ğı halkevi önündeki meydanlığa 1 e 
kavgaya başlamışlardır. ki ar a• malanna başlamıştır. Bu paralar, evine gitmek ıçın mektepten çık • tezi liberalizm olduğu ha b (Cümhuriyet meydanı) ve cümhu-
daş ağız kavgasından sonra ıçak- giden mübadll veya firarilere ait mış, yolda meçhul bir şahsın, ar - münizme geçmemiştir. • e:t• 
1 l l d E l ~ F "t riyet meydanından Deliklirınara d "' 
arına sarı mış ar ır. vve a erı ' Y olmak gerektir. kasından attığı bir kurşunla vu - Sa rı 

b d ld kadar olan ve üzerinde Gazi mekte ıçağını çekerek arka aşma sa ır rulmuştur. Bu esnada kendisi de 
mış ve yaralamıştır. Hüseyin: bi bulunan caddeye de Ulu kurta- İzmirde sahte bir dilenci silahını istimal etmişse de hasmını Fuhuşla mücadele 

ANKARA, - Men'i fuh~~ rıcımızın yüksek namlarına izafe- · k l d l d l k k" - Vuruldum, diye yere yığılır ya a an ı tevkıfc mu ite ir o amıyara ter ı 
ken, o da bıçağını çekerek yarala· ten (Gazi Mustafa Kemal caddesi) lzmirde lkiçeşmelikte kör birdi hayat etmiştir. Bir genç mual - . . t' 'k dilebı 

mı,hr. ve Delikliçmardan başlıyarak İs .. Icnci dilenirken yakalanmıştır. limin bu suretle ölümünden büt:..in 
met Pa"a mektebi önünden geçen D ı · · k d"l k · G·· 1 t ·· · · d d' Z b t 

zamnamesının ta oı e ti 
için hazırlanan talimat~a~e 'f 
ti Vekilece kabul edilmıştır· 
matname önümüzdeki hafta ~ 
gazete ile neşredilecek ve tıl 
tına gırışılecektır. 

Her ıkı yaralı haıtaneye kaldı- ~ i encı evıne sev e ı me ısle· ore e eessur ıçın e ır. a ı a 
ve Kuyupmara kadar olan cadde- l d"kk ı h I k ·ı· "dd ti t k" t rılmıf, tahkikata baılanmııtır. nen bu di encinin yüzüne ı at e meç u atı ı şı e e a ıp e -
ye (İsmet Paşa caddesi) ve Gazi bakılınca göz kapağının zamkla mektedir. 

Kalp durmasından ölUm mektebi ile halkevi arasından Sal- yapışık ve kör göz gibi durduğu 
Unkapanrnda Yakubun kahve· tak mahallesine açılan yeni yola görülmüştür. Hakkında kanuni f rabzonda park yapılıyor 

sinde oturan seyyar koltukçu 65 istiklal harbi ıtehitlerinden Denizli k'b b l 
"S ta ı ata aş anmı§tır. Trabzon _ Türkiyede bir çok 

yatında Mehmet ağa kahvede nin kıymetli ve fedakar gençlerin-
Gayrimübadille~. 

. \l 
Ankaraya giden gayrırrı 

5 park ve bahçe yapan ve ahiren Gi-
otururken birdenbire yere yıkıla - den Şükrü Beye izafeten (Şehit Kokainciyi öldüren 1 se- reson Belediye parkını ikmal eden 
rak ölmüştür. Yapılan muayenede Şükrü Bey sokağı) adları verilmi;· neye mahkum bahçe mütehassısı Murat bey bele-

ler heyetinden cemiyet ıner1'e 
gelen mahimata göre, heyet, 
karada Maliye Vekilini ziya~e 
derek gayri mübadillere yapı 
tevziatm tesrii, Muhtelit miıg·~~S 

ölümün kalp durmasından olduğu tir.. h 
İzmirde Tepecikte kokain ka- diyenin daveti üzerine şe rimize anlaşılmı§tır. 

Kanlı bir gece çakçısı Arifi öldüren Şamlı .Şükrü gelmi!tir. 
Kalem Cjalarken yakalandı oğlu A inW. xel'fChsıne yardım -ccı.-ı'\:111"'~.--'"-.1.'7- ı---"--~, 

Balık pazarından geçmek - Lice - Geçen hafla buraya dört etmekle maznun keten helvacı Ha.. lecek bir proje dairesinde yapma-
komısyonundaln ~ı bın ın 

.aat mesafede Sergeni köyünde v b l kt Bu meyanda te ol'ln Necmettin efendımn cebin - fız Zekinin İzmir ağır ceza mahke ga aş ıyaca ır. 
tu.'yler u"rpertici bir cinayet olmuş, M d ezarlıgvının park haline 

rasıle fırari Yunanlıların ~ 
katından olan maden ocak 
dan müterakim varidatın bil' i 
evel tevzii hakkında dilekleri1' 

den Mehmet isminde bir sabıkalı mesinde cereyan etmekte olan mah ey an m 
kalemini çalarken yakalanmı,tır. 18 yaşında bir genç kızla, gene ay• kemeleri neticelenmiştir. getil'ilmcsi ve bazı sokakli>.rın teş -

nı yaşta genç bir çocuk, tabanca Alinin suçu islediği anlaşıldığm ciri de vardır. 
Bir yangın söndürüldü ile öldürülmüştür. Cinayete sebep Parkın imarı için uzun vade ile 

dan on beş sene ağır hapsine karar 
zetmistir. 

Ga~ri mübadillerın bu iste. 
Çemberlitaşta Tavukpazarında bir kıskançlık ve kız kaçırma hadi- verilmiş ve af konunu mucibince bir müstecire verilmesi hususunda 

Kürkçülerde marangoz Ermenak sesidir. Bir müddet evel, köy kız cezası beş seneye indirilmiştir. daimi encümene salahiyet veril -
· k"k l ·· ''ele" nı tet ·ı etme { uzere Y • 

Ef . d'"kk. d kt j Iarından biri, katil tarafından ka.. z k" ld ~ l ld mı· ~tı'r Herhalde gerek meclis . nın u anın an yangın çı ı- e ı, suçsuz o ugu an aşı ı- ~ · 
v .... 1 .. d h 1 ·· d"" ··1 ·· çırılmıc, fakat kızın babası bu ev - v d b . . "C ge,.elr encu"men bu muhim icıin 

bir komisyon faaliyete ges:ıı1~ 
Diğer taraf tan hükumetin ~~ 
kıymet komisyonunun gayrı le' 
dillerin islerini kolaylaştırrfl" 

gı goru muş er a son uru muş- "S gm an eract etmıştır. " · ~ "S 

len.meyi muvafık görmiyerek, kızı ikmaline ehemmiyet vermektedir-tür. 

Jale barında 
Kocam'C'ııtafa paşada oturan ve 

Yedik;,lede Gazlıçe~.mede tabanca 
fabrikası sahibi olduğunu söyli .. 

yen lh".ı~ı Ef. Beyoğlunda Jale 
bar111idr, i~tiği biranın parasını ver
memiş vl.. idare müdürü ile kavga 
etmİ!ti-. 

•• k b" l k t\.avga ızışmış ve ır ara ı 

kavgadan kurtulan lhıan Ef. 130 
lire.sının çalındığı iddiasiyle kara .. 
kola müracaat etmiştir. 

İçki düşmanı gençler bir 

müsamere v-~rdiler 

Dl.:n ŞehMdebaşı Ferah tiyatro
sunda içki!er aleyhtarı gençler bir 
liği taua'mdan bir müsamere veril
miştir. 

M'"usamereye saat tam 9,30 da 
başlanmış ve doktor F ahrettin 
Kerim Bey tarafından bir açılış 

hitabesinden sonra doktor İbrahim 
Zati Bey tarafından bir konf ere.ns 
verilmi,tir. 

Bu konferans şiddetle alkışlan
mıştır. Daha sonra cemiyet aza
sından Sahir Beyin yazmış olduğu 
(Bir kadeh daha) isimli üç perde -
lik piyesi temıil edilmiştir. 

Gençler bu temsilde büyük bir 
muvaff akiyet göstermiştir. 

nı başka birine vermiştir. Katil, Bir talimatname ler. 
bu muameleden muğber olarak, ev 

. " tekrar lstanhulda çalışınası~l 

lcnme gecesi, genç gelin ile güve 
yi odalarında tabanca ile öldür .. 
müş ve kaçmıştır. Jandarma ka .. 
tilin izi üzerindedir. 

İşi çok olan vilayetlerde 
idare heyetleri bulunacak 
2225 numaralı kanuna ve vilayet
ler idaresi kanununun 58 inci mad .. 

Hiç yüzünden bir cinayet desine göre ışı çok olan Ankara, 

Ordu - Burada kanlı bir cina- İstanbul vilayetlerinde üçer aza -
yet oldu. Efirlü köyünden Meh .. dan müteşekkil olmak üzere bireı· 
met ağa adlı bir delikenlı asılsız idare heyeti tesısr icra vekil:eri he .. 
bir m"esele yüzünden müsteciri kah yetince kabul edılmıştır. Talimat
veci oğlu Cemali kurşunla vurup nameye nazaran bu idare heyetle· 
öldürdü. Yaka şöyle olmuştur: ri valinin veya muavınının reıslığı 

Tahir ağa oğlu Mehmet ağa Bey 
li köyündeki arazisinin müsteciri 
Cemalde icar bedelinden alacağı 
olan mısır saplarım almak ve ken 

di köyüne getirmek üzere gecele -
yin yedi hayvan çekerek Beyli kö
yüne Cemalin yanma gidiyor ve 

mısır saplarını sarıp kendisine tes
limini Cemalden istiyor, Cemal 
ise bu vakitsiz tahsilatın icap ettir .. 

diği sebebi anlamak üzere ağası 
Mehmedin yanına geliyor; ve bir 
zorbalıktan batka bir şeye benze -

lemediği bu talebe muhalefet et .. 
mek istiyor. Bunun üzerine Meh 

' met ağa da kızıyor, hemen belinde 
ki tabancasını çekerek Cemale bo 
şaltıyor. Zavallı gen.ci kanlar için .. 
de yerlere serip I<açıyor. Fakat bir 
az sonra katil yakalanarak adliye
ye teslim ediliyor. 

altında muayyen günlerde toplana 
caktır. Muhtc'if kanun ve nizam -
larla bu idare heyetlerine verılen 
vazifeler idarl ve kazai olmak üze
re ikiye ayrılmaktadır. idare he -
yelleri istişari mahiyette beyan e .. 
decekleri mütalea'ardan mes'ul de 
ğıldır. Heyetin bu kabil karar ve 
mütalealarınm icrasında da vali 
mümeyyizdir. idare heyeti azaları 
diğer memurlar gibi her gün çalış 
ma tarz' arında muntazaman vazi -
feleri başında bulunmaya mezun .. 
durlar. 

İzmir borsasında 
İzmir, 17 (A.A.) - Şehrimiz 

borsasının hazırladığı bir rapora 
nazaran ıon bir hafta zal'fmda 
borsada sekizden 23 kuruşa kadar 
9177 çuval çekirdeksiz üzüm satıl 
mıştır. 

Karsta fabrika 
saatle edeceği de haber verı 

tedir. . bi 
Karsta yüz bin lira sermaleyi Gayri mübadiller heyell lı 

güne kadar şehrimize dönece bir Türk grupu tarafından bir süt 

tozu fabrıkası kurulmuştur. Fab - Doktorlar arasın~~i 
rika mayıs başlangıcında faaliyete Etıbba odasının yeni 1 ~ 
geçece.!•tir. Fabrikanın senede d"I "d h 'Ik içll - e ı en ı nre eyeti ı · 
200 bin kilodan fazla süt yapabi - k z· N . ... .. a reı, 

nı ya.para ıya un p...,. • '·a 
lerek memleket ihtiyacını kar~ılıya 1 h b rrıı .1\ -ı.. !'Y1urat bra im ey umu d.ılf' 
cağı tahmin ediliyor. ğe. Ömer Liltfi bey de vezne 

• ğa seçilmişlerdir. 1, lzmir An1erikan mekte- . Son yapılan intihabın >'0f•" 
binde bir had.se j ğu hakkında muarız' ar .ta~:ab 

İ . 17 M. 11• h" l . . ileri süriilen iddialar, ıntı ''" 
zmır - ı ı ıs erımıze rrıa~ 

' .. alakadar ,.e salahiyettar ,, 
indirilmek ıstenen darbelerden mu d"k d"l . .. rine ı;e 

. · ·· l ca tas ı e ! mesı uze teessır olan Amerıkan koleJı ta e -
belen mektepte miting yaptılar ve mıştır. ~ 
mektebi terke karar verdiler. J Rıza Tevfik öhner11i~. 

1e" 
Sabah saat sekiz buçukta mek- Yüz elliliklerden Rıza 1e 

tebin kapıları müdüriyet taraf m - öldüğü yazılmıştı. Rıza t ci 
dan kapatılmış, bu esnada talebe ölmemiştir. Elyevm Ber~e.d" • 
arasında heyecan fazlalaşmıştır. rında Cunge denilen ka5~şı> 
Mektep idare~i talebeyi derse da - turuyormuş. Mısırda çı 10 
vet etmiş, talebeler ise mektep bclağ ~azetesi muhabirile 
idaresinden Türkün hislerine hür - ı müş. 
met teminatı istemiştir. Saat 11 Rıza Tevfik muhabire 

buçukta talebelerin hepsi mektebi söylüyor: .. lj J-te 
terketmiş, yollarda istiklal ve cU.m.. -"Ben ölmedim. J-la )<ıt1' 
huriyet marşlarını söyliyerek Kızıl gibiyir.l. AzrailJe daha (~ 
culludan yaya olarak lzmire inmiş nelik muhavdem var· f11 1tl 
!erdir. Alakadar makam hadise Taşım) diye bir şiir Y.~ıı""" 
ile yakından alakadar olarak tah - Bunu görenler beni öldıI 
kikat icrasına batlamıştır. mitler.,, 
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~:: v;;:;ı;~:::~:·=::::nva:~:~~: ::~~~;.:~:i:;::~·::.:~;.:~:;ıa:~ Raporun baş tarafları hep muvaf{a-
ten 11tak Vıdal yapabilirdi. Öldük- hastalığının belli başlı sebebi gibi / 

4 

k sonra bu resme b' k .. b görünüyordu ve batıl bir itikada k l •• • _] • •ı J l ld v h l' _] 
y:~~~di;;okadarke~d~!eg~;nzt~ dakapıldı.Pişmnnlığına,doğruyo ıye -Umlul l e UO u o ugu Q ue •• 
tal , ' 1 bu benzeyişle, hafızam la girmesine mükafat olarak cena• 

eıendi. hı hak güzeilığmı elinden almıya - Ruslara pek mühim muavenette bu 
Mar ·· · · . ·1 · k · le . gorıt, tıyatroların ilk temsıl cak, onu iyı eştırece tı. lunacaklarmı da söylemişlerdir. Za 

ti~~ne anuhakkak gelirdi ve gecele Yaz sonuna erclığı zaman da ha ten bunların Ruslar hesabına çalı
d' 1 

Ya tiyatorda, ya baloda geçirir kikaten, tebdilıhava, gezinti, tabii şacaklarma asla tereddüt etmem. 
~· lier Yeni piyes oynandığı za - yorgunlukla aşağı yukarı kendini Keıir miktarda silahları da mevcut 
·•ıln 1 l d 
11111~ ~ rnut aka görülürdii. Loca • top a ı. olması kaviyyen mamuldür. Bura -
! b on tarafında muhakkak üç Dük, Margöritle beraber Parise da kumandanla görü!tük. Askerin 
,~ 

1
ulunurdu ve bu üç şey hiç ek- geldi ve onu gene Bauyerde oldu· köylere yerleşmesınm hitamını mü 

to bo.nıazd1: E.\ gözlüğü, bir şeker ğu gibı yoklamakta devam etti. teakıp sessizce bir silah taharrisi 
r ası ve bir demet kamelya. Burada, bu münasebat, hakiki yapacağız. 

l Ayın Yırmı beş günü kamelya- başlangıcı, hakiki sebebi bilinme - 4 - Manliherler Rus silahlarına 
rlr ~eyazdr, beş günü kırmızı. Bu diğinden büyük heyecan uyandır• çok faiktir. Fakat cephanesi kal -
~nd' değrşıklığınm sebebi biline - dı, çünkü o güne kadar çok zen - madı. Dört yüz manliherim sopa ol 
t ckı. Ben de izah edemeden asde- gin tanılnn dük artık fevkalade cö du. Vana, Trabzona silah gönde" 
re kaydediyorum. Kamelyaların mert olarak tanmmıya ha§ladı. riyoraunuz. Fakat en mühim mm -
1 c~ ileğiştirdiğini tiyatroya giden Bunu, zen.gin ihtiyarlarda oldu- takayı nazarı dikkate a\mıyorsu -
tıe.r e dost'arının da benim gibi ğu gibi çapkınlığa hamlettiler. Ak- nuz. Silah ve bilhassa külli cepha-
aıarr dikkatmı celbetmiştir. la, doğrusundan maada her şey gel ne iıterim. 

h ~argöritin elinde, Kamelyadan di. 
t~! a çiçek görülmcmıştır. Çiçek- Bu babanın Margörite karşı o
j llıadam Barjonda da "Kamelya· lan hisleri öyle saftı, ki onunla 
1 akdın · · · d'l p · · kalbi rabıtadan gayrı bir münase-b ,, uımını ver ı er.. arısın 

b lJ:ı :muhitlerinde yaşıyanlar gibi hat, büyük bir ahlaksızlık görünü· 
'ttıen de, Margörıtm en şık gençlere yordu ve ona, kızının işitemiyece -
etreılik ettiğini biliyordum. Bu - ği hiç.hır söz söylemedi. 

;u bizzat kendisi de söylüyor, Hayır, kahra.manımızı, olduğun 
ı:r~~ler de bununla iftihar ediyor .. dan başka türlü gösterecek değı " 
le . · Onun o gençlerden, 0 genç- liz, böyle bir şey aklımızdan geç -
I tı~ <>ndan memnun oldukları an• mez. Bauyerdeyken düke verdığı 
8.şı l}'ordu, sözü tutmak kolaydı, tuttu da; fa .. 

F ııkat .. B • d' kat Pariıe gelince, serseri bir ha -tcld'k Uc senede, anyere gı ıp 
0 

.. \ 
cc ~.ten sonra, yalnız ihtiyar bir yata, oalol ra, hatta r11ye a ışan 
Dü~ ı dükle yafıyor, diyorlardı. bu kız, sade dükün gündelik ziya· 
Yatırr:Ço}{ zengindi ve onu eski ha- retlerile ihlal edilen bu uzlet ken
d' ~an uzaklaştrrmıya gayret e .. dısını sıkıntıdan boğacak gibi gel-

1Yord I U. O da buna razı olmuştu. di. 
f !le bu hususta bana anlatılan Hem başında hem de kalbinde, 
eyler: eski hayatının hümmalı nefesleri 

Sok 
1~2 ilkbaharında. Margörit dolaştı. 

l>ok a.zyıfüı.nuş, çok değişmıştı. Genç kadının bir rezaletını ya• 
ler lorlar tebdilihava tavsiye etti - kahyabilmek için gözcülük eden 

' l!a.uyere gitti. arkada§ları nihayet düke haber 

dUk?ra.da, hastalar arasında, bu verdiler. Dük kendisinin gelmiye -

~Öt'u.n kızı da vardı. Hastalığı Mar ceğine emin olduğu günler, Mar • 
i"' ~tın hastalığının aynı idi ve Mar göritin misafir kabul ettığmı ve mi 
d:~~e kardeşiymiş kadar ben.ziyor- safirlerın hazan ertesı güne kadar 
\re ade, Düşes, üçüncü derecede kaldıklarını itilince büyük bir acı 
~~e~~i. Margörit geldikten bir - duydu. 

gun sonra öldü. Sorunca Margörit, düke her şe· 
llıi.i~ir iabah, kalpten bir parça gö yı itiraf etti, kendisiyle meşgul ol· 
de kan Yerde kalındığı gibi, Bauyer maımasını, verdiği sözü tutamıya -
ıo lan dük bir köşe başında Mar cağını ve aldattığı bir adamdan 

tıtı gördü. artık maddi iyilik görmemek iste • 

d l(ızının "l · · ·· .. med "' n o··yledı' 
1 go gesını goruyor san- ıgı ı s . 

t , <>na dog"'r .. "d'. il .. ll .. u yuru u, e erını tut-
' aglıya.rak .. .. k' ld ... l\u optu ve ım o ugu .. 

\re ~orın~~an, kendisiyle görütmek 
i~hı ~ndısıni kızı gibi sevmek için 

ıatcdı. 

"1a.r ... 
&İl'l gorıt, Bauyerde hizmetçi -
S~k~ Y~lnızdı, orada kims~den de 

nrnıyordu d·'k" · tf et . , u un arzusunu ıs .. 
tı, 

8 
dı, ~ auyerde, dükü tanıyanlar var-
iun abnazel Gotyenin kim oldu • 

ll resme .. 1 d'l Sok .. n soy e ı er. lhtıyar 
l'rlute · ld ~da le esaır 0 u, yalnız bu n.ok-

İt it~ ızına benzemiyordu. Fakat 
lla rtı nh geçmıştı .. Kalbi genç kadı .. 

• U tartı M ·· · Sın A ;:r ' argorıt, yaşaması i-
l YC&ane s b ~ 

o rtıu t e ep, yegane mazeret 
' u. 

Ona d 1 ltı y k arı madı, darı?mıya hak .. 
litıtı 0 

tu, fakat bu hayatım değis
'-d ey~ muktedir olup olmadığı~ı 
her ~ edakarlığa karşılık olarak 

ııtedı"' 
""-dett• gını yapacaktı. Margörit 

1, 

O devirde hilkaten çok hassas 

Dük sekiz gün görünmedi~ Se
kizıncı günü gitti ve Margörite ken 

clisını kabul etmesını rica etti. Onu 
olduğu gibi kabul edeceğını ve öle 

ccğmı bilse kat'iyyen ona darılıp 

itiraz etmiyeceğine yemin etti. 

İşte Mnrgöritin avdetınden üç 
ay sonra ,yani 1842 te§rınısanisin .. 
de vazıyeti buydu. 

r Oı·vamı var J 

\'EN! ._:ıKAN 
F.SEPL~. P. 

Zonguldak havzası 
Cümhuriyetimizin onuncu yıl

dönümü münasebetile Zonguldak 
ticaret odası Zonguldak tarihine 
ve kömür havzamızın vazıyeti -
ne dair büyük bir kitap vücuda ge

tirmiştir. Büyük Gazimizin Zon 
t,uldağı şereflendirmelerine aitinti 
balarla süslenen bu kitap bir çok 
resimler ve rakamlarla büyük 
bir emeğin mahsulüdür. Tebrik e -
deriz. 

5 - Def aatle para istedim. Ce
vap bile alamadım. Başımda bu ka 
dar eşhas var. Bunların teçhizatı
ve idareleri ne ile olur? .. Ben mer
kezdeki masraf için Hilmmm beş 
on kuruş emanet parasını sarf edi -
yorum. Fakat o da bıtıyor. Naci 
her gün para talep·ediyor. İki güne 
kadar cevabı kat'i belderim. 

6 - Bazı yerlerden tecemmü 
için hareket esnasında birkaç 

Yüz kişinin firar etmi~ olduğu 
bildiriliyor. Söylendiğne göre bun 
larm bir kı8mı yakalanmıştır. Ya
kalananlar idam edilmezse netice 
muzlimdir. 

Ve hem de harp olacafo~a kati~ 
yen ilkbahara kadar bırakılma -

malıdır. 
Şark ordusu heyeti sihhiye reisi 

iyi, fakat pek aciz bir adamdır. 

7 - Buranın polis ser komiseri 
ermenidir. tki de hınzır ermeni 
polis vardır. Bunların içerilere a
lınarak buralara muktedir ve cev· 

val ve şayam emniyet bir ser ko -
miser ile bir kaç polis gönderilme
sini İsmail Canbulada yazmıştım, 

ıes yok. Trabzonda bulunan bi -
zim hamal Feridi ser komiserliğe 
tayin de mümkündür.,, 

insan bu raporun M>n fıkra -
ıını okuduğu zaman Erzurumda 
ermeni komiteleri içtima ederken, 
o zamanlarda ermenilerin emelle-

ri ve maksatları hükumet erkanın-
ca pek ayan bir surette m:ılum ve 
Rusların da ermenileri kendi taraf 
larına celp etmi§ olduklarına hiç 
şüphe yok iken ve nihayet ermeni 
murahhaslarının Erzurumda haki
ki içtimaıar akt ve Rus konsolosu· 
nu ziyaret ettikleri bilinirken Erzu
rum ser komiserinin ermeni olma-
sına ve maiyetinde de iki erımeni 
polis bulunmasına derinden deri
ne hayret etmtekten kendisini ala-
mıyor. 

Sonra, raporun baş tarafı hep 
muvaffakiyet ümitleri ile dolu ol
duğu halde heyeti umumiyesi bir· 

den gözden geçirildiği zaman gö· 
rülüyor ki, muvaffakiyet temını 

için lıizım olan üç mühim şey, si
lah, cephane ve para, henüz or -
tada yoktur, gelecektir! Vazıyet 

bu merkezde iken gene "harp ola
caksa, katiyen ilkbahara kadar bı
rakılmamalıdır!,. diye de bir ih -
tar! Niçin? Çünkü çetelerin bir 
kısmı teşkil edilmi§tir, onlara bir 

meşgale bulmak lazımdır. Onlar v:ım ediyorlardı. idris bey çetesi 
daha uzun müddet bekliyemezler ! de elinden geldiği kadar her iki ta-

H k.k t t l manlar rafı ateş altında bulundurarak a ı a en çe e er son za . . 
d h . h t d w b l vazıyetı kurtarmrya çalışıyordu. a ıç ra a urmamaga aş amış 1 . . 
1 d D kt B h dd. S k' Bu tehlıkelı vazıyet bir ıkı saat ka-ar r. o or a ae ın a ır 

- dar devam ettikten sonra kazaklar 
Beyin raporunda iğtinam edildiği 

bildirilen koyunlar ve sığırlar öyle 

pek kolaylıkla alınarak bizim hu
dut tarafına geçirilemiyordu. Ek-

seriya Rus kazakları ile şiddetli 

müsademeler de eksik olmuyordu. 

Tal3t Paşa 

Bir gün (Kötek) civarında 

(Kesme sur) denilen bir mahalde 
böyle büyük bir müsademe vukua 
gelmişti. 

İdris bey ismindeki bir zatın 

kumandasında olan bir çete orada 

6 eylulde Rus kazakları ile tutuş .. 
mıya mecbur kalmıştı. Hadiseden 

haberdar olmıyan devriyeler der -
hal Köteğe gidip civarda binlerce 
silah patlamakta olduğunu teşkila 
h mahsusa memuruna haber ver -
mişlerdi. 

Bunun üzerine Kötekle bulu· 
nan aşiret süvarilerinden 23 atlı 

ve bir de zabitlerı derhal atlarına 

binerek serian müsademe mahalli
ne yetıştıkleri zaman (Top yolu) 
denilen mahalde idris bey ada.m• 

rının Rus Kazakları tarafından ta· 
kip edilmekte olduklarını görmüş
lerdi. Hatta Ruslar yirmi dakika 

kadar da hududumuzun içersine 
girmişlerdi. Rus kuvvetleri çete ef · 
radına faik olduk'arı için İdris bey 

çetesi harbederek geriye doğru 

çekiliyordu. 

(Kötek) ten gelen aşiret süva
rilerı hattı balalarım dolaşarak iki 
muharip tarafın ortalarına çıkıver· 

mişti. Maksadı da Rusların hücu .. 
munu durdur.maktı. Fakat bir ta -
raftan Rus'ar, diğer taraftan da 
idris bey çetesi, gelenlerin kimler 

olduğunu anhyamıyarak aşiret sÜ· 
varilerine ateş açmışlar ve süvari· 
lerimizi iki ate§ arasında müşkül 

bir mevkide bırakmış'ardı. Aşiret 
süvarileri İdris beyin adamlarına 
kendilerını tanıtmıya vakit bula -

ınadıkları için ilerliyen kazaklara 
karşı derhal müessir ve mukabil 
bir ateş açmakla iktifa eylemişler·· 
eli. 

Fakat Ruslar, hududa yakın o
lup birkaç gün evvel tahliye etmış 
ohluğumuz bir karakol binasını si· 
per edinerek oradan aletlerine de· 

her nedense çekıhp gitmişlerdi. 

Fakat iş bununla bitmit olmu. 
yordu. İdris bey çetesi gizlendiği 

mahalden aşiret süvarilerine müte 
madiyen ateş edip duruyordu. Çe
te efradı bir sırta dayanmış ve ora• 
ya iyice yerleşmıştı. Nihayet, teşki-
lalı mahsusa memuru, o sırtın ar
kasından geçen bir dereyi takiben 
iki 

Süvariyi çetenin arka tarafları .. 
na göndermit ve bu atlılar karşıla
rındakilerin düşman değil, dost ol 
duğunu kendilerine bin müşkülatla 
anlatmağa muvaffak olduktan 
sonra çete ateşini durdurmuşlardı. 

Vazıyet anlaşıldıktan sonra İd· 
ris Bey çetesi hududun öbür tara -
fında Ruslardan iğtinam ettiği 

iki yüz kadar koyunu içeriye doğru 
sürerken aıiret süvarileri de bir 
müddet daha o sırtın tepesinde nö 
bet bekledikten sonra (Kesme sur) 
köyüne avdetle çeteye iltihak edil .. 
mişti. Artık köy içinde iki taraf 
biri birini kucaklıya;ali teh~ilieli bir 
vazıyetten kurtulduktan dolayı se
viniyorlar, ldriı Bey çetesi efra· 
dı aşiret süvarilerine: "Siz yetişme 
seydiniz, biz mahvolduktu !., diye 
rek arkadaşlarına teşekkürleri yağ
dırıyordu. 

Bu müsademenin gecesi (Kö
tek) teşkilatı mahsusa memuru o
dasında uyumak üzere iken hudut 
çavuşu gelip hududun karşısındaki 
Ruskıtaatı kumandanının (Kötek) 
müfreze kumandanımızı istediğini 
bildirmi§tİ. Oralarda lisan bilen 
olmadığından rusçaya vakıf olan 
teşkilatı mahsusa memuru Şakir 

Niyazi Bey zabitimizle beraber gi
dip Rus lrnmandanı ile konuşmuş-
tu. 

Rus zabiti o günkü müsademe 
hakkında izahat istemiş, o civar· 
da toplanan fişekleri göstererek: 

"- Bunlar Türk ordusunun fi,. 
şek~eri değildir. Bu fiıeklerin kim 
ler taraf mdan atıldığını söyler mi· 
•• ? 

sınız.,, 

Diye sormuştu. Bunun üzerine 
rusa verilen cevapta denilmişti ki: 

"- Sabahleyin silah sesleri İ§it· 
tik. Hemen bir süvari müfrezemiz 
seslerin geldiği tarafa şitap etti. 
O anda kazaklarınızla karşılaşmış 
tı ve bittabi atlılarımızda mukabe. 
lele ederek kazaklarınızı hudutla .. 

rına kaçmağa mecbur ettiler. Müf 
rczemizin bir kısmı henüz oralarda 
dolaşmaktad,r. Fakat sizin kazak 

ların, biz oraya gitmeden evel, 
kimlerle çarpışmış olduklarını gö. 
remedik. Çünkü kimseye tesadüf 
etmedik.,, 

Elindeki fişekleri vesile ittihaz 
ederek Rus hududundan içeriye 
çeteler göndermekte olduğumuzu 

iddia etmek üzere mülakat talep 
eden Rus zabiti verilen bu izahat 
ile iktifa ederek geri dönmüştü. 

( Dcvnıw , . ., ) 



1 • f b h Lig maçları başladı 
zmırspor - ener a çe 
maçı Istanbulsporla Süleymaniye 2-= 2 b 

lzmir futbol heyeti reisi 
Beyin dikkate değer 

Ahmet Suat rabere kaldılar, 
Beykoza 1 

Vefa - Kumkapı 
bir yazısı - 3 yenildi 

l zmirde yapılan !zmirspor - 1 verdi, halk sahaya doldu, oyun 
Fener bahçe maçr hala bir ınünaka- tatil edildi. 
şa ve tetkik mevzuu halindedir. O gün Fenerin bu vazıyete düş
Bunun böyle olması da çok iyidir. mesinin saiki şuydu: Fenerbahçe 
Bugün bu maç üzerinde 1zmirspor kuvvetine emin, hasmını nasıl olsa 
mıntakası futbol heyeti reisi Ah- haklıyacağmı biliyor. Bunun için 
met Suat Beyin çok dikkate değer oyuna yavaş bir tempo ile girdi. 
bulfüığumuz yazısını İzmirli refikı Teknik faikiyetini lzmirspora a -
mızdan aynen alıyoruz: celesiz, derece derece tatbik ede -

Burada ben, İstanbul birincisi rek netice almak istiyordu. 

........ 

F enerbahcenin lzmir stadında lz- Halbuki İzmirliler karşılarında 
mir ~ampiyonunu büyük bir sayı ki takıma fazla ehemmiyet vere -
f arkile yenerek kazandığı şerefi rek, ondan çekinerek sahaya çık
(Türkiye birinciliğini) ... küçült - mışlardı. llk on beş dakikada çok 
mek gibi bir çocukluk yapmıyaca- heyecanlı bir mudafaa yaptılar. 

ğım. Bu, güneşe is sürmek kabi - Geçen her dakikada korktukları 

linden olur. Esasen böyle hare - takımın gol yapmamasını nefisleri 
ket etmek benim şiarım değildir. ne karşı olan itimatsızlığı yavaş 

Türkiye birinciliğinin (O - 8) yavaş giderdi. Takım birinci on 
ile neticelenen nihai maçı, Fener - beş dakıkadan sonra tam manasile 
bahçe iç.in söz götürmez bir gali - açıldı ve zorlu tarafı olan atletik 
biyet olduğu kadar, hmirspor ve vasıflarile hasmına yüklendı, onun 
daha doğrusu İzmir furbolü nok - bati oyununu bozdu. Oyun F e -
tai nazarından tetkike değer ciddi nerbahçenin değil lzmirsporun is -

Vefa - Beykoz ma~ından bir enstantane 

İstanbul futbol şampiyonası maç \ den sonra aynı rakiple bir ekserais 
larına dün başlanmıştır. Taksim yaptılar. Bu ekzersiz 3 - 1 1satn 
ve F enerbahçe stadlarmda aynı za bulsporun lehine neticelendi. 

manda yapılan bu maçlarla lstan• 1k' · k" d Alt 
0 

d ve 
ıncı ume en ın r u 

bul mıntakası birinci ve ikinci kü-

bir mevzu teşkil etmektedir. tediği cereyanı aldı. 
Muhitimizde sporun kredisi çok Böyle her hangi bir sebeple kuv 

azaldığı şu zamanlarda İzmiri tem vei maneviyesi yükselen takım, bü 
ıil eden bir takımın Türkiye ıam - tün bildiklerini, inceliklerını yap -

me şampiyonlarıyle (B) takımları 
birincilikleri bu suretle başlamış 

bulunmaktadır. 

Fener stadında 

piyonasıncla böyle fena vaziye - mağa muvaffak olur. lzmiupor- stadı güniin...erkcn: .... «ı: mıo.u"'t'lıua
te düşmesi, bu akibetin hakiki ma lular aynı zamanda güzel bir tek - ren canlı bir futbol faaliyetine sah 
hiyetini göremiyenler nezdinde, nik te göstermiye başladılar. Bir ne oldu. llk maçı Süleymaniye ve 

büyük bir inkisar tevlit edebilir. çok beynelmilel ve ecnebi takım lstanbulspor B takımları yapacak
Bundan hız lzmırlı sporcuların Ç

0

ok müsabakaları seyretmiş olan spor }ardı. Fakat, lstanbulsporlular 
zarar göreceğimiz tabiidir. erkanımızdan mühim şahsiyetler anlaşılmıyan bir sebeple soyunmuş 

İşte ben bu endişe ile, Fener - lzmirsporun fevkalade oy.:nunu oldukları halde maçı oynamadılar 
bahçenin alın terile aldığı parlak Avrupanın meşhur takımlarında ve Süleymaniyenin seromonısın• 

Fenerbahçe Kadıköyündeki 

ne~iceyi !küçük düşürmek değil, fa hile görmediklerini söylüyorlardı. 
kat lzmirsporun düştüğü hazin Peki, nasıl oldu da arka arkaya 
vafıyete layık olmadığını, bu mü- aynı hasımla iki maç yapan bir ta
sabaka neticesinin bütün tahmin - kım birincisinde şö'fıret sahibi ola
le;i altüst eden bir gayri tabiilik cak bir varlık gösteriyor, ikincisin 
gös~rdiğini ve bunun sebebini u - de hu feci vazıyete düşüyor? .• 
mmni efkara anlatmak istiyo - işte tetkike değer nokta burada 
rum. dır. Son maç hakkında, alınan 

Hilal takımları ikinci karşılaşmayı 
yaptılar. Oyun büyük bir ekseri

yetle mütevazin geçti. İki takım 
da zaman zaman mütef evvik bir o 
yun oymyorlardı. Neticede bu mü-

:v•h il=.A.rla .ıuleCP..lc hirJ1>kiJrl~ bae 
landı ve Hilal 2 - 1 galip geldi. 

Sonuncu maçı lstanbulspor -
Süleymaniye birinci takımları ya -
pıyorlardı. Günün en mühi.m kar 
şılaşmasını teşkil eden . hu müsaba 
ka, eski Türkiye futbol şampiyo .. 
nunun bu seneki lig maçlarında oy-

Futbolda muvafakiyet, maddi neticeye rağmen, bir hüküm ver -
kıymetlere istinat eden başlıca şu meden evel biraz tevakkuf etmek 
evsaf ile temin edilebilir: Atletik ve düşünmek isabetli olur. 

kal;iltyet, teknik ve taktık.. Bu Son maçta tarafeynin vazıyetı 
kıymetlerle beraber yürüyen ve on tamamile aksineydi: lzmirsr...crlu
lar kadar, hatta hazan onlardan Iar Ankarada kuvvetli hasımlarını 
fa~a netice üzerinde müessir bir aciz vazıyete düşürünce bu fev -
ku\'vet daha vardır ki bu da: Ha - kaladeliği bilhassa kendi sahala -
leti ruhiyedir. rmda daha kolaylıkla yapabilecek 

Dün Beykoza yenilen Vefa takımı ftu vasıflardan herhangı· hirinı"n ler·ını· u"" mit ettiler. Tekrar edı0le-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

noks.arthğı veya mevcudiyetile na- cek bu müsabakaya ne manen, ne kendiliğinden bir keramet olacak uğradıkları muvaffakiyetsizlikler, 
sıl hır netice alınabileceğini çok u- de maddeten hazırlandılar. diye bekliyorlardı. lik dakikaların aralarındaki kuvvet nishetsizliğin
zağa gitmeden, gene hu iki takı - Halbuki Fener bahçe Ankara - harareti geçtikten sonra büyük bir den değil, haleti ı"Uhiye farkından 
mın 12 gün evel Ankarada ayni dan lstanbula döner dönmez kuv - teslimiyetle kendilerini Fenerin o• doğmuştur. 
maksatla yaptıkları maç ile bu son vetli bir ecnebi takimile ciddi bir yununa bıraktılar. Münferiden ve Benzerlerine futbol aleminde 
müsabakayı ele alarak söyliyece - oyun oynadı, müsabaka kabiliyeti- müçtemian mukabil hareket yap- sık sık tesadüf etiğimiz bu hadise 
ğim. 23 - 10 - 933 günü Anka - ni tazeledi. Takımda ufak bir mıyorlardı. Bilhassa kalecileri, o bizi ümitsiz düşüremez. Fakat bizi 
rada F enrhahçe - lzmirspor ma - tedilat yaparak bunu o maçta de - gün ruhen hasta olduğunu zannet· sevenler de bundan nevmit olma· 
çınd~ bulunanlar gördüler iki ogün nedi, muvaffakıyet gördü. tiğim hu genç, böyle şampiyona malıdır. İtiraf etmek lazımdır ki, 
Fenerbahçe, İzmirli futbolcuların Fenerbahçe, etrafı on bin seyirci maçlarında görülmemiş bir acemi- zaman zaman bir hastalık şeklinde 
sürat, atak, nefes kabiliyeti ve kıs- le çevrilen İzmir stadına çıktığı va- Jikle bir çok beceriksiz hareketler başımıza gelmiş olsa bile, haletiru
mt!b. de tekniğe istinat eden kuvet- kıt, lzmirsporluların Ankaradaki yaptı ve sekiz golün yarısından biye bozukluğu sporcular için, bil· 
li tazyiki karşısında gevşedi, ken- sahaya çıkarken hissettiği ~eyleri faz1asu .~ bu suretle pek bedeva İz- hassa Türk gençleri için büyük bir 
di kendine bır gol yaptı. ikinci düşünüyordu. Oyuna büyük mirspor kalesine girdi. kusurdur. 

devrede daha şıddetli görünen hır bir ehemmiyet verdikleri Hülasa lzmirspor 15 teşrinisani Bunu bütün İzmirli gençler, 1z-
taz1tk altındaki insicam büsbü - ilk dakikalarda görülüyordu. Ham günü sınıfından on kat aşağı bir ta mirli sporcular son maçta çok ha
tün bozuldu ve bu gidişle Türkiye lelerinde dikkatli ve enerjili idiler. kım gibi oynadı. Görenlere o hissi halı bir şekilde gördük, acı lezzeti-
şampiyonluğu gözle A görülür, elle İz.mirspora gelince, bu gençler verdi. ni tattık. 
tutulur bir tarzda lzmirapora ge - sahaya Fenerbahçenin Ankaradaki 29 tşrinievvel ile 10 teşrinisani- Bundan da yakın zamanda ta• 
çiyorda.. Fakat işe şeytan karış- düşüncesile dahi çıkmamışlardı. Is de İstanbul ~ampiyonunun daha mamile kurtulmıya çalışacağız ve 
tı, hakemin biri hastalandı, di - teksiz vene yapmak istedikleri meç hafif bir şekilde Ankarada İzmir· görülecek ki muvaffak olacağız. 
ğeri pek tarafkirane bir hüküm hul görünüyordu. Sanki oyunda ı şampiyonunun da İzmir stadında Ahmet Suat 

nıyacağı rol hakkında bir fikir 
recekti. . 

30 uncu dakikada Süleyınaııı 
sol açığının güzel bir sıyrılışı aı 
ha lstanbulspor aleyhine bir go. 
mal oluyordu. Fakat Samih, yer 
de bir müdahale ile topu korne 

attı. . 
34 üncü dakikada Süleyınanı 

nin orta muavini sol içe güzel d 
pas verdi. Daniş, topu tutma 
sağ açığa yolladı. Güzel bir çı 
yapan Nuri topu çizgi üstünde 
kaladı ve güzel bir şütle takıın1J11 
ilk golünü yaptı. 

Devre karşılıklı hücumlar ' 
sında, Süleymaniyenin 1-0 le 
ne bitti. 

Süleymaniye, ikinci devre . 
ladığı zaman, bir sayılık avantsJ 
na ilaveten, rüzgarı da arkası 
almıştı. Bunun için lstanbuhP" 
run ilk ve sıkı hücumunu keseri< 
mez hemen hücuma geçti. 

25 inci dakikada, sağdan iı1 
bir topu birdenbire sola geçiren 
tanbulsporlular, güzel bir gol 
zanarak beraberliği temin ettilet• 

31 inci dakıkada: 1stanbulsp1 

:l UU V11.<L uıUO.Vllll ı LV}'lc& .. ._ •• , 

Süleymaniye muhacimine çar~ 
Hakem firikik cezası verdi. Fiı1 

kik vuruşunu ~ülent ~t~ı. ~u "~ 
rutu Süleymanıye sol ıçı guzel 
plase ile şüte çevirdi ve takıP1 1 

ikinci gölü kazandırdı. 
Oyun birdenbire çok sert bir. 

reyan aldı. 1stanbulsporlu Aı 
kasten tekme attığı için dışarı çJ 
karıldı. 

35 inci dakika: On kişile oyJ1S 
yan lstanbulspor, vizıyeti kurtr.f 
mak için canla başla uğratıY 
Ortadan aldığı güzel bir pasla 
açık Nevzat takımına müsavat S 
lünü temin etti. 

Bu golü müteakip çirkin bir 

dise oldu: 
Seyircilerden biri, anl~~ıl.a~ 

yan bir sebeple sahaya gırdı. 
yuncular da birbirine karıştı,. .. 

Yumruklar, tekmeler gürültiJ 
Bir kısım halk sahaya hücutll e 
ve oyun inkıtaa uğradı. . 

Polisin müdahalesile beş dıJ.1'1 

k ··k- . d d0 ld. ve a sonra su unet ıa e e ı ı. . • .., 
0 kl V' yun yeniden başladı. Fakat ı /. 

rıı'' raf ta gol yapamadılar ve . 
2 - 2 beraberlikle neticelench• 

Taksim stadında ,,~ 
Taksim stadyomunda ilk ı1'l ti 

Beykoz ve Vefa - Kumkapı S· ti 
kımlan yaptılar. Baştan nih3Y~ 
kadar hakim oynryan Vef r.·bi, 
Kumkapılılar, maçı 4 - O galı 
yetle bitirdiler. . <tf 

ikinci kümeden BcylerbeY1 
, 

T k .. • b. oyııı1 op apı maçı, musavı ır e, 
dan sonra 3 - 3 beraberlikle 11 

ticelendi. il' 
Son maç, Vefa - KumkaP' p 

Beykoz birinci takımları ara•'" 

oynandı. 1-" 
Oyun ek~eriyetle Beykozıırı v' 

kimiyeti altında geçti ve 3 -: 
1 til' 

fa - Kumkapının mağlubıYe 
J bitti. 
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eıyiO 
bir nasihat 
C~enlerd Ad tıfı e anada sular tq -

"1 ~ kadının kümeıini 
~ ka tavuklan boğul -
fe...;, ~lbcaiız hundan dolayı 
tGıa e llleJUa olmuı. Bir iki 

'~mdan ıeçen felaketi 
Iİıldea d ha anlatırken kendi -
ıro....; bit akıllı ve kurnaz olan 

--·· annn demiıti ki: 
de 0ı..!; lıanun. ~.~ .•en~n yerin
~ aular mudunyetıne mü -
Cİİlllcü ::ıer, tazminat iıterdim. 
te lllea'utd~rn tqmaıından o dai -

D_ ur.,, 
.... fikri 

Ilı, he pek beienen kadınca -
~ lllen ıular müdüriyetine 
'ltit· at ebnit akp.m eve avdet 
..... : lalnaıı komıu hanım sor -

.1. ...... N.aı1 ·---. t ı b'l.l. . ~)le~ ~•na a a ı aın mı, 

411e H ?,, 
...._ .. Ah &nıın ce.·ap vermiı: 
~ ' komtucuium. Sular 
'1 ! etinde adamlar ne iyi in -
' ~lardan para alamadım 
"-.tu ÇOk ıüzel bir nasihat 

tr• 
"lf • ,., aına., 'bundan sonra tavuk 

' iirdeJc heıle, boğulmaz de • .,, 

~t;ı,~ı bir hanım 
ltt ._~.hır hanımefendi güzel 
lel-d elite temin eden müeaae -
~irine bat vurmuı. Genç t 

.. 11" enb· · 
l '-ndiaini )'irmi Y&f ka -

~ ~ 'ttlaine çok memnun ola 
.....,~k ılive etmiı: 
~ İçiaa • tıh, hen bu yqı ken -
~ ltteıniyorum. Çünkü ben 
~ ~lllcla oldujunu bilmiyecek 

....... ro"-- delilim •• 
"-t? l.aıde kimin için iatiyorıu· 

' Ete dosta genç görünmek i -.. 

~:zı;;uı 
.-ıızmetçi 

S::-efendi yeni aelen hiz 
~Is.abu) etmeden evvel 

t .. ela .. e~~ye mecburdu. 

' 1 ~ batım bir ıöz
~~~dı. Kılıjı kıyafeti ye 
ııı... ıdı. Biraz ) " ·• au. uzumauz ye-
~ • ._el IÖriinüyordu. Evveli 
tiJ.eı· ~\ihiın mahzur olan bu 
a.ıı...._. 1 

&Jdetmekle beraber 
........ 11: 

~: ~Yvelce kimlerin yanın _ 
~•ttrn? 

....... 8 
'-tıeriıı --:~ evvel Ali Nihat 

....., Yınde çalıtmııtnn. 
tf'-t Neden çıktın? Ben Ali 
p~ Be,.ıerj pek iyi tanırım. 

-. ......._botuna ıitmiyen bu kı· 
.... QQ&mak • • >''al h ıçın bahane ar .. 

a.)ı-.t8ııını~f~~i Ali Nihat 
l'e11..ı..·ı en ~ın ıç yüzünü öi -

VQ( eceı o •• 1 ....._ ını soy eyince: 

~u, dedi. Beni yatak 
~ kapı11nda delikten 
İçiaa L_ 

11zetlerken &ördükleri 
...,.dalar. 

aı.:- ÔJle İle - • b' · ~ -nı ızım eve 
~ -. Ali Nihat Beylerin 
~tlld.:... icap. delilinden ıör -
..._ -.11 •• itittilderini tama

..._ tartile •• 

Salamonun Desisesi 
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Salomon bir gün kırda dolaıır • 
ken karıııına bir hırsız çıkmıt, hır 
ıız derhal revolverini göıtererek 

Salomona: 

- Ya parayı, ya canını ! ,, de -
miı .. 

Salomon müddeti hayatmda hiç 
ıilih kullanmadıiı için müthit ıu
rette korkmuı. Bununla beraber 
aklını baıına toplıyarak hırsıza de 
mit ki: 

- Pek ili, hayatımı vermek • 
ten iae paramı vereyim daha iyi. 
Fakat karnn paramm çalındığına 
inanmaz, onu inandırmak için bir 
tecavüze uiradığımı iıpat etmek 

lazım. Gel evveli koltuğumun al -
tından bir kurıun ıık ta elbisem 
delinıin ! Yoksa metelikıiz eve git
meğe ceıaret edemem.,, 

Hırıız; "demek ki karmdan o 
kadar korkuyorıun ha!,, diyerek 
bir kurıunla Salomonun elbiıeıini 
koltuiunun altmdan delmit. 

Bunun üzerine Salomon: 

- "Tetekkür ederim, . demiı. 
Şimdi de lutfen ceketimin eteğin· 
de bir kurıun deliği açar mıın?,, 

Hırsız bunu da yapmıt. f.akat 
Salomon .. üçüncü deliğin de ıap -
kaıında açılmaıını iateyince hırsız 
maatteeıüf artık revolverinde kur-

ıun kalmadığı için bunu yapamı -
yacağını anlatmıı. 

Bu aralık Salomon etrafına ba • 
kınmıt ve uzaktan iki kitinin geç • 
mekte olduiunu görmüf. Bunun ü
zerine hırıızın önünde ihtiramla e
ğilerek dem it ki: 

- Revolverinizde kurtun tüken 
di iae, bende de para tükendi. Bak 
arkadan dostlarım ıeliyor !,, 

Bunun üzerine hınız Salomona 
mütehayyirane bir nazar fırlattık
tan ve atılan kurıunların çıkardığı 
gürültü üzerine hidiıe mahalline 
titap eden adamları gördükten 
sonra yakınında bulunan çalılıklar 
arasına dalarak kaybolup gitmit. 

Burıalı iki pehlivandan Emin peh 
livan daima Ahmet pehlivana ye • 
nilir. Yenildikçe inat eder, bir da • 
ha ıüreıir, rene yenilirmit. 

Bu o kadar tabii bir hal olmuı ki 
bütün Bursa halkı bir zamanlar E
min pehlivana: 

-E, söyle bakalım koca Emin ... 
Bir daha ne zaman Ahmet pehliva 
nın altına düıecekıin? 

Diye sorarlar. O da bunu gayet 
tabii bir ıual addederek güret gü • 
nünü ıöylemit. 

Son bir gürette Emin pehlivan 
gene yenildikten sonra raıt geldi. 
ğine: 
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- Arbk Ahmet pehlivan benim 
ıırtımı yere getiremiyecek ! 

Allmlertlea biri baadaa iki H•• 
••••I iddia etmfttl ki kı .. saç 
taflmakta laat edea kacbalar bir 
ah erkekler slbl kel b•th ola· 
caldanbr. 

~-

' --l 
Bugünlerde bir Alim daha ortaya çıktı (r 

•c dedi ki kısa saç modasına tabi olan 1"; 
kadınlınn vücutlcrlnde erkeklerde oldu· 
ıu gibi kı l çıkıcakur. 

bir yerde 

-........ -. 

Demiye bqlamıt. Neden? diye 
sordukları zaman tu cevabı verir
mit: 

- Haftaya Sıvasa tatmıyor da 
ondan .. ---

Bir acı 
ihtiyar Sami Bey, torunlarmı a

larak gezmeye çıkmıttı. Onları 
hem gezdirmek, hem de gördükleri 
ıeyler hakkmda malumat sahibi 
etmek iıtiyordu. 

Biri on, öteki on iki yatında olan 
bu iki afacana Veznecilerden re • 
çerken eaki, yıkık bir ev göıterdi: 

- Çocuklar, dedi. itte ben bu 
evde doinıutum. Benim büyük ba· 
bam da bu evde ölmüf. 

Hiç seslerini çıkarmıyan ~ocu1' • 
lara bir ara bakmıt ki ikiıi de ağ • 
lıyor: 

- Neden ajlıyorıunu? Diye sor 
muı. 

Küçükler hıçkırıklarım tutmıya 
çalıp.rak cevap vermitler: 

- Senin büyük baban ölmüı te 
onun için. 

~s ''*"*'• rıza.-

\ Bir imza 
(Meselesi 
I Şükrü Efendiye kanımın 
\ ihanet ettiiini bütün mahalle 
l halkı biliyordu. Kimiıi gülüp 
~ geçiyor, kimiıi yüzüne kartı 
~ imalarda bulunuyor, kimiıi ar 
f kasından ahmaklığını eöylü -
~ yordu. Bunlar arasında yalnız 
l Tahir Bey onu pek yakından 

... Yolı:sa en hafif dekolteli oır elbise Kadınlar sımsıkı kapalı elbiseler Yalnız arkalarını açıt bıraksalar bile ~ tanımamakla beraber müıta • 
rıymet bile lmklasız bir hile gelecektir. rı ymlye mecbur kalacatı..rdır acaba artı:ılarında da kıl çıtmıyacak mı'l ~ hak buluyor, tel'in ediyordu. 
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Geçenlerde Framamn ayni de -
recede meıhur bir riyaziıi ve dip • 
lomatı olan M. Penlöve öldü. Bu a-
damm çok kuvvetli bir riyazi oldu
ğunu bilen yeni üniversite talebeıi 
ona son zamanlarda bat vurmuılar 
ve tu garip ıuali sormutlar: 

- Oıtat, kahveyi tekerlendiren 
tekerin kendisi mi, yoksa katığın 
hareketi midir? 

Penlöve biraz durmuı: 

- Evet, kahveyi tekerlendiren 
kqıiın hareketidir. 

- O halde kahveye koyduğu • 
muz teker ne ite yarıyor? 

- Seker kqığm kahve içindeki 
hareketinin kifi aelip ıelmediiini 
tayine yarıyor. 

Bir ıün Penlöve qağı ıımf hal • 
ka konferanı yermeğe davet edil • 
mit. Arkadqları ona riyazi naza -
riyelerden bahsederken son derece 
ıade kelimeler kullanmaıını, çün -
kü hitap ettiği halkın h.er zaman 

karııımda bulunduğu ıeviyede ol • 
madığmı aöylemitler. Penlöve kon 

Karıaının hastalığına onun ka - i - . Şu ahmak herifin enayi -
dar telit eden nadir bulunur. Dok ) liğine ne derıin? Kadm ,gözü
tor, doktor üstüne çağırmıt, itini f nün önünde fink abyor da bi
gücünü bırakarak sevgili karısının ~ li farkında değil.. 
bqından ayrılmaz olmuttu. j - Zavallıya bir mektup 

En ıon çağırdığı doktor: \yazıp ~erıeyi anl~ta!ım· 
5 T ahır Bey bu fıkrı muvafık 

- Ben bir tey göremiyorum. A.. j buldu, Şükrü Efendiyi çile - • 
caba Hanımefendi neden tikiyet \_ den çıkaracak, delı' edecek ne =· f eranıını son derece baıit kelime -

lerle verirken tam orta yerinde, ar ediyor? i kadar hakiki ve muhayyel 'i 
kada oturanlardan biri yanındaki- Diye sorunca karıaımn naıd bq \ vak'a varsa bir kağıda yaz-
ne : ağrııı, mide bulantısı, kırıklık, bay = dı. = 

- Yahu, bu adam neden ltalyan ıınlık tikayetleri ettiğini anlattı. f - Ne imza ataynn, derıin? ' 
ca söylüyor? Doktor gülerek: 1 - Kendi imzanı atacak de

j iilıin ya: "Bir dost,, diye im· 
Dem it ve o da hemen ayağa kal· - Galiba, dedi. Hannnefendi 1 za koy. 

karak lıaykırmıt: kendiıini fazla dinliyor. 1 Ol b . f - - maz; enım tara ım -
- Vatandq, Fransızca konup· - Hayır, bayır .. Fazla dinliye - ( dan yazıldıiını hemen anlar. 1 

lım. mez, çünkü satırdır·· ~ıınıtt1ınııı11111nnıııınıı111nııufflllllıı1111111nt1Pnt111111I. 





:QediAoclu 

Et~i lahana dolması ye
rıne ciğer yahnisi ! .. 

A"'- -'~1 kadına 
kararı 

kızılırsa, onu kovmak 
edilir ? nasıl tatbik 

a.- 8'ıı 1.car h k · 
l\CQd'ı . a çı adınlar varc!ır. 

ı .erıne h' .. Yelllek ıç soz :ıöyletmezler. 
aı )'a b.ızluysa tuzlu olarak bir 

nrnışıa ' 
ahçı k d Yanmı§ olarak yer de 

a ın " 
•truı1 k agzını açmasın diye, se 

çr arma 'k· nı-. z, şı ayet edemezsi-

Bizi,m h 
taLh a Çı kadın da o makule '°" at nı" h btııı . ute assıslarındandır. Sa 

'Yın· ·· 
ltıekı . '. 0 gun Pi§ecek olan ye -

er ıçın h ' h' ''"d b' anım a ızmetçı ara .. 
ll ır · · ıstııare yapılır: 

-Bu .. 
f~t\di'> gun ne pİ§irelim, hanıme-.. , 

- Bir u· ~ 
11 

l e ı yaprak dolma&ı yap-
~ı olur Ayşe Hanım? 

-Sız hT . . . 
~-- ı ırsınız ama, lahna dol-

1 Ya.pıak daha iyi olmaz mı? 
-P k' ....._ lk·e ~, öyle olsun. 

•n<:ı Yemek ne istersiniz? .. -z yt •ııı,. . e ınyağlı Ayşe kadın fa· 
'

11 Pitirıek. .. 
t - lia na.• Yır, iıterseniz makarna 
,ılYı..'nıı?, 

-od Ö"t a. olur, Ayte hanım. 
'1t11-~ e Yerneğinde sofrada etli la 
k~ h ol.ma.ıı ve makarna bekl~ 
l'~ ~! Ve hanım bakarlar, önle • 
~l'lntıger Yahnisi ile ıspanak ka -

[)ası konulduğunu görürler. 

f)~ enıek ki ahçı hanım sonradan 
ını de:t t . . 

\ git ırmıt, canı ne ııtıyor• 
onu Pı 

.. t1rnı11. Tabii Ane hanı -
""''il •ğı -
'e h ını açtırmamak için hanım 
l'\yl. !o •eılerini çıkarmadan sof .. 

F' nan yemeklerı yerler. 

"1Jı1l 1.k1.t ıabrın ıonu vardır. Ha -
)~~ hey artık tahammül edemi· 
)~I ha.le gelirler. Ayşe Hanıma 
del' ~~rıneye karar verir!er. Hanım 

ili• 
\..._. 
~ b~~. ahçıya "git,, diyiverinin. 
ç1~ Ugun öğleden. sonra sokağa 
~·1 Cl.iını. O esnada bu işi sen hal-
~r t . ,, 
8ey k 

~· ' arısının ahçı kadından 
ındi". . 

' ıını ve ona yolverilirken sa 
dıtıııCl.ğ~ küfürleri i§İtmek isteme -
lifitı· ~ htldığı için, hanımın bu tek· 
~l'~ a.hule mecbur olur. Bununla 
il~ er, Beyi de pek cesur zan -
.ı -..qeYİn. 0 .. .. 
"~ ız. da yuzu kızarma .. 
~· 'Yol \terrne m" k.'l" .. h 11 d 'l'ec .. U§ u unu a e e-
"'M..· ekgıne kanidir. Onun ıçın hiz 
\' -~ı ızd 
~l' an <:esaret almıya karar 
.. ·Onu " Çagırır: 

'''M 'b elek, sen Ayıe hanımdan 
"'llıu ~n rnuıun?. iyi geçınebiliyor n. 

~,', lia.yır, beyefendi. Her gün 
.. ed' 

'ı-tt~ ç kıp . duruyoruz. Doğrusu 
e ernıyeceg"im ı 

""'(, p . " 
,. eki k' 11\e Lk ' J>e ı, sen git ben çare-
t" ~ a.ca" A ~llder, grm. Y!e hanımı bana .,, 

:::: :Yte hanırn sokağa çıktı. 
~:; eden? B .. . . .. .. .. l'du'> · · ugun ızın gunu .. 
ır· """" liaYır b f · uan~u eye endı, benim gü-

Lı •nıa ben·ı- · · · , ~iz , nu yerıme o gıttı. 
'-• nıetçi . d be . 
'Yl~!eiin d gı er, Y hıddetlenir. 
~n ol... e ahçı kadından mem .. 
l'j ··•anıa r •tna A sı ona biraz cesaret ve 
J:' •kat h l'fe hanım ortada yok!. 
"' k er hald .. h ' ll:ı: e o gun a çıyı sav -.., ırn ı H 

1 lp \ter k. anım ge İrse ne ce .. 
k e<:e ' S M '1ııeyfp • · • onra, elek de çe-
~l)j~ ! li~ıdecek olursa vay evin 
tJci ~n znıetçılık eden Melek 

e ~•tfınd 1 · a ev enne gelen 

dokuzuncu Melektir. Diğerlerıne 
nazaran oldukça ite yarıyor. Öyle 
bir hizmetçi bulmufken ıimdi ye -

nidcn bir tecrübe devresine kal -
kı~mak çok zor olacak! 

Beyefendi bu dütüncelerle ak • 
şam' eder. Ayte hanım ise hali. or
tada yok. Melek, ikindide beyin 
çayını getirir. Tepside şekerle sütü 
urıutur ama, zarar yok der. Çünkü 
daha ıyısını bulmak kabil değil! 

Saat altı olur. Beyefendi: 
- Acaba bizim lıanım ne vakit 

gelecek, ak~am oldu?. diye diitü .. 
nürken kapının açılıp kapandığını 
duyar: 

- itte hanrm geldi, gidip vazı
yetı ona an'atayım !,, diye kapıya 
dı>ğru kotar ve daha uzaktan: 

- Nafile benden müspet bir ha 
beı- bekleme, bugün yol vereme .. 
dim ! , diye bağırır. 

Fakat beyefendi bunu ıöyledık 
ten sonra tatkın bir halde olduğu 

yerde kalır. Çünkü o, karmnın gel
dığını z1t.nnederken kartııına ahçı 
Ayşe hanımın çıktığını görür. Ay· 
*e hanım beyefendiye cevap verir: 

- Kızı gene ıavmadınız mı?. 

Doğruıu ben artık çekemem. O kı
zın bana yapmadığı yok! Her gün · 
kavga, her ıün çatma! Nedir hu? 
Ben timdi onu ıize yollarım.,, 

Ane hanım bunları ıöyliyerek 
dokuzuncu Meleği beye gönder • 
mek üzere hizmetçi odasına doğru 

gider. Beyefendi hali hayretler i -
çinde.. O, ahçıyı savmak isterken 

ahçı ona hizmetçiye yol ver.mesini 
emrediyor! Bu vaziyet kartmnda 
beyefendi: 

- Hay allah belasını venin !Ta 
dilimin ucuna kadar geldı de "Me 
lek değil, sen gideceksin.,, kelime--lerini bir türlü ağzımdan çıkara -
madım !,, diye üzülür, durur. 

İki dakika sonra dokuzuncu 
Melek gelir: 

- Bir ıey mi istiyorsunuz, be· 
ye fendi?.,, 

"- Evet, ne diyecektim? Ha, 
biz uzun bir seyahate çıkacağız 

da ... Evi kapatmak lazımgeldiği 

için yanımızdaki adamlara yol 

vermeye mecbur o!acağımızı dü -
şündüm .. ,, 

- Ben zaten gidecektim, beye• 
fendi. On yedi günlük alacağım 
var. Onu verirsiniz.,, 

Velhasıl o aktam dokuzuncu 
Melek pılısını, pırtısını toplıyarak 

gıtmıştı. Bundan mutazarrır olan 
beyle hanımdı. Çünkü dokuzuncu 
Melek' nasıl olsa oturmıyacağı iç.in 

o gıtmış, ditli Ayşe hanım iıe evde 
kalmıttı. Fakat bey yeni cesaret -
ler, yeni azimlerle yeni kararlar 
vermıştı: 

- Hele bir kere yarın olsun da, 
Ayteyi de defederim, muhakkak 
surette def ederim!,, diyordu. 

Bu hadise geçelidenberi on bet 
gün oldu. Ane her sabah bermu -
tat hanımla eski usulde yemek isti• 
şarelerine devam ediyor. Doku -
zuncu Meleğin halefi onuncu Me .. 
lekse kat'iyyen ev işlerine yaramı -
yor. 

Dedikoducu 

9 - VAKiT 18 2.uci teşrın PJJ:i-

Berlinde açılan sergide görülen makinelerden bazıları 

1 - Baston aapı içine aaklanmıt olan 2 - G&zle s&rOlemlyecek bir tekltde kitap içine konnlaa 
3 - Bir kadın çantası içinde yerlettlrllen g-l:r.ll fototraf maki.Deleri 

Geçen gün Berlinde bir fotoğ .. makine idi. Bu makineler ekseri
rafçılık ıergisi açılmıştır. Bu ser- ya casus ve macera romanlarında 

makineleriyle o yeni makınenin 

resmini almağa muvaffak olmakta 
gide gösterilen makineler içinde mevzuu bahsolmuştur ve olmakta- dırlar. 

şimdiye kadar casusların kullan• dır. "Yelek düğmesi,, ile alınan 
mış oldukları gizli fotoğraf makine resimler beş santim kutrunda ve yu 
leri en ziyade nazarı dikkati cel- varlak olurdu. 
betmittir. Resmini gördüğünüz bu Bugün gizli fotoğraf makineleri 
casus makineleri gizli memuriyet• en ziyade fabrika casusları tara .. 
lerde çalışanlar tarafından kırk fından istimal edilmektedir. Bir 
senedenberi kullanılmaktadır. fabrikanın icat ettiği yeni bir ma• 

Cep defteri ~eklinde olan ilk kinenin aynını piyasaya çıkarmak 
gizli fotağraf makinesi 1889 sene- ıçın, gerek aynı memleket dahi
sinde ilk defa olarak görülmüştü. linde, gerekse ecnebi memleketler 
Fakat en mükemmel makine umu- tarafından o fabrikaya ziyaretçi 
mi harpten evel meydana çıkmıt kıyafetinde casuslar gönderil.mek

Fakat fabrikalar bu nevi caıuı 
luğa karşı müessir tedbirler almıt

lardır. Fabrikayı yabancı biradam 
ziyaret ettiği zaman makine daire 

sinden çıkarken o daire röntken 
§uasma maruz bırakılmakta ve bu 
suretle gizli fotoğraf makinesi için 

deki camlar bozulmaktadır. Casus 
olan kimse, resmi aldığından do

layı sevine sevine onları dovolope 
ederken camların bembeyaz çık .. 

olan ve "Yelek düğmesi,, denilen te ve bunlar gizledikleri fotoğraf tığını görüyor. 
. 

Elli frank için 
bedilince 

elli bin frank kay
ne yapılır? 

Fransada son zaman arda ihdas J - İyı bir fırsat .. Komşumuz bir j zetesine bir göz gezdirince olduğu 
edilen milli piyanko yüzünden 1 bilet aramış, bulamamış. Bir bile- 1 yerde dona kalmıştır. Çünkü kom
çok garip bir dava açılmıştır. Me - te 150 frank vereceğını biraz evvel şusuna sattığı bilete 50 bin frank 
•ele şudur: bana söylüyordu. Biletımızı ona ikramiye çıktığını görmüştür. A • 

Fransa piyankosu çok rağbet satalım. Bu suretle piyankoda şim· damcağız bu haberin verdığı me -
kazandığı için biletlerı Üzerlerinde diden 50 frank kazanmış oluruz. yusiyet ve hiddetle o gün işine 

yazılı fiatla tedarik etmek çok Demıstır. Fakat bu teklifi Mös uğrıyamamış, doğru komşusuna 
müşküJleşmıştır. Bu sebeple i Pa • yö Grap;in kabul etmeyince yir - giderek bilete hakikaten ikramiye 
riste bir hükumet memuru olan M. mi sene gayet iyi geçinmiş olan ka çıkıp çıkmadığını sormuş, "Evet,, 
Georges Grappin dairesi amirinin 

rı koca arasında kavga baş göster- cevabını alınca karısıyle mülhit 
tavassutu sayesinde as'i fiatı olan 

miş, neticede kadının dediği olmuş 
yüz frank üzerinden bir piyanko 

bilet 50 frank karla komşuya sa · 
bileti almıya .muvaffak olunca çok 

tılmı!hr. 
sevinmiş, akşam evine gıdınce karı 
sına bu muvaffakıyetını anlatınış - Asıl mesele bundan sonra başlı-

bir kavga etmııtır . 

Mösyö Grappin bu kavgadan 
~onra evini terketmiş ve karı• 

sı aleyhine bcşanma davası açmış
tır. Yakında başlanacak olan bu tır. Kansı da bunun hakikaten bir yor: 

muvaffakıyet olduğunu tasdik et - Mösyö Grappin sekiz teşrinisa· muhakeme büyük bir alaka ve me
nı sabahı işine giderken yolda ga· rak uyandırmıştır. tikten sonra: 

Böyle milyoner olmak ister misiniz? 
Mösyö Belengz mütekait bir pos 

ta memurudur. Kendisi Fransanın 
cenup vilayetlerinin birinde çoluk 
çocuğu, torunları ve çiçekleri ara -
aında ömrünün son günlerini sü
kunetle geçirmektedir. 

• Fakat bu zavallı Belengz baba 
nın sükunetli hayatı T eşrinisaninin 
8 inde birden değişiyor. 

yoneri görmeğe kendisinden yar -
dım istemeğe kendisiyle mülakat 
yap.mağa binlerce adam yüz bin • 
}erce mektup geliyor. Adamcağız 

yahu bende piyango bileti filan 
yok bunlar yalan diyorsa da kim 
dinler-

Bu yeni milyoneri ziyarete gi
den Maten muharriri intibalarım 

8 Te§rİnisani Fransa milli piyan ~öyle anlatıyor. 
gosunun keşide günüdür. O gün Mösyö Belengz odasında bir ma .. 
neşrolunan gazetelerde bir milyon sa önünde oturmuştu. Önünde sürü 
luk .mükafatı kazananlar meyanın- sürü mektup telgraf 1 adi kağıda, 
da M. Belengzin de ismi vardır. lüks kağıda, güzel çirkin yazılı 

Eski memur gazetede hendi İt· binlerce mektup kümesi: Kendisi
mini görünce hayret ediyor, gözle-! ne yaklaştım: 
rini siliyor. - Sizin şahsınızda yeni milyo -

Çünkü adamcağız piyongo bile· neri tebrik etmemize müsaade bu-
ti almak değil böyle bir piyango- yurunuz. dedim. "'-' "hl ,, 

nun muvcudiyetinden bile haber- içini çekuek: - .__ ~ T 

dar değildir. - Tebrikiniz bendenizi fevkali 
Neyse yanlışlık fakat hoı bir de mütahassis ediyor fakat bu ha

yanhşlrk diye geçiyor, geçiyor a- yal, hulya .. Ben taliin çok acı bir 
ma her taraftan da bu yeni mil- cilveıin~ uğradım bu muzipliii ba 

na kim yap~l bilmiyorum. 

Bakın şu me~~tııplara.... işte hu 
bir belediye ı·eisiııdtn vilayetinde 
ki on üçüncü asırdan kalma bir ki-
1 iseyi tamir ettirmek için yardım 

istiyor. Bu da evlenmek için kızı -
nın resmini gönderen bir annenin 
mektubu, bu da benden yardım is· 

tiyen esl( bir •n·kadaş mektubu, 
herhalde milyonları kazansam bi • 
le hu kadar kişiye yardıma kafi 
gelmiyecekti . 

Kapı çalındı haydi yeni bir zi • 
yaretçi kafilesi. 

- Tebrikler aziz dost. 
- Yok canım bu masal. Vallahi 

ben öyle şey kazanmadım. 
- Canım her kazanan böyle 

söyler ne ise seni meıgul etmiye -
lim. 

Diye gelenler gittiler. 
Mösyö Belengz iç.ini çekti: 
- Bari bir bilet alayım belki ka 

zanırım, dedi. 



• 

~ıo ~ VAKIT182.nciteşrin 1133~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~-~~~~~~~~ , 

H ıııınıııııı•ıııu .. ııı•: Başvekil Paşa z. ııu, ,,,111111 1 , ,,,11 ... ,, ıııı •• ıııı•ıııı ••••• ıı , , , ıı, •••• ıı "• • ııııı•ll•••ıııııı••ll••ı ıı ııı••lllı,,111, •• 11 11,, ıı , •• ıı, ıı,,111"'' 11 111111•' 5 
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K A R ş I 1 Dün Zongulda~a :ardı Em eryalizm cereyanı 
A R s E N L ü p ! k•"'~: ~~~~,~~;· :~i~: .. ·;:.:ıehri I . r t 

! ve m.safırlerını beklemışlerdı. t a geç yo ' 
~~ııı~r ll~JI "~:• ·ı~ı 11'!1'1'1 !!!!"':'!:ıl 1~if~I!' ı~·:ı' ıll~l'ı r=.111 l~'lll\1~;ll~'!i l l smet Paşa Hz. deniz üzerinde gar a fl ar 
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ve Zongu a ·tan a ı rıyz-.sctın e " ngiltcrenin en c eğer ı mu mr ı erı o ması yuzun 1 list 0]ııY..,. 
gelen heyet tarafından sclamlan - rir:el'inden Alduns Huplay ''l\1 illi - medeni olanlar emperya . tilM' ''Mercan Ali,, cinayeti mışlardır. Bu esnada iskelede yetpcn ·el'lik,, 8crlevha::; ı altmtla ve ba~ka"arınm yurtlarını ıs ,ııı·· 
gençler birliğinin bandosu tara - yazdığı bir yazı ela eliyor ki: istismara koyuluyorlar. Rotıl şJsr' 

1920 ıenesi haziranının 17 inci 
Cumartesi günü Galatada Papaz -
yan hanının 18 numarasında meı-

hur ve zengin bir komisyoncu o -
lan Hacı Ömer zade Fethullah E -
fendi ölü olarak bulunmuştu. İçe -

riki odada katipleri, hademesi bu
lunduğu halde onun ölümünden ha 

berdar olamamı§lar, onu büyük 
bir fındık partisi için gelen bir tüc 
carla pazarlıkta sanmışlardı. 

Odaya ilk giren katip Fethullah 
Efendiyi masasının ba~ında kana
peye yaslanmış, başı arknya devril 

miş görünce birden uykuya dalmış 
sanarak çekilmi~, biraz sonra gene 
ayni vaziyette görünce şüphelen -

miş, nihayet öldüğü anlaşılmıştı. 

Polbin ilk tahkikatı meselede bir 
ka:st olmadığına dayandığı halde 
doktorun muayenesi garip bir ne • 
tice vermişti: Doktor: 

- Kalp sektesine de benziyor, 
ama ... Hayır! 

Demişti. Odada hiç bir dağınık
lık yoktu. Yalnız telefon açıktı. 

F ethulla.h Efendi tam telefon eder 
ken ölmüştü. Anahtarı gene tele -

fonun yanına asılı bulunan kasa 
açıktı. İçinde 25 lira vardı. Etra -
fındakiler Fethullah Efendinin 

çok ı;engin olduğu, bankada bir 
çok para~ı olduğu halde kasasın -

da 25 lira bulunmasına ihtimal 
vermediklerini söylediler. 

- Her zaman F et~ullah Efendi 
ka ~asından bir kaç bin lira çıka
ran bir adamdı! .. Diyorlardı. 

Çoktan beri Fethullah Efendiyi 
ikinci defa ziyarete gelen bir orta 

ya§lı adamdan bahsediyordu. En 
son Fethullah Efendin in yanından 

böyle bir adam çıkmıf, başka kim 
se g<Yrünmemi~ti. 

18 numaralı oda kilitli olduğu i
çin hadiseden sonra en küçük bir 
değişiklik olmamıştı. İki memur 
kasanın etrafını tetkik ettiler; ne 
b!r iz vardı, ne bir tehlikeli elek -
trik cereyanı ... 

Memurlardan biri odada meş -
gul iken öteki aşağıya indi. Oda -
başı ile ve kahveci ile konu~tu. A -
ğızlarını aradı. Elektrik saatlerini, 
hatlarını araştırdı. Sonra bir tel a-
radt: 

- Kalınca bir tel vaı- mı? 

Dedi. Telefon hattı ile tenvirat 
hattı arasında bir tecrübe yapacak 
tı. 

Kahveci hemen: 

fından İstiklal marşı ve müteakı - "Jül Sezar, milattan 55 yıl ev - rın Brilanyaya kadar uzallf1'l 3 ~-
H . diatsll 

ben bütün halkın iştirakile Cüm - vel İngiltereye geldığı zaman, ln • nın, Britanyalıların ın dur· 
giltere adası vahşi kabi " elerın yur dar gitmelerının sebebi bı.ı e~jle1 huriyet marşı söylenmiştir. 

Başvekil Hz. iskelede tekmil 
Ereğli halkının emsalsiz muhabbet 
tezahüratı arasında halkın arasına 

karıştı. Yaşa, varol sesleri ve şid
detli alkışlar arasında hükumet ko 
nağını teşrif etti. Burada bir müd 
det istirahat ederek ka:.1:a erkanile 

l T "h . l . a·vnı ' ' du idi. Bu vahşi kabileler insan a- arı , cemıyet erın J. }C• 
rı kurban eder, parçalar, ate~lere inki~af ettik'erım gösterı_Y~ri,jrlİ~ 
atarlardı. bilecılık milliyetçılığe. rtıll ~·h•)·ı1 

. r l'' 1897 de lng-rlızler garbi Afrika- emperyalizme yer verıY0 • r >' 
t 1 k ' .. t olı.ıYo • ' ya girdiklerı zaman oranın ha" kı, Mnparator u ya a t us . 10jtı 

Jül Sezarın gördüğü İngilizlerden hut emperyalistlerın ateşı bef~' 
farksızdılar. Bular da kabile haya- yor ce cemiyet haşkalarını~yof· 

göriiştükten soma memleketin her lı sürüyor, bunlar da insan kanına bma genişlemekten vazgeçı i!Iİ • 
tarafını gezdiler. susamış ilahlara tapıyor' ardı. Bun- Garp milletleri arasınd~ I~ b• 

ı t P H t b. d ların sı"h"ırbaz doktorl"'rı ı"nsanlan · k l" ...., ha B 1 sme aşa z., saa on ır e ... yetçı ı ve emperya iZ••· f ıı~' 
Zonguldağa hareket etliler. Ge - parçala.mıyor, fakat asıyorlardı. kim ve hala tehditkardır. .-.tfı.' 

' • ge,-
miler, matörler ve kayıklarla Ba - İngiltereyi istila eden Romalı· a bu afetin en tehlikeli devrı ·~ (. 
baburununa kadar sevinç tezahu·· - rı harekete geçiren amillerle Afri- l ç·· k "" h ·· plat0111 r sayı ıı·. un u, enuz ı,et 

ratı içinde teşyi edildi!er. kayı, Hindistanı, Mala!fayı istila nazari bir mahiyette olınakl~r\J si 
Zongulda1<'ta eden İngilizlerin arasında hiçbir bPr milletler bir!eşmeye doS 11 

Zonguldak, 17 (Hususi) - Baş fark yoktu. Milattan 55 yıl evvelki diyor. Silahlanma yarışın<' ."
11

eetlt 
- Var, decli. Hem kalınca, hem l 1 ı d d ·ı ı d vekil mıet Paşa Hazretleri ve refa vahşi ngi iz, 1897 e me em eş - peryalizme rağmen garp tıl 
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de epeyce uzun... katlerindeki zevat b:.ıgün saat on mişti. 1897 de henüz vahşet halin- arasında teşriki mesai cereY•
13

el)'1 
Küçük oda5ının rafından yuvar· üçte, binlerde halkın hararetli te- de yaşıyan Afrikalı, kimbilir ne za kuvvet bulmıya baş'amıştır'. \e~ 

bk bir halde sarılmış, epeyice u - zahürleri arasında şehrimize gel - man medenileşecek ve sıra onun torunlarımız beynelmilel 1~ jdJ' 
zun ve yeni bir teli çıkarıp verir - · ı d" d l' na gele h l d · ·11de ~ mış er ır. a emperya ızm yapması - sul ve müsa emel aıresı 1 ken: 

- O gün üst kattan kapının ö -
nüne düştü. Kimin teli bilmem, al
dım, saklıyorum! 

Diyince memurun gözü birden 
bire açıldı. 

- Hangi gün? Diye sordu: 
- Efendi merhumun öldüğü 

gün .... 
- Nerden düştü? 
- Üst katlan, ama hnngisindcn 

bilmem. Kapının önüne dü§tÜ. Ben 
de alıp sakladım. 

Memur birden hanın dış kapısı 

önüne çıktı. Yukarıya baktı. Kah
veciyi çağırdı: 

-Fethullah Efendinin odasının 
pencereleri hangisidir? 

Başvekil Paşa vilayeti, fırkayı, cek. Beyaz insana karıı, siyah in • re etmeyi kabul edecekler "'e l 
halltevini ziyaret ve limanda yükle 1 aanı himaye işini ne zaman sırtlı- kanun dairesinde harekete ,,,ıı 
me işlerini tetkik etmişlerdir. ls- yacak ! fak 01 acaklardır. .,~.J 
met Paşa Hz. bundan sonra ma - Dünyanın mütecanis olmaması, htı" 

Bu mes'ut rüya garpta ta 
den mmtakalarına gitmişlerdir. Bu yani medeniyetin muhte'if merha· b ,~, 

- ettiği sırada onun zıddı .a~J·ıt'~ 
gece İş bankasında şereflerine bü- lelerinde yaşıyan insanlarla mcs - yeı·de başlıyacak, Çinle HıJ1o1 1 i~ yük bir ziyafet verilmi§Lir. Yarın kun olması, şüphesiz bir nimettir· ve Afrika milletleri on altı11'l 
Filyos hattını tetkik etmeleri muh Yoksa bütün insanlar aynı dil· rııP 

on dokuzuncu asırlarda Av rl 
temeldir. le konuşsa; aynı seviyede hars ve k eC 

yaşadığı hayatı yaşıyaca , " 
Kömür havzamızın bugün- medeniyet, aynı siyasi müesseseler ra benziyecek. ~ 

k" · t · d" ? aahihi olsa da aynı şekilde eğlen- ' 

B
u vk~lzlıye 1

pne dı~ .:ı b se, ve birbirinden farksız giyinsey• G'arp; federasyona doğr1'. ~' 
aş ve ı smet aşa un.o en e . . w •• k A ·1 Af "k n yenı '• · . dı, ınsanlıgın hayatı tahammul e - en sya ı e rı anı ,.., 

rı Zonguldaktadır. Başvekıl 'bera• d"I b' f l t . . d k l d }etleri Romalıları Britanya>'.' ..... ı"lt' 
ı mez ır se a e ıçın e a ır ı. 

1
/ 

rehinde iktısat vekili Celal Bey ol F k d 1 l t f da türen, İngilizleri Afrikaya •" fıf• a at ma a yanın ers ara ı ıe P 
duğu halde kömür mmtakalarmda D" ' d .. d·· ~ · · .. d ~ • k yen saiklerle hareket edecek ı.'ılı' var. unya a gor ugt•.muz egı:;ı v 
tetkikat yapacaklardır. Bu ziya .. l ~· h "t · k fh l da Dünyadaki tenevvü muk' J' 

ıgın oşa gı mıyece sa a arı • fi 
ret münasebetiyle kömür havzası b l B" ·11 t" b k n de buna tahammüi etmek jcl-1' ı• u unuyor. ır mı e ın aş ası • 
hakkında okuyucularımıza kısaca dan fazla İptidai, veya daha fazla yor. • •• •'''i~ 
bazı malumat vermeği fay dalı bul ••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••• .. ••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··re~ 

Kahvecinin gösterdiği iki pence d k (9) ocak, Amasrada 20 ocağa mu- guldak) 2 - Rıza Bey, şıı. AI 
u . f dı 

re tam kapının üstüne tesadüf edi- Zonguldak_ Ereğli havzası kabil (4) ocak Türklerin elinde (Kozlu) 3 - ~am!t E en jliı"I 
yordu. Türkiyenin bugünkü ve yarın.ki ma idi. Naci Bey ve şurekası O\~,el 

Memur sevinerek teli aldı, yuka den mıntakalarını besliyecek yega Cümhuriyetlen ıon.ra kömür hav ~ - Dağcızade İsmail B~ }el'(~· 
rıya fırladı. Arkadaşına haykırdı: ne kömür mıntakasıdır denebilir. zasında büyük iktısadi bir değişme lı) 6 - Karamehmet za e _,,_.t~ derinlettirdi. -1eı ~ 

Bu sahada 4 milyar ton tahmin e- oldu. Kömürlerin istismarı daha az reğli) 7 - Halil Paşa . 9 1 Bir kaç doktorun birden muayene - Buldum! Fethullah Efendiyi s· k l . 1 f dı .< 

Polis tahkikatını 

dilen kömür 170 kilometrelik bir ellerde temerküz etti. ~ ır et er ın· 8 - Alca Mehmet E en . (~C' ıi ö!ümiin şüpheli olduğunu mey - öldürmüşler.. l esı ı 
uzunluğa ve 50 kilometrelik bir de kişaf etti. Kasap smail Efendi veres e of 

da."la çıkardı. Bundan aonra telin nasıl kulla - rinliğe maliktir. Kömür mıntaka- Bugün kömür mıntalmsı 8 şir- lu) 10 - Mehmet Arif Bef" ''t 
Ceset morga gönderildi. Po - nıldığını bulmak güç olmadı. Pen· 51 sahile yakınlık ve kömürlerin ketle, 16 münferit amilin elinde takları (Kozlu) 11 _ Mehtı1c~,f~ 

liaten iki memur meseleyi takip ~ l ı ı· b l k d P ı 
cere açı mıı, le tramvay tc ıne u- cinsinin nefaseti itibariyle kendi. u unma ta ır. kup Bey (Zonguldak) 12 - fe~• 

diynrlardı. Morg ölümün bir elek· zatılmış, sonra telefona bağlan - sine yüksek bir mevki temin et _ Saltanat devrinde iki şirket ve lsmail Bey (Kozlu) 13 -. 6e1 
trik darbesile yapılmıı olduğunu mış, yahut ona da lüzum görülmi- miştir. yiiz elli kadar iş idaresi vardı. Bu· Bey (Kozlu) 14 - MülaY1111
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temin edince iki memur odayı en k t k ti T d k ·· b t l ·· k"' ·· h. esı' " yere ram.:ayın ·uvve i cereyanı ürl::iyede ma en ömürü 1853 ı;un u emer c:uz ·omur ıss - (Kilimli) 15 - Etem ağll 1'eşev 
küçük noktasına kadar tetkik etti- Fethullah Efendiyi doğrudan doğ Kırım harbinden sonra keşfedil- nin hem verim itibarile kuvvetlen- sesi (Amasra) 16 _ rıı~ 
ler. Etektrikle alakaıı olan iki alet ruya aktarılmı!lı. miştir. o zamana kadar yakıcı mesı, hem de modern tesisat ile (Leonfor) (Zonguldak). ~ 
vardı: Mesele müddei umumiliğe de madde olarak maden kömürüne teçhiz edılmesine sebep olmuştur.. . ·tıtid' ,. 
Masanın üstündeki telefon, oda aksedince polis memurları katilin ihtiyaç hissedilmiyordu ve maden Bugün işlemekte olan şirketlerin Saltanat devrinde hı~ .1~· ~şf 

1 l 1 görmiyen Türk madencihg~ _,,f~~ nın ortasındaki büyük avize... araııtırılması için bir taraftan pu _ kö:nüri~nün de i:;tismarına lüzum ı ve münferit ami lerin isim eri şun· l JlıY" 
1 A · :r l d biden harabiye sürük e .. ....ıil vıze yanmıyordu, prizler sağ - mak izlerinden, diğer taraftan iki hasıl olmuyordu. Kmm harbinden ar ır: .

1 
)\O'''r 

1 t hl .k . d" T l f l' 5· k l . Memleket içinde sarfedı eJl :;ı' f ,, ıı.m ve e ı eıız ı. e e ona ge ın . b k" . d · t"f d 11. :;onra keşfedilen maden kömürleri ır e: er: ...... r .. " , 
ot sıgar.ı a ıycsın en ıs 1 a e e l - - 1 d d r guu• fi 

ce, 1§ burada çatallaşıyordu. Oda- l Osmanlı bahriye nezareti tarafın - 1 - Maden kömürü işleri Türk er ışar an ge ıyor ve )'~ 
er. k b r d ••t • oıııı• •'(~ ya ilk girenler telefonu açık bul - ,. _ k ,, h- dan bir müddet işletilmiş, fakat anonim şirketi (Zon~uldak), 2 - a e ın en mu eessır . 'fıl ~ 

l h . . k" Ka .. anın ma.:rnın ve a ~a ana l . l l I K l ı .. . .... l . T "' k . l ı t" h k""c:esınde .. ,,iJ muş ar, a ızeyı ma meye takılı ve .. ~- . k ... 
1 

. sonra 3.rı bazı imlıyaz ar a tersane oz u .ı-;omuru ış erı ur anonım mem e.<e ın er o.,. Sılı ..ıı 
k d k tarının u:;tundekı parmn ı ... en · k (K l ) 3 K"I' ı· k '" k"" -· ı · · b lt } rdtJ· ~il" masanın enarın a sar ılmıt bir . . . , tercümanlarına ve Avrupalılara şır eti oz u ' . - ı ım ı o - omur erını a a ıyo ·t :ı 

hald O•• •• l d" B h' k Fethullah Efendının parmak ızle • ı .1 . . l . 'b .. .. , 1 • T·· k . . h l • · t"haalt' .. ıı~ e g rmuş er ı. u a ıze te - . . l vc rı mıştır. 1882 c en ılı aren ki.:- muru mac..en.en ur nn:mım şır - arpten eve azamı ıs ı b\J• , 
.. ye · k d ~ h ld rıne uymuyordu. Demek kı buna - .. h b" . 1 . (K · ı · I") 4 ~ .. k k " .. b" . k '" u .. r}er .. ra. rıne on ugu a e onu tu - .. .. . . mur avzasmda ecne ı sennaycsı- ı tctı .ı ım ı , - 1 ur or.ıur m tonu geçm1yen oın il f'" 

ta ... zata bı"r •ey olmamı•t D k rın ust-ınde hır vabancının eh do - ı . . ı . f . ~. . .. .. l\" .. d l . . k t ( K l d b' b - k b'l il tot1 
n :r :r ı. eme J nın ın.cı şa ellıgı nı goruyoruz. n:.. ma en erı anonım ŞU" ·e ı oz u sene e ır uçu ı yo \ 

ki tel~fonda bir şey yoktu. laşm!ştı. Sigara tablasında him ocaklardan bir kısmı fran:az-ı- Ereğli), 5 - Ercğli şirketi (Zon 1 kın i~thsal yapmaktadır. , 
Fakat morgun teminatı, telefo - bir Yunan cıgarasının ucu var - !arın, bir kısmı ltalyanhmn nüfu guldak), 6 - Türk manclin ano - T ·· k k.. .. l . h'"kôJtlet tl't~şf 

k b ı "k' l' dı. l . . . H • ı • . l . (K' l' l") K·ı · 1. ur omur erı u ~IJı ~ nun açı u unmaaı ı ı po ıı me - zu a tına gırmıştı r. .usuıa ocakla- ı •1 ım ş ı:· :etı ı ım ı , 7 - • 1m ı f d h A b" h" ye"e , .. 
1
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H d d · . .. . . ın an ususı ır ıına J •• ııw murunu şiddetle İ§ial etti. Telefon a eme en son o aya gırcn ra gelınce, bunlar arasındC\ is- I komür marlcnlerı Türk i'\nonım şır . . i.istııfl e~ 
· k d hk"k t 1 b .. I adamın Tu""rk l d ~ d · · ~ .. k A · · oldugyu gibi kalitesının ..,,J1 . tır etin e ta ı at yap ı ar; oy e 0 ma ıgır. an emın tısmarcıların çogunıı Turk ol - etı, 8 - masra ıstıfmar mmta- . hası•· jıt' 

b. 1- b h l y görünüyordu. , . . • A k T ·· k l itibariyle de Akdenız sa bİ' ır Kaza mevzuu a so amıyacaeı mıyanıar teşk l edıyorcıu. Mesela ası ur anomm şır <eh. 1 dafl JI 
H F h ·· l · t' h ların 'f' net1cesine vardılar. O zaman bü - acı et ullah Efendi Türkçe- Zon~uldak mıntakasında 36 ocağa Alaca ağzı istismar mmtakası guze ıs ısmar sa a te~1 ~ 

tün mesele odada halledilecekti. den başka bir lisan bilmediğine mukabil ancak (9) ocak. Kozluda Türk kömür ml\denler şirketi lara- te~kil e i.mı::ctedir. Gittikçe 1ı ~o~ 
d ı ı .. .. havzllıtl '' Evvela hldiıenin bir cinayet mi, göre ya bir rum, yahut bir Yunan- 13 ocağa mukabil 15 ocak, fmdan i§letilecektir. mo em eşen .<omur t yi'P" 

bir kaza eseri mi olduğunu tahkik l lı _aranacakt:. Kil:mlicle 16 ocaca mt•kalıil 8 o - Münferit ocak amilleri: şu memlekclcrc de ihraca 
etmeleri lazımdı. (Uı!\anıı ' "ar> cak, Ereğlicle 4 ocağa mukabil 1 - Süleyman Sırrı Bey (Zan - to.dır • 

• 





Tt:JQKiVE 

llR~~T 
BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-i;; b~Q 

Akay işletmesi müdürlüğünden: . 
idaremiz kömür . aktarmacılığı pazarhk münakasası 22/T~ı;;· 

nisani/ 933 çar,amba günü saat ikiye tehir edilmiştir. (63 

r ........... i····K~· .. ···o:····--··-1 1~ r ut uk 
~ .::ia tınalm :ı. Komisyon u ilanları . E va pu c . 
: ........................................................ : Türk Anonim Şirket• 

l\I.1\1. V. SA. AL. KO. dan: İstanbul Acentahğı 
Kapalı zarfla münakasaya Liman han, Telefon : 22928 

konulan 1,500 kilo Kloridrat işle t me rnüdiriyeıi: Tel~ 
dö kinine verilen fiat ı>ahah Karadeniz Yolu 
görüldüğünden pazarlıkla a- Sadık Zade vapuru 19 
Imacaktır. İhalesi 22/ 11/933 teşrinisani pazar günü ıaR~t 
çarşamba günü saat 14 de ya- 18 de Galata rıhtımmdao ı· 
pdacaktır. Taliplerin pazar- ze'ye gidecektir. Gidişte Zo~ 
hk icin tayin edilen gün ve guldak, Inebolu, Ayaocı ' 
s aatte Ankara'da l\.f. 1\1. v. Samsun, Ünye, Ordu, Giret00

• 
Tirebolu, Görele, TrabıoPı 

SA. AL. KO. na müracaatla- Rize dönüşte Of iskelelerioe 
rr. (3385) (6280) uğrıyarak avdet edecekti~ 

lstabul asliye mahkemesi bi· 
rinci hukuk dairesinden : Bedeli 

Hakuy oğlu Mecit efendi tara· 
fmdan verilerek Selaoik bankası 

Samsun şubesinden Tokatlı zade 
Faik Bey emrine tediye olunmak 

için lstanbulda Selanik bankası 
merkezine 8534/J 1292 No. lu ve 

4 • 5 • 933 tarih ile keşide edilen 
ve müddaaleyh Fahri bey tara-

fmdan müsted'i Faik bey emrine 
ciro edilen 668 lira 40 kuruşu 
havi bir kıt'a çekin zayi oldu-

ğundan babsile iptali talep edil· 
miş olduğu cihetle mezk ür se
net her kimin yedinde ise kırk 
bet gtın zarfında mahkemeye 
ibraz edilmesi ve aksi takdirde 
mahkemece mezkür senedin ip· 
taline karar verilebileceği ticaret 
kanununun 638 inci maddesi 
kükmüne tevfikan ilin olunur. 

(9281) 

Karabiga Yolu 
Saadet vapuru 18 teırinİ,. .. 
ni cumartesi günü saat 18 de 
Sirkeci nhhmından Karabİf1 

yoluna gidecektir. 
Gidişte: Tekirdağ, Marmar•• 
Erdek, Karabigaya gidece~ 
Dönüşte: Mürefte, Tekirdll 
iskelelerine uğrıyarak avdet 
edecektir. """""' 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar~· mütehaııı., 

Cuma pazardan batka günlerd' 
sabahları (9 - 11) Beyoğhı f 
T•k•hn-Altın"haidtal71nllll•r l 

Telefon: 42519 öğleden sonra ıJf 
( 6 - 2,5) İstanbul Divanyolu 'Jl'I 

mara 118 Telefon: 22398 per~ 
be günleri sabahleyin Beyoğluıı.cl' 
ki kı,lık ikametgahında fuk-" 
meccanen. 

llllilllll I~ ~~I 1111 111111001110011~ 1001111~11 

Sel inik Bankası 

r Deniz Yolları işletmesi ~ 1Istanbul Universitesi Rektörlüğünden 
ACENT ALARI: 1 - lstanbul Üniversitesinin küşat resmi 18. 11 - 933 Cumar· 

Karakt>y Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci tesi günü aaat 14130 da Maarif Vekili Beyefendi tarafmdan ya· 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare mer-kezi : ISI AN BUL 
Mühürdar zade hanı; Telefon 22740 pılacakhr. E Tilrklyedekl Şubeleri : 

Mersin Aralık Postası 

hebolu vapuru 19 ikinci 
teşrin Pazar onda Sirkeci nh· 
bmından kalkarak Çanakkale, 
lzmir, Küllük, Bodrum Rodos 

' ' 
Marmaris, Dalyao, Fethiye, 
K'a1kan, Kaş, Finike, Antalya, 
Alanya, Mersine Dönüşte buo
Jara ilaveten Taşucu, Anamur. 
Kuşadası, Gelibolu'ya uğrar. 

(6348) 

Mudanya postalan cuma, pa· 
zar, sah günleri yapılacakhr. 

Bi'nl:lırm a postalan cumartesi, 
pazartesi, Perşembe günleri 

yQpıl!caktJr. Bu hatta "Adnan,, 
vapuru tahsis edil miştir. 

Bartm postaları pazartesi, per
şembe günleri yapılacektır .. 

Perşembe postalan gidiş ve 

dönüşte Akçaşebire uğrıya· 
cakhr. 

Karabiga postasma her çar· 
şamba Bandırma vapuru kal-
kar. (6283) 

2 - Bu merasimde Üniversite Tedris Heyetinin Ye talebenin 
hazır bu'unmalan lüzumu tebliğ olunur. (6325) 

iLAN 
Geyve icra dairesinden : 

Ankarada Ali Fahri Beye olan -V, ' l k 
borcundan dolayı G.eyvede Şahin .1. ı. l ra l 
Bey zade Rıza Beym Adapazarı 

Türk ticaret bankasın~an almı! ol- Q D A L A R 
duğu 73 adet ve beherı beşer lıra .. 

lık hisse senetleri haciz edilip müt Ankara caddesinde 

I! lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 
~ Samsun • Mersin . Adana 
1 Yunanlst.andakl Şubeleri : 

Selaoik. Kav1tla. Atlna. Pire 

~~ Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· li lan küşadı. Esham ve Tahvili!. Kasalar icarı. 
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