
Darülfünuna 
dair .. 

istikbal sıgasımn hududu ? = 
Darülfünun emini, kanun çıktıktan 50 gün sonra, 

darülfünunu tekAmül etcırmek ıçin bir proje 
yapacaklarını söylemişti 

Tam 17 gUn geçti 

2 inci sayıf amızda 
Ha.lıl bir ses, bir hareket yok ! acaba bu 

istikbal sigasının hududu nerede ~ 

2 e Sırp TakımıGD .. ı 
.-----------------------------..._ ________ _, 

Başvekil 
bu sabah 
Atinada 

ismet Pş.yı Pirede M. Venizelos 
ve TUrkiyede do§muş naz1r· 

lar karşllıyacak 
Başvekil lsmet Pş. Hz. ile re

fakatlerindeki zevatın bindik
leri Ege vapuru dünde müsait 
bir bava içinde yoluna devam 
etmiştir. Vapur bu sabah saat 
onda Pireye varacak, orada Yu
nan başvekili M. Venizelosla Yu
nan nazırları ve ricali tarafın· 
dan karşdanacakbr. 

Atln•da stadyuma aldan ~dd• 
Daffekilımiıin ıeyah~len et-

rahnda dün •inadan gelen tel-

grafJar ~un.. : 
Başvekilim •:z: • M. Venlzelos ve 

TUrklyede do§mUŞ nazırlar 
karşılayacak 

Atina, :l (Apo) - Dün heyeti 
vükela jsmet Pş. ve Tevfik 
Rüştü B. in Atinayı ziyaretleri 
münas ebetjle toplanmış ve milza
keratta bulunmuştur. 

T ürk topraklarında doğmuş 
o 'an M. Venizelos ile M. Miha
lakopulos, Türkiycde doğmuş 
diğer naıırlarm resmi Türk mi
safirlerini ıcartı lamak üzere Pi
reye gitmeler i tekarrür etmiştir. 

Atina, 2 (Apo.)- Bahriye na
zırı, Egeyi karşılamak üzere Elli 
kruvazörü He iki torpidoyu inti
hap etmiştir. Bunlar, Egeyi 19 
pare top ile selamhyacaklardır. 

Ege Falero Hmanıua 8,30 da 
geıecekti r. Liman reisi ve Enis 
bey misafirler i selamlamak üze
re vapura çı kacak lardır Resmi 
zevat vapurdan inerken bahriye 
kıtaatı tarafından selamlanacak-

lardır. T~ k 
Bu aralık askeri bando ur 

milli marşını çalacakhr. 
Bundan sonra ismet paşa ve 

Tevfik Rüştü bey otomobiUe 

ile Atmaya gideceklerdir. .. . 

H . . • nezareti şube mudı-
arıc1y . . 
d M Papadanakıs ıle 

ranın an · 
Kapsalayis ve iki za~it .mihın.an
dar olarak tayin edılmışlerdır. 

VAKiT _ Elli Kruvazöril 

geçen ıene M. Venizelosu lstan
bula getirmİf olan kruvazördiir. 

TUrk doatlu§u Yunan milletinin 

içinden dolmuştur 
Atina, 2 (Hususi muhabirimiz· 

cienj -Venizelist, Antivenizelist 
(Alı tarafı 6 ıncı sayıfamııda) 

ı 

Sofyada ikinci maç 

Milli takım Sırplara 
O -2 galip geldi 

Muhacim hattı çok güzel oynamış, golleri 
Fikretle Rebil yapmıştır 

Sofya, 2 ( Husust surette giden muhablrimlzden)-Mllli 
takımımız Yugoslavya mllli taDomlle karşrla,tı. Takımımız 
bugUnkU mUsabakada ideal oyunlar1ndan birini oynadı. 
Muhacim hattlnın oyun ve gol kablllyetlnln çok yUksek 
oldu§u, daha ilk dakikalarda anıa,ıhyordu. Sahaya dolan 
8000den fazla seyirci önUnde Yugoslav milli takımına 
slfıra karşı iki golle maOIOp ettik. HUcum hattımız şöyle 
te,kfl edllmlşti : Niyazi, SalAhattfn, Fikret, Rebif, Eşref. 
Gollerden birini Fikret, dlOerlnl de Rebll attı. Takımımız 
ilk dakikadan hakemin son dUdUIUne kadar mUkemmel 
oynadı ve hiç aksamadı dlyeblllrlm • Nafii 

• • • 
Dünkü maç hakkında radyo ile aldığım1z tııfsfl!tı ve eskrim müsa.baka

larmm neticelerini karilerimiz Spor sayıfamızda okuyacaklardır. - -
Para için 

Bir bekçi bir ameleyi 
vurup öldürdü 

Ankara, 2 (Vakıt)-Dünakşam 
Burada bir cinayet oldu. Birkaç 
gün evvel işten el çektirilen 
Gazi muallim mektebi bekçile· 
rinden iımail, mektebin yanında 
yapılan inşaatta çahıan Roman
yanın Mecidiye köyünden amele 
Salibte para var zannile kendi-
sini akşam paydostan sonra in
şaatın tenha bir tarafına çekmiş 
ve ilzerine hücum ederek bıçak
la vurmuştur. 

Mecruhun sesine etraftan ko-
şuşmuşlar Ye istasyon polis ko
miseri Eşref, merkez mukayyidi 
ibrahim efendiler de yetişmişsede 
katil kaçmı~tır. 

Polisler, mecruhu hastaneye 
kaldır~ak üzere bir otomobile 
koymuşlar t&kat otomobilden 
inerken mecruh ölmüştür. 

Katil ~pnıvo"". 

tııaricıye vekılimlz 

73 memleketin diplomatların· 
dan mürekkep bulunan Beynel
milel diplomatlar akademisi ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Beyi azalığına intihap etmiş
t ir. 

Yeni tarife 
M. meclisinin ilk cel
sesinde gUrilşftlecek 

_Ankara, 2 ( Vakıt ) _ 
Hük~metln İngiliz bubram do
layısıle borsada Fransız frangı 
kabulü üzerine gümrOk tarifesi 
kanunundaki tadiline esas itti-
haz edilen iigiliz lirası kaldı
~ılırak yerine F rausız frangının 
ıkamesi için meıkür kanunun 
28 İnci maddesinin tadili hak
kında hUkdmetin hazırlıyacağı 
tadil teklifi medise arzedilecek 
ve bu teklif. meclisin ilk celse
elriinde müzakere edilecektir. 

lstanb lda inşaat 
hazin bir f aciadnr 

Yeni evlerde ne bir tip 

ne bir ibda vardır •• 

Mimar Yansenln tenkitleri 
etrafında mlmarlarımızla 

görUşmlye başladık. Hik· 
met Beyin flklrlerlnl 3UncU 
sayıfamızda okuyunuz 

Ermeninin hain maksadı 
HerantCanikyan ismetPş. Uz.ne Peştede sut 
kast etmek fikrlle limanımızdan geçiyordu 

Fakat hain Taşnakçı bu emel utrunda çok şUkUr 
kendi başını yemiştir 1 

Dün, Herant Çanikyan adlı 
Taşnak fırkasına mensup bir Er
meni suikastçısının Romanya va
purunda intihar ettiğini Anado-

Russel Pş. 
Mısır polis müdürü 
şehrimize geldi 

Afyon kaçakçıhğının aman 
vermez dUşmanıyım, diyor 

Rnssel Pş. 
Mııır Poliı müdürü jeneral Rus

ıel Pata tehrimize gelmiştir. Je
neral ıeyahati bakında mubarri
rimize şu izabati vermiştir: 

- Her sene, tatili lngilterede 
geçirmek üzere müsaade alır, ve 
oraya gitmek için de muhtelif yol
lardan giderek bu vesile ile birçok 
memleketler görürüm. Bu sene 
de lstanbulu tercih ettim. A.yni 
zamanda kendilerile tanıştığtm ve 
daima iyi münuebetlerde bulun
duğum türk şahsiyetleri ile de te
mas f ırsatı.nı kazanmış oldum. 

Evelki sabah, Atinaya hare
ket eden ismet Paşa ile T cvfik 
Rüştü beyi ziyaret ettim. Dün de 
kendisini Cenevrede tammış oldu
ğum B. M. Meclisi ikinci ıeisi Ha
san bey ile vali ve polis müdürle
rini ziyaret ettim. 

Otuz sene kadar devam eden 
Mısır polis müdürlüğüm esnasında 

f Alt tarafı 2 inci say1fada 1 

lu Ajansının tebliği olarak neş• 
retmiştik. Bu hususta resmi ma
kamların verdikleri malumattan 
Herant Canikyanm Başvekil is
met paşa Hz. ne Atina seyaha
tinde suikast etmek fikrile ha· 
reket ettiği anlaşılmışbr. 

Dün vali muavini Fazlı bey 
kendisile görüşen bir muharriri
mize demiştir ki: 

"Bu adam hakkında esaten 
takibat yapılmakta idi. Nihayet 
evvelisi gün Romanya vapuru ile 
şehrimize gelen şüpheli bir ada
mın. dosyadaki tarifata nazaran 
Herant olduğu anlaşılmıştır. 

Bu adamın küçük bir şüphe 

üzerine kendini asmasmdan me· 
selenin şumullü olduğuna hük
medilmektedir. Halbuki söyledi
ğim gibi Herantın gizli ve siya
si maksatlarla dolaşbğı, daha 
iki ay evvel anlaşılmıştı. 

Bu adamla arkadaşı olarak 
yakalanan Agobun ayni emelle 
dolaştıkları .da muhakkaktır. An
cak isticvap edilerek tahkikata 
devam olunmaktadır.,. 

Diğer taraftan Ankarada res· 
mi makamattan verilen maluma
ta göre Arapça, Rumca ve Türk
çeyi bildiği anlaşılan Herant 
Canikyan daha evvel Irak, Sur· 
ye, iranı ve daha birçok yerleri 
dolaşmıştır. Bir arahk Sovyet 
hariciye komiseri Karahaoı öl
dürmek üzere Rusyaya geçmit 
fakat orada tutunamayınca Mısı· 
ra dönmüşti)r. Ve nihayet bugün 
bu hadiselerden anlaşıldığına gö· 
re Ermeni Taşnak cemiyetine 
menıup olan Herant Canikyanin 
tsmet paşanın Atina seyahatini 
kollıyarak Pire ve Selinikte bazı 
şüpheli hazırlıklarda bulunması 
Yunan hilkfımetinin nazarı dik· 

r L utfl'n sayıfayı çeviriniz) 

Davet 

Süvarilerimiz Sofyada yarışlarını bugün yapacaklar Yangınlarda su bulunmamanın 
mesulU? 

Sofyada blnlclllk mUsabakalar1na per,embe gUnU başlanmı~t.. BugUn de Yunak stadında 
at yar1,ıar1 yapllacakbr ve yarışlara TUrk ve Bulgar zabitleri iştirak edocoklerdlr. Kıymotll 
aUvarllerlmlze muvaffakıyeUer temenni ediyoruz. 

T erkos şirk etinin yangınlarda su 
verip vermediği meselesini tetkik 
ederek mesuliyetin kimlerin kimlere 
a ttığını hakkınd:ık i vicdanl kanaatlerini 
efk:ırı umumiyeye arzetmek için kari
lerimizin bir müddettir gösterdikleri 
namzetlerden matbuat müntesiplerinin 
evvel~i günkü ıopl antıda7zat ayırdığını 

dün yazmıştık. Tetkik heyetine seçilen 
zatl:ır şunla rdı r. 

Su mühendisi l~urbanettin, mühen
dis mektebi muallimlerinden Salih 
L\Jurat, otomobil ve şoför mektcbl 
müdürü Fikri Tevfik", Müderris Niza
mettin Aır, Kadastro fen heyetleri relsl 
Hali t Ziya. Robert Kollej muallimle
rinden Has:ııı llalet ve birinci ticaret 
mah kemesi reisi Şemsettin Beyler .. 

Şehrimizin hayati bir meselesinde 
umumun kanaatini tem·ir seref ve va
~if esi kendileı ine düşen~ bu zatları, 
ıhraz ettikleri bu umumi itimattan 
dolayı tebıik ile nasıl çalışabilecek
lerini bir arada tayin etmek üzere bn 
giin saat 17,5 de Ankara caddesinde 
Orhan n. h:ınında matbuat Ct'miyed 
salonunu ıeşrifleıini rica edeıi"" 
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ısır po ıs müdürü Rüssel Pş. r -- - _w ___ ~ wj;-;;mfun:n; dal; r Gilniln Muhtırasıl 

şe_h_r_im_i,~e geldi Tahı·r B. de mı· kızmış?. Tak-vlm---Cu-mar-resi-3T-eşrin-le\"\_.;'el 
10 uncu ay ıffi. 20 Cemaziyüle\·\•rl 1350 

[Üst tarafı J inci sayıfadaj lei asabiyelerini tahrik için kul- 5cncnın ~eçen günleri : 2;"6 kalnn günlcı- 89 

birçok türk şahsiyetlerile tnaışma- lanmağa başladılar. Zira şunu Dımağ ile değil damakla dilşilnilldilğüniln GUne,-Doit-uşu. 5.58 Hansı. 17.50 
ğa muvaffak oldum. Harpten son- itiraf etmeliyim ki bu maddeler I t i bi d lili Namaz vakitleri- Sabah: 4.37: 
ra, uyuşturucu maddeler ticareti cümlei asabiye için fevkalade Ş C yen r e : Ogıe· 12.03: ıkındı J~Ak~om 17,50. 

büyük mikyasta arttı. Bunlarla tahrik hassasına maliktirler. Son- 8 b h • "K b k t d d • 1 \'w;ı 19.21 ınısnk: 4.19 
mücadele için Türk h~'ldlmetinin ra talebelerden bu İptila fekir hal- U a 1 $ a a a 1 Ver 1 • '' Hava - Dünkü haıaret ,87..amh ıs 
daima tam bir müzaheretine nail ka meıela, ıoförlere, amelelere d • 1 1 (asgari ı 9 Bu~ün ruzgar mürehawil havı 
oldum. !geçti. Şehirlerde .hu iptila -;ok- 1y0 r ar m 1 Ş , ~·arı oçık yırı bulutlu olacaktır. 

Birçok kimseler, haksız yere, ı tur. Gün geçmez kı ~7murlarımız 
benim Türkiyede afyon ziraatinin bunlardan 40 - 50 kışı yakalam:ı· 
aleyhinde olduğumu söylediler. sınlar. 
Bu haksız bir ittihamdır. Hiç ha- Bizzat ben 20 bin Mısır liruı 
yatta afyondan vazgeçilebilir mi? servet miras yemiş bir genç tnnı
Bu madde ilaçlarda ve birçok ah- rım ki birçak sene içinde be~ para
valde kullanılması fay dalı ve la- ıız kaldı ve bir gece onu sokakta 
zım bir maddedir. Bunun ziraati bir kapı içinde uyurken gördiim. 
ne mani olmak bir cinayettir. E- Kendimi tanıttırmadan sokuldum 
sasen buna Türkiye de mani ol- ve kendisine günde kaç paraya ih· 
mak, başka yerde de mani olmak tiyacı olduğunu sardum. Bana, şu 
demek değildir ki. O 11alde ne- cevabı verdi: "On kuruş, iki kuruş 
den en iyi istihsalatı yapan mem- evin, bir kurut ekmek ve altı ku
leket icin bu tarzda düşünmüş ola- ruş da kokain paraSI,, ne kadar ka-
yım. ~ zandığını sordum: "Altı kuruş., 

Şunu anlamalı ki ben, afyon dedi. Üst tarafını da dileniyormuş. 
kaçakçılığının amansız düşmanı- İşte kckain mübtelası olanların te· 
yım, ve mücadele ediyorum. ~u- lakkisi. Artık onlar bir şey düşü
nu da ilave edeyim ki bu kaçakçı- nüp mer.gul olmazlar. Yegane 
lıkla mücadele çok güç bir i~tir. gayeleri biraz kokain elde eLmek-

Kokain ve Heroin de o kadar tir. 
az yer tutan maddeler ki Jcaçakçr- - Bununla mücadele rçin ne-
lığa mani olmak çok müskül. Bu- ler düsünüyorsunuz? 
nun için Mısır gümrüklerindeki - Ben mücadele neticesi hak
çok şiddetli tedbirler herkese tat- kında nikbinim. Üç dört senelik 
bik olunmaktadır. mücadele, bize, yüzde elli mu
Mısırda 250bin kokalnoman var vaff akıyet verdi. bunun icin şu 

- Mısırda çok kokainoman çareleri kullanıyoruz: 1 - Sinema 
var mı? ile propaganda, 2 - Camilerde. u-

Dünkü Yeni Günde hukuk 
akültesi müd~rrisler lt'eclisi reisi 

Tahir Beye atfedilen ıfade, tek
z'p edilmezse, bu zatın da Da
rülfünun bahsi yapılmaktan hoş
Jar. madığına hükmettirecek tir. 

Tabir Bey fakültenin sağlam 
muhakemeli uzuvlarından biri 
olarak maruftur. Güya bu zat 
da Darüıfünunda yeni bir ink1şaf 
devresi açmıya matuf olan neş· 
riyalı "Kabak tadı verir., bul· 
muş! Dimağ yerine damakla dü
şünmek itiyadındao Tahir B. in 
l:endisini kurtardığı zannolunur
du ve ondan beklenen bahse 
kendi ıaikasına göre bir çeşni 
vermek, Darülfünunu islah için 
ecnebi mütebassıslara müracaat 
olunduğu günlerde bizim de gö
rüşlerimizi, fikir ve mütaleaları
mızı tesbit ederek, münevverle
rimizin ittıla ve muhakemesine 
arzetmekti. Ümit ederiz ki Tahir 
B . .Jcr bu kabak tadını zehire - 14 milyon nüfusun sade 250 mumi yerlerde vaizler. 3 - Okıı

bin kisi kadan bu illete mübtela- yup yazma bilmiyenlerin anlıyabi- çevirmezler. 
dır. Orada bazı köyler vardır ki leceği tarzda resimli afişler. • • • 
herkes kokain lrullamr, ve hep de Kacakçıları da beş seneden bin Tahir B. e atfolunan ifadelerin 
ziraatçi olduklan için işlerile me~- , lira ce~asına kadar mahkfun edi- bir kısm1 da bu ne~tiyatın Da
gul olamazlar. yoruz. Maalesef bu hususta diğer rülfünunda hocalık isteyip de 

- Kokain Mısıra nasıl girdi? memleketlerin kanunları Mısırda.- alamıyanlar tarafından yapıldığı 
- Harbin. son senelerine dov~- kiler kadar şiddetli değildir. Mese- yolu!lda toptan bir ittihamdır. 

ru. Öncelerı, ~a,.~ta da oldugulla son 7.amanlarda bir çete yakala
gibi sadece zeng~n kımseJer nrasm- dık. Bunlardan dördü Mısırda Darülfünun bahsi bir çok za-
da taaı:ım~m ettı. Sonra. bunu ~.nle üst tarafı da Avusturyad::ı. idi. manlar tekrar edilmiştir; fakat 
beler ımtıhan zamanlarında curn- M d k"l b 1 OOO 1• bu son safhasında yazı yazanlar · ısır a ı er eş sene ve . ı-

katini celp etmiş ve lfendisi hudut ra cezaya mnhlaam edildi. Halbu- Falih Rıfkı (meb'us), Kazım Na-

us ve sabık müderris), Hasan 
Cemil (meb'us) B. !erdir, ve aşa
yukarı hepsi ayni şeyi söylemiş
lerdir. 

Darülfünunda hocalık istiyen 
ve alamadığı için de Darülfünu· 
nun islahında acele edelim diyen 
acaba bunlar mıdır ? . "' . 

Tahir Beyin l;u ifadesi doğru 
ise sebeplerini şahsi hırslara is
nat ederek neşriyatın kıymet 
ve kuvvetini dü~ürmek gibi 
amiyane bir pilan mahsulüdür; 
Bunun için tlakkı Tarık B. de
miştir ki: 

"Darülfünunda yüksek meslek 
mekteplerinden daha yüksek vasıf
lar arayan ve hayalının istika 
metini çocukluğunda tayin ederı 
adamların Darülfünuna hoca 
olmak gibi haddini bilmezlikle 
bulunabilmesi elbette hatıra gel· 
mez. 

Herkes bilir ki Darülfünunda 
bir çok meb 'usluk teşneleri var
dır; ammam eb'uslardan Darülfü
nuna girmek isteyip de aJınmıyan 
olduğu işitilmedi! 

meb'us arkadaşlar bertaraf, 
efer bunlardan başka ötekile 
DarüUüdunda bir vazife istemiş
lerde verilmemişse b!l takdirde 
de "iki yüz ükara,. olmak Darül
fünuna düşyor demekti. 

"' .. 
Eser, eser. eser! Darülfünun 

hocalarından bunu istiyoruz; lif 
istemiyeruz. 

Radyo 
lstanbul radyosu 

Saat ı 8 den 19 ı ı.adaı gramofon 
,rlı\kları neşriyaı:ı. 19.30 dan 20,30 a 
hadar bırinci J.ısım alaturka"a7 .. 20.30 dan 
21,:10 a ı.adır orkestra 21,30 dan 22.30 • 
kadar ikinci l\ısım saz, Borsa hıherleıi. 

Muhtelif memleketlerde 
Saat19 

Berfin : r 47 kil ovar tulü mevç 223 
' e 419 metre] konser. 

MUnih: [47 kilovat, tulü mcvç 533] 
l\on~er 

Viyana: [20 kilO\'ar, tulü m"·ç 517] 
vals ve marş lconseri 
Peşte: [~2 kilovat. tulü mevç 550 SJ 

Saat 20 
Berfin : Konsere de\'&m; Profesyö· 

ncl ta'ebc. 
MUnih: Gramofonla l\Ieksika muzı· 

kaşı 

Viyana: Konsere devam. 
Roma: Konseıc devam. 

Saat 21 
Berlin : Şırezman hAkkında kontsrans 
MUnlh: Genç kızları müsahahe 
Viyana : lscıhbarat, Betoven sunatlan 
Roma: Ronsere de\•am, Rodya Jurnal 
Pe,te : Fcf es orkestrası konseri 

Saat 22 
Barlln: Bir yaz gecesi parçc istih-

barat 
MUnlh: Künigsberg radyosuna rabt 
Viyana: Konser 
Roma : Dafni (üç perdelik Jram) 
Peşte: Konsere d~vam 

Saat 23 
Berlln : Dans mızıkası 
Viyana : Konsere de\'am 
Roma: Dram 
Peşte: Kralı opera konseri "Viyana 

,·alsları" 

Saat 24 
Berlln ı Oans mızıkası 
Vlv•na ı Danı mızıkası 
Roma: Snn hab~rler 
Peşte: Konsere devam 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::1:.. .. m 
mal verenlerden kaldırılmıştır. 

hnricine çıkarılmıştır. ki AvusturyadakHer 3 ay adi hap- mi, Sadri Etem, Hakkı Tarık 
Bu vaziyet karşısın.da Pireden ac mahkum o~dular.. Yu:ıa~iatan (meb'us~. M. Nermi, Yunus Nedi 

Romanya vapuruna h"nerek Is- l kandunbları .. da §tddettlı24deb~ıld1•r. ~· (meb'us\ Necmettin Sadık (meb'-

b l Kö t s-k sıra u~m~~ ın1ap~-~-----------------------------
tan u' sence ve u re~ yo· ten bin tanesi kokain maddesinden lzmlrde UzUm plya esı Bugv day rekoltesi Bu da borcunu aynen ödeyenle

rin miktarım artıracaktır. 
lu ile Peşteye gitmeğe arar mahkUmdur. İzmir, 1 (A.A.) - Bugün 30 ku-
veren Herantın mel'un emelini - Niçin bu kadar çok? ruştan 1544 çuval üzüm ve on iki M h ) JU d 
orada yerine getirmek istediği - Çünkü kokain ticareti pek buçuk kuruştan 32 kuruşP.. kadar a su ' zumun an 

Bu seneki hububat rekoltesinin 
geçen seneye nazaran fazla ol
duğu hakkındaki tahminler doğ· 
ru değildir. iJk tahminlerin pek 
mübalağalı olduğu harmanlardan 
anl~şılmışhr. 

taha\(kuk etmiştir. Fakat hain karlıdır. Ksçak~ılar kilosunu 75 li· 919 çuval incir ve 850 kuruştan fazla değildir 
Taşnakçı bu emel uğrunda çok rava alıp 135 lıraya satıyorlar. 860 kuruşa kadar 929 okka afyon Ziraat bankası umum müdürü 
şükür kendi başını yemiştir. Perakende ~la~~k .~a~a fazla~a sntılmı§tır. Şükrü B., ziraat bankası tarafın-

M " d" . . d b" E satıyorlar. Cunku koyluler fakır ....................................................... - dan borca mukabil alınan bug-
• ı~ır ıç ısmın e .• ır rmenı- oldukları içi~ bir kiiçük paket için bildirdigvim vakit, bunun •iddetli 

- I 1 H t 1 l '.1' liay ve bu seneki rekolte hak-n_m og .u o. an eran 1~1ga sene ~- l beş kuruştan f a z l a v e r e. - hareketimden mi olduğunu sormuş 
lstanbÜlun zahire ambarhğım 

yapan Trakyada müstahsili bile 
besleyecek kadar zahire elde 
edilmemiştir. Amasya, Tok at ve 
Çanakkale havalisinde fare tah
ribatı ilk tahminleri aJt üst et
miştir. Bu vaziyetler karşısında 
bugünkü fiatların normal olma-

d t G 1 t t - ı d h ı kında demiştir ki: rın e. ızmı ve. em 1 <. e Y~P 1~1 miyo~lar. ~u~ ar a . a ıs lardı. Halbuki mesele, hu karı§-
mezalımle tanınmış bır hamdır. kokam degıldır, ecnebı m~d- tırılan yabancı maddelerdendir.,, 

0
- Borca mukabil köylüden 

Poliste 0 zamana ait dosyası de 1er1 e karışıştır. Yaptıgım 0 * "' alınan mallar depolarda ve am-
meydana çıkarılmı~hr. tahlil neti~inde. _kok~in ismi al- İngiliz sefiri Sör Corc Klark barlarda muhafaza edilece~tir. 

Bu hususta polis tahkikatına bnda sa~•lan şeylerın vuzde onu R l t d v L d Bunların paraya tahvil edilmesi 
h • .. d d ksan ecnebi usse paşanın o ur ugu on ra 

devam etmektedir. Herantın ar- j erdoıdn 1 dve yu~. ekko 1-" - oteline gelerek pa«ayı ziyaret et- düşünülmemiştir. 
. . . ma e er en mure ep o cmgunu :ı- • • E k h" 1 kadaşı Agop ıstıcvap edılmek- .. d"" mi§ ve beraberce şehır ıçinde bir orcuna arşı za ıre veren P.- dığı muhakkaktır. Zahire satıı 

fi atlarını düşürmemek için Ziraat 
. . ~ gor um. . . , 'kt - d .. t k tedır. Bu mesele ıle alakası Son Cemiyeti akvam içtimnın- gezıntı ynpmı§tır. Paşay' bundan ı ı.1 mı arı gun en gune ar ma • 

g~rülen daha bazı kimseler hak- da verdiğim raporda kokain tahri-lbaşka Amerika ve Mısır ~onso~os· tadır. 
kında takibal yapılmaktadır. batının hemen yarı yarıya indiğini ları da otelde ziyaret etmışlerdır. Yüzde 25 Marj ahiren temiz 

bankası uhdesine düşen vazifeyi 
yapmıştır. 

.... '=. ,._ • ..._.:;,.•~ .• .: ·,. - • • ~ ~· .... • :- • ' • " 

Sesil Kolomp ! 
Yazan: Jacques La Guerche Nakleden: fa. 

- ·. ' ... . ,, . l . • . . ·. . . 
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Oğlu yine uysnl bir hareketle: 
- Baba, dedi, rica ederim bu hal

leri bırak. Ben istemedim ki .. 
Mösyö Emil oğlunun sözünli kesti: 

- Bırak beni .• 
Ve devam etti: 

- Madem ki en laboratuvardan 
çıkar çıkmaz yazıhan~IPre bile bak
madan eve koşuyorsun, sana anlat· 
marn lazım. Sen evde rahatsın Ye 
bu böyle gidecek zannediyorsun. Be
niin ne mücadeleler ettf"'imi. ne miiş
kUlatln hrşıln tıwmı bilmiyorsun. 

- Peki iyi ama babn .. 

- Sus" Bunları bilmen lflZ1m .. Nasıl 
bfı" .buhran .• 

- Evet, biliyorum, işler pek güçleş· 
tJ. 

- GUç mü? Müthiş bir buhran •. 
mfithls. 

- Bn buhranın da geçeceğini hl· 

orum. 

- Biliyorsun, biliyor un.. hiçbir 
şey bilmiyorsun- Ye yaziyetin 'eha· 
metini bilmeylşin de buna en mü
yük deli1. Simonun iflası bize çolı 
dokundu. Demin muhn ip defterle· 
ri gö terdi •I \•akit YndeJerl gelmiş 
paraları nasıl tediye cdece~imlzi <'Ü· 
şiindüm. 

Gidip bir göz açtı, bir derteı· ~ıkar· 

dı: 
- Al, lmk ayın 31 inde nP. var. 
Parmağı ile bir sırn isim ve ra · 

. lmm gösterdi. Sonra da bir rekOn: 
Piyer susuyordu: 

- Sonra da tahsilata bak. En iyi 
ve sağlam müşterilerimiz olan Mar
tin ile lıerun'<lan hesaplarını tediye 
etmelerini istedim. İkisi de müsaade 
isediler. Böyle mü~terileri sıkıştır· 

marn ya. Ilununla beraber .. 

- Baba, bütün bunlar fena. An
lıyorum. 1''akat eğer laboratuvarım-

da kaldım a, bu işi bizzat en bana 
tevdi ettiğin içindir. Dnhn önce heni 
bu müşküliittan haberdar etmediğine 
teessüf ederim. Fakat rica ederim, si· 
nirlenme. Biz de yeniden Yade nhrız, 
herkes ne yapıyorsa biz de onu yapa
rız. 

- Öyle amma toptnn muamele ra· 
pan bir müe sescye, perakendecilere 
olduğu gibi müsamaha etmezler. 

- Ne ynpalrm. Herhalde benim iz. 
dh•ncım bunlara mani olmr.}acnk ya. 
Sen birka~ giine ka clar ,·erilecek para· 
lardan bnh ediyor un. lki üç ı1iin i~in 
de nnsıl olur dn ... 

- Na ıJ mı olur .. Farzet ki bu se
fer bu lı;ten kurtulduk. Falmt buhnın 
gittikçe artıyor. 1 ler yeni bastan <ll· 
rlleceğe de benzemiyor. Son lf),\s lis
U?~lne hak. IJütiin Uiccarlar mütees· 
sir .. Dört tane de ıtriyat mafnznsı 
iri!\ etmiş. 

- Diin gnzeU?Jerde okudum ki. 
- Gazete martn,·aııarı neye yarar. 

Sen vnziyete bak. 
Ve iddetle elini masa ına \'Urnrak: 
- Hep i yalan.. Ümit yok .. Ilir tek 

Umit varsa o da serma~·e bulmak. 
- Baba, yeni şiprlmiz hazır gibi, 

birkaç güne kadar- öyle sinirli bir halde görüyordu ki. 
- Pek ge~.. - Hakikaten müteesslfim. 
- Benim usulümün maliyet fiatı - Yoksa bir metre in, socuğun fi-

o kadar az ki fevkalade kar temin ede· Hin mı rnr? 
ceğiz. Emin ol, bir servet kazannca· - Hayır. 
ğız. lnan bana baba, \'llz:yet düze. - Birisine e,·Jenmeği valt nıi ettin? 
lecek. - llaba, rica ederim, lrn milkalc· 

- Çocuk gibi konu5uyor un. Ilütiin meyi lıu tan:d:ı uzatmıyalım. 
bunların parasını toplıyabilnıek için - Piyer. yarın :;abaha kadar dU· 
nylar h\ztm. Den böyle rüyaları şün. Yarın <iğle yemeğini Pcnnetiye 
çok gl:h'dUm. Yapılacak bir ey rnr. ile beraber ~·iyorum. Ona bir cevnp 
Hu lzdh'ncı kabul etmek .. Drn Pcnnc- Yermek mecburiyetindeyim. 
tiye ile görU~tUm. - Dti:;-ündüm bile bahn. Emin oJ ki .. 

- Haha, ricn ederim. l\lö ~ ö Emil, masu~ına elleri ile 
- Kızı ona demi ki.. dayanarak kalktı: 
- Baha.. - Dwtt'k reddediyorsun? 
- Dinle. Eğer tahmin ettiğin gibi Pi) er hr. ... ını jğdi: 

şipr lftvnntan muvaffak olm a. Dı>· - C"ı.lp \•er, ce\'RJ> versene. 
niz iyi bir izdi\'aç yapmış olur, olmaz. - Sö) IPrl;ğim sehep]er için red-
sa" dediyorum. Sevmediğim bir kızla ev· 

- Olmazsa ben onun parasını RI· Ienemem. Bu onu aldatmak olur. 
nuş olurum .. L temiyorum. - Ya, demek ki müessr.semizin is-

- Parasını mı almış olur~un? Ha- tlkbali, benim mücadelelerinı, hiç 
yır. Sen onu hir işe ortak etmiş o· bir şey senin nazarında yok öyle nıi? 
Jur un. Oyle bir iş ki buhranı atla- lfl:is edeJim, babanın, bUyük l>aba
tır a dehşetli para kazanır. Bütiin nın, ecdadının. hayatlarını ,·erdik· 
bizim e\'İ) em izdeki gençler ne Ya- ]eri bir iş ölsün, düşünmüyorsun de-
parsa sen de onu yapmış o'ur un. ğil mi? Beyefendi böyle bir izdirnn 

Piyer kendini tuttu. Babasını kendine layık bulmuyor ha?. 
('Gitmedi) 
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1 1 Kişmirdeki • 
ıs yan San'at aleminde • [Vakıt] ın Tefrikası Nakleden. 

"Namus,, nasıl temsil edildi? Sabık Efgan kıralı 

. Oarülbe.dayi Suder~andan Se- ruz her oyundaki aes, her oyunda- inayetullab ban mib· No.: 63 • 

Hz. ISA ömer Rıza 

~h~-~drıh~~lı~n~za~hlhu~~krihldbqbhlrruha raceml~acak? ~-~z=~~~~.------------~-----~ vırdıgı Namus pıyesıle kapılarını başka bir ~leme sürükliyemiyor. . Londrada çıkmakta olan (Dey- ekerıya Oğlunun İrşatlarl 
açt. Sudemnanın bundan kırk Hareketlerini sahneye ilk adım at sene ev 1 .. h k • h He-ra\d) ~azetesine göre Keımir 
b I e d şo ret az~nınasma se- tığı zamandan oyunun tamamen bi mihracesi Seyr Harisinğ aleyhinde Yahya Şerle kenarında toplanan taraftarlarına kendinden son-
~~ 0nki8:nd ra1~umn fıkir örgüleri- tip perdenin kapandığı zamana ka k h 1 " -mzameanl e e ım v~r~az. Bunu o dar gözle takip edebilecek bir tarz opan i tilAl, sabık Efganistan ge ecek olan cihangire intizar etmelerlnl tavsiye ediyordu 

ar yazıp çızm şl 1 h · d kıralı İnayetullah han tarafından d . d 1 h. ı er; a ey ın· a mevzua uydurdu; uydur- idare olunmaktadır. Londrada Kablelmilat kırk yedi senesinde dün""nın üç tufanlar, su, r·u·zga"r ... e 
en zıya e e ınde karalanan sa· mıya çalıştı. Zaman b d J~ • tırlar Suderman J • • d 1 zaman yuvarlak masa konferansında ur~ a. Judasın babası Hizkiyah :P· ateş tufanları ile temizlenmesinden 

bi . . ı ve eser erını e e· ai esinin düşüncelerine ve ha- hudılerın kıyamını idare etmiş, fakat sonra gelecekti. 
yat tarıhlerıne kabarık yazılar ketlerine karşı yü .. ·· .. Kişmir eyaletini temsil etmekte Herod Romalıların yardımı ile bu · 

halinde. geçirmiş.tir. diği isyanı hareketl:~~un c:r~:;~~ olan bir murahhasın ( Deyli He- yanı bertaraf et . t• B ır k' ı~ Yahyanın bu sözleri söylemesi ,.e 
.. kSen~1ha Bedrı . hanımın temiz Yüzündeki çizgilere bakıp da rald) muhabirine verdi~i malft- yahudiler, aras:~aı. bü;ük bıi: ~aam b~r habl.ashk~rkı~, d kurtarıcı Vt'~· cih:ın-
!~r ~esı e s1 ah1neınıze verilen ve kendi lehine kaydedilen bir mata göre Kişmir eyaleti bari· bıraktı MTd gır ır u um arın gelecegıni müj uzerıne ça ı!ı an bu .• ilk esere ba- n?t~ ifade tarzı sildirdi. Bu cinde bulunan müslümanlar bu ahudiİer ı a ın 80 ~·~••in~e bile delemesl üzerine ortaya bir değil. 
karak,. darulbedaynn g""'en sene· nıçın böyle oldu?. Hu" •eyı·n Kemal ~L Hatta ohnudn.lav~ebnı bekl!.rorlar- fakat üç mesih atıldı ve bunların he~ l -"· .. isyanı ve ihtilali bazırlamıf bu· ya u ı erın ruhanı reisle- b. · d k d .. · .. . 
ere n~spete~ daha. m~fit olmıva b.u~u niçin yaptı? Sebebi çok ha- lunuyorlar. Maksat Hı.ndlı' olan ıi bile onu öldüren (H d) k ın e en ısının muJdelenen adam çahfhgını gormek ıstıyoruz.. sıttır. Çünkü Hüseyin Kemal 1- kin beslemekte idiler. ero a arşı oldBuğunlu söyl~~i ... 

B' · k d' ya mihraceyi atarak yerine bir müs· H d d . . un arın bırıncısı Hiıkiyah oğlu 
_ır t~y~tro eseri yazılıp bitmekle nız .. :n ı rolüne bakmış, kendi lüman hükümdar getirmektedir. ero un emır eh bir aralık ya- J d h .d. vazifesını yapmış sayılmaz; sayı· r~lunu ezber lemi, mevzuun heye- Getirilmesi istenilen zat sabık hudileri korkutmuş, ve onları isyan- u a . 

1 

• 

1

•• 
lamaz. Muharrir tiyatrosunun ımu tı umumiyesini layikile kavrama- Jar tertibinden menetnıişti. Fakat . l~~ncısı, y~kışıkh ve uzun boylu 
vaffakıyetini onu temsil eden ve ~ı§tı. Hüseyin Kemal kabiliyet· Efgan kıralı lnayetullah handır. Herodun ölüm haberi intişar d hır kole olan Sımondu. 
ed~ek aan'aıkarların kudretine aı~ bir aan'atkir olsaydı, aahne- lnayetullah han, kardeşi Ama- etmez yahudiler derhal kıyan~ -.~ Üçüncüsü muhteşem bir çoban .. 
baglıdır. Sahnemizde, töhretini dil mızde şimdiye kadar tutunamazdı. nulJah hanın tahtından inmesi mişler, Judas ile Matatyanın tilm~z- lan Asronga idi. 
lerde ve kitaplarda okuduğumuz Hüseyin Kemal kabiliyetsiz bir üzerine Efgan kırallığına gelmiş, leri mabedin üzerine kanatlarını gPren Bu son iki zat, en adt sınıfa men
az mı eser oynanmıştır? - san'atkar olsaydı hareketleri ve de fakat taht üzerinde ancak altın kartalı yıkmışlardı. sup ve asıllan nesilleri me~'h.ul a-

Hayır ! Bunlar sevilmiş midir· ğişmiyen konuşuşlarım son perde- bir kaç gün kalabilmişti. (Jozefüs) ün bu hadiselere dair damlardı. Fakat onların böyle ol-
tutmuş mudur? Pek az .. Nidn? O de eserin ruhuna uyduramaz sevi- Kişmirdeki isyan e-ünden gii· verdiği maHtmat, musevilerin ila· malan, taraftarlan nazarında bir 
halde bunu eserin kötülüğü~de de- len ve isminin etrafında ~z çok ne tevesıü ediyor. T'Halihazırda hi şeriati uğrunda canlarını feda nakise teşkil etmiyordu. Bilakis bnn-
'ğil ;temsilinde aramamız ld.zımdır. gürültüler koparmış bir şahsiyet Kişmirin merkezi olan Srina- eden adamların layemut oldukları· lann böyle olmaları, onların hem 
Lisanımıza çevrilen eserlere kötü olamazdı. gar şehri kılıç, tüfek, balta, ka- na ve bunların ebedi nimetlere la· kurtancı, hem allah oğulları olduk-
aiyemeyiz, çünkü ~emsil edildiği 1 Bu vaziyetteki zayıf yaradılışlı ma, hançer, elhasıl ele geçebi- yık görüldüklerine kani oldu.Klan· anna kanaat veriyordu. 
memleketlerde eserın mev

2
uuna Zehra, her fakir ailenin az cok lecek her vasta ile sillhlanmış nı gösteriyor. Yahudi fedaileri Bunlara bir sürü adamlar iltihak 

'dil uzatan bulunmamı,, bilflkis genç kızdır. Dramdaki adile Al- elli bin müslüman tarafından "ilahi melekOt,, u kurtarmak için bu etmişlerdi. Yahudiye, Celil Edum, 
meth·e· dilmiş, göklere çıkarılmıc- ma genç kızların bilhassa zengı'n h d'l imanla ortaya atılıyor vt ölümü is- Peraea halkından başka Herod askeri-

~ mu asara e ı mit bulunıyor. tı; gunlerce, hatta senelerce mü- yaşamıya düşkünlüklerini ifade A l J tihkar ederek Romalılarla çarpışı- lerinden mühim bir kuvvet bunlarm 
nakata edilmiş, sonra iyi. çok iyi, edecek cümleleri biribiri arkasına si er, nayetullah han namına yorlardı. Onların gösterdileri gay. peşinden gidiyordu. (Bitmed') 
fevkalade sıfatlarını hakkile ka- s~ralayıp söyliyebiliyor; hareketle- hareket ettiklerini alenen söyle- ret ancak isl~miyetin yer yüzünde 
zanmış eserlerdi. Halkımıza iyiyi rınde daha çocuk ruhunun saflık· mektedirler. intişarmı temin eden islami gayret 
anlamaz da denemez; hakkile larını anlatan iç çeki,lerini yapı· iki taraf arasında müsademe· ile kıyas edilebilir. Romalrl:ınn ken· Sahte vesikalarla ele 
temsil edilen mevzularda aksini yor; fakat bunlu ve bu hueketler ler vuku buluvor. dileri, yahudilerin kurtuluı:u uğrun· l il l 
çok defa İspat etmiştir. Namus duygudan ziyade bir taklitten dı- Si il t daki fedakarlıklarına hayran kalıyor· geç r en para ar 
'dramının haddi zatında güzel bir !arı çıkamıyor. Alma gençtir; gü- V ayyarecilerf- lardı. Beyoğlunda oturan İngiliz te-
eser olduğunu kabul edince sorabi zeldir, fakirdir. Ailesinin k~ndi- mizin BÇ8Cağı klüp Büyük Herodun cesedi, Trakya, baasından Anela Ceni isminde 
liriz: Bu eser tutacak mı; sevile- sini zengin etmek için didinip çır· Sivil tayyareciler klübü olmak Cermanya, ve Gal korsanlarınm omu- bir kadın bir müddet evvel te-
cek mi? pındığı, sakat kaldığı ve ihtiyar- üzere Beyogv lunda Kruker otelı' zunda kabrine götürülüyorken yahu- cennün etmiş ve emrazı akliye 

d b
·1 I l d v M··ı· ·1 · · dilerin bu isyanı da kanlı bir 

una a cevap vere ı me < için, a ıgı u ıg aı esının genç, güzel tutulmu•tur. Otel tefri• edı·lecek hastanesinde tedavi edilmekte 
e · t ·ı d ' kA 1 h d · d l l 7 Y surette bastrrıhyordu. Fakat isyanın serı emsı e en san at ar arın o· ve er §ey en zıya e para ı oğ u ve 6 Teşrı"niev-'de lstanbulun iken vefat etmi•ti. Akıam re-l ld ki ··k·· d K rtl b be k e1 basılmasile onun yeniden alevlenme- Y 

muz arına a ı arı yu u ne ere- u a era r yaşıyor ve ya,ama kurtuluı gu"nii tayyarecı·ıerı'mı'z fik' · · d v sr. b k 
ceye kadar ta,mııya kabiliyetleri İstiyor. Bu kendi dü,üncesile o- si bir olmuştu. ımızın yaz ıgına gure u a-olduğunu tetkik lazım. nun hakkıdır; böyle apması lazım· umumi bir toplantı yaparak kin- Mabette toplanan yahudiler dının memleketimizde varisi bu-

.... Dekor güzeldir,· ıcıklar iyi tan- dır. Robertin kardeşini bu bun idare heyetini• ıeçecekdir. rodun halefi otaa A~taued._ lunmadığı için 40 bin İngiliz li· ~ d d Ki" t b' ı k tün siyasi mücrimlerin affını, :ı- k t' d 
zim edilmiştir. Vak'a iki aile ara· sev a an ayırması imkansızdır. up e :r o anta ve yatak rası ıyme ın e tahmin edilen undadır; öyle iki aile ki birinci~i Fakat Zehra hanımın ağzınadn çı- dairesi bulunacak, lstanbu!a ge- hammül edilemiyecek bir halde olan emJik ve parasını sahte vesalb.lc 

k ı 1 l T
.. k b vergilerin tenzilini, bundan başka çalı,mış, ikincisini zen~in etmi&· an cüm e erin kulaklarımıza getir en ur ve ecne i tayyareciler birisinin zaptettigv i bilkümete 

Y 
- T şimdiye kadar vukubulnuyan, du-

~r. fakine bu zengin ailenin oğlu diği ifade bundan çok uzaktır. 
8
burada misafir edileceklerdir. yulmıyan bir şeyi, yani kendilerinin haber verilmiştir. Bunlann bazi· 

ubrt ir ailenin güzel kızı Alma· Zebranın bize verdiği tesir daha undan başka zengin bir kütiip- temiz ve müttaki bir baş kahin inti- neye kalması icap ettiğinden bu 
yı attan çıkarıyor. Babası bu çir- sahnede oldukça genç hareketleri- hane meydana getirı'lecek ve h b l bk k k' hap etmelerini istediler. Bu baş ka- ususta e emmiyet e ta i ata 
ın vaziyeti para tekHfile kapat· le çok çalr,ması, bilhassa söyle- klilbün konferans salonunda her hin, Romalılann gözdesi olan ve başlanmııbr. 

mıya çalı,ıyor. Eserin biıtün yükü mek istediklerini yalnız kendi ifa· hafta tayyarecili~ hakkında ilmi Herodlarm arzularına ~öre hareket--------------
namusuna bir !arklı kadar bağlı, desile değil kutısmdakinin kendj- f .. k f l eden Yunanlılaşmış baş klhnlerin ye- Darillbedayi Tem•illeri 
cemiyet içinde açık alınla yaşıy1- sine hitap edenin sözlerine uy- tv.e enm on erans ar verilecek- i . tutacaktı. b.l · · f' d b 1 f k' ır. r nı Bugün aktım saat 
•
1
1 ~esıRnı beşere .ın ~ u ~n va ı~ a- gun; eserin umumi ahengine ak· Arçilaus, yahudilerin bu talepleri- 21,30 da 

ı .enın . o rt ısmındekı oglu uze· saklık vermiyecek bir tarzda ko- mekte güçlük çekmedi ve oldukça nl reddetti. Onun bu metalibi red· NAMUS 
· .. .. • ~~ş~uını ogrenmesı azım !J~ ı· muva a o u. detmesile isyan yeniden pal'lamış, ve Piyes 4 Perde 

ISTlftBUl BEWlYESI 

~~ ~~ nndedır ..... · IA ld' ff k ld 
Bu rol~ ~useyın Kemal oynı· gıdır. Bu kusur yalnız kendısınde Kendisini komedilerde muvaf· iki taraf arasında mUcadele başlamış- Yazan:Sudermann 

~or.. ~~seyın Kemal . ~e~zuun değil battan aşağı denebilecek bir f~ gördüğümüz Hazmı nedense tı. Arçnausun kuvvetleri, mabet f- Tercüme eden: 

avası ıçıne az ~ok gırmı't1!. U- halde bütün arkadaşlarında var· cı~di eserlerde bütün gayretine çinde bir katliatn vukuuna sebebi· 
fak. te.f

1
ek. bazı uızalara ragmen dır .... Bu kusur yalnız Behzatta, r~v~en !s~enilen, ~önlün l\rzu et· yet vermiş, ve neticede asiler dağia-

Seniha Bedri 
Halk Gecesi 

1111 seyırcı erı m~~~~u'? ~a.şından so· Talatta ve M. Kemalde göze çarp· tıgı tesırı veremıyor. Bu belki ra ve çöle iltica etmişlerdi. 
~~~! .. ~!!'!:':~~~~!!!..4:.~!~~:.. .. '!.!~ ·~az. Muhsin mevzuubahis değil- bi~im Hazımı hep komedi ve vod- Asilerin kendileri için intihap et. 
dolayısile şehirde fazla izdiham ha- dır. v ı 11 erde seyre çalıttıimıızdan tikleri başklhin (Yahyll bin Z(;ke- 11111111 
sıl olduğundan otelciler ve lokan- Zehra sahnedeki nispeten yeni-. d~r. Hazım Namusta bir Müligden riya) idi. Yahya, Rehabitlerdendi ve 
tacılar ihtikl\r yoluna sapmışlardı. Pa- liği yüzü~~~~dir ki ikiı:ıc! der~cede z~yade ~i~d~~ biriydi. O kadar ?nlann arasında ruhant makamı hn- --~~~---G--1-0--1-Y--A---.-•• -... -.... 

Altı ya~ından aşa· 

ğı olan çocuklar 
tiyatroya kabul e
dilemezler. 

nayıT komitesi ise gelen ecnebilerin gelen rolunun derecesını tayın et· ~ızden hırı ki ınsan onun buluntlu- ız olanlardandı. .. 
bu ihtikardan masun kalmasmı te- tiremiyecek bir vaziyete sokmuş· g~ sahnelerde geçen muhavereleri Yahya. Şeria nehrinin kenarın- BUGECE 

Gala Suvareı:ıi Olarak 

Btlytlk Filmler 
Serisinin 
Birincisi Olan 

min edecek tedbirler alamamiştı. tur. . . dın!er~en mülig ~~~ile .~rşılatın da topl~nan taraftarlanna at~şli bi~ 
Binaenaleyh bu cihetten sıkıntı his· Behzat tam hır baba; tam ıh· ca ıhtıyarsız dutuncesını toplı- nutuk ırat ederek Herod sul!lesı
sedilmistlr. Bundan maada muhtelif tiyar ve o havamn babasıydı. ifa- .mıya ve kendisini tekrar o yabancı ne ve Romalılara boyun eğenlerin 
Jisanla;a vakıf tercümanlar ve desinde, hareketlerinde en ufak muhite alııtırmıya çalı,ryor. hepsini mürtet ve kafir ilan etmişti. 
rehberlerin fıkdanı, servi te bir boş- bir sakatlık göze çupmadı, her o· ~ont Rast Namusun aşağı yuka· Bunlann frtidat!an ve küfi.irden kur
luk hiı:-settiriyordu. yunundaki gibi yapacağını bilen rı bır topazıdır. Onun dütünce • tulmalan, yenıden (İbrahim) neslin-

Türk pavi~onuna gelince; zıyaret- san'atkardı. leri, onun görgüleri, onun kendi ~~n sayr~malan ve yahudi tanınmaları 
çilerin nazan dikkat ve takdirini cel- Umumiyet itibarile iyi olan Ta- yaratışıdır. Topazın hayat kont ıçın vaftızden geçmeleri lazımclr. Gece Sevdalan 
betmişse de maalesef milli mahsu- lit, bir an resmiyetten dışarı çıkıl- Rast yapmıştır; fark bu. Asiler, riyasetlerinde yalnız bir 
latımızın ancak pek azını ihti'°:ı edi- mıyan bir aile ,muhitindeki hare- Galip bu rolü kusursuz dene· haşkahinin bulunmasına ran idiler. 
yordu. Esasen mezkur panayıra ~etlerinde gözden kaçmıyan ufak cek kada~ te1?i~ oynadı. Roberte Onlarca başka reise hacet yoktu. Fa 
eşya ile iştirak eden vatandaşlar, lauba1iliklerinde daha ihti,,at\car dostluk h1slerını ba,tan sona ka- kat Yahya bunlara ilan etti. Ken
yalmz dört, beş kişiden ibaretti. Sov· d~vranmahydı. Kendisi çok kısa dar tabii ve. içten yaptı. ~rkada,ı disinden daha kuvvetli biri zuhur 
yet pavyonu Rusyada çı1can her hır zaman sahnemizde belli baslı nın kederlerıne yabancı hır karde! edecek, bu zuhur edecek olan biri 
nevi e~yayı ihtiva ettikten maada bir şahsiyet oldu. Sesinin lonu;.a gibi alaka gösterdi. o kadar kuvvetli idi ki kennd!si o -
Rusya için de mükemmel bir propa· hakim muhitine uyan kahiliveti Halide, bu rolün kadını değildi. nun ayakkaplarınm bağlnnnı bile 

filmini takdim ediyor. 
Daniel Parola ve Pierre Batcbeff tara
fından temsil edilen bu Fransızca sözlü 
eserde GiZLi YERLERI 

KABARELERi 
Süfli Muhitleri ile 

BORDEAUX 
ganda vesilesi te~il etmiştir. Rulgar s~hnenin birinci meziyetlerinden· kend!s~ ~?~~~~ .. üzülmesine v_e çözmeğe layık değildi. Ru gelecekı' şehrini göreceksiniz. Elhasıl heyı:canlı 
ve Macar pavyonlan da zengindi. dır. Bunu elde etmesi büyük hem kendısı ıçın uzuntu duymasına la- adam (Şilo) idi. Yani herke~in itaat 

k b
. ) d G ) ve dramatik vaziyetlerle dolu 

F~~bri~ propa~nd~ nohl~k~d~~~mb~miçin ~~k~ . 1r~ao~~aı .. s~ ~~~-~-e~c~e=~~·-c=ili~an~g~i~~:i:._:B:u~~c:ili:a:n:~~·r~,~~~~~~b~ir~fi~lm~d~~~~~~~~ 
81ndan fazla faaliyet gösteren Yu· bir kazançtır. dı kı Emın Belıgın makıyaıı veba-
nan paviyonu olmuştur. Arnavutluk Dramın en düzgün konuşan ka- reketleri o kadar mübalagalı olma- ~-- GLORY A Sineması Mtldilrlyetl ---.. 
paviyon da merakla ziyaret edili- dınlanndan biri de Saziyedir. a- malıydı. irae edeceği "Bilyilk Film Serisinin,, fevkalade kıymeti 
yor ve Arnavutluğun iktisadi ve siyası ğır başlı ve vekarlı k~nuşusu mev Namus nasıl oynandı? Oynı· hususunda bütün mes'uliyeti deruhte eder. Bütiln sinema 
hayatım musavver krrmııt kaplı bir ki'ını' kuvvetlendı'rdı'. Y"'ln.ız ı'fa- Y,anlarm biribirine iyice kayn'\rnıcı h" l · · .. d "" 

1 
~ mu ıp erım gormeğe avet ve bu suretle her daim 

eser dağıtrlryordu. desinin tonu vazifesini başarma· 0 mama)t\rına ra<Ymen iyi. Sizde kendilerine 
lşte Bari panaytnnda gördükleri- masına kafi bir sebep oldu. tutacak, s,..v:]e,.~k bir e~er midir? 

min hulAsasıl Niyire ai1esile tezat teşkil Oynayış böyle devam ederse bil- ''En mutedil fiatlarla en mükemmel filmleri,, 
Balll Jlithat eden ruhunun ifadelerini göster· mem. takdime çalışbgv ını ispat edecektir 

Hasan Rasl111 



Sofyada ikinci maç 

Milli takım Sırplara 
O -2 galip geldi 

KOçflk Kemal boksu 
bırakıyor 

Uzun senelerdenberi kırktan 
fazla maçta galip relen ve yil
zilmilzQ gtlldOren ve daha bet 
on gftn enel Romaoya pmpl
yonunu yenen kıymetli boks6-
rllmllz KiiçGk Kemalin, arbk 

Dünkü futbol maçları 
~~~~~~-··---~~~~~-

Beykoz Kasımpaşayı, F enerbahçe 
idman birliği muhtelitini kazandılar 

Sofya, 2 (A.A) - ( Muhabirijbirer şutu avuta gitti. Bunu müte- boksu bırıakmaya karar verdiği 
mahıuıumuzdan) Sabahki telgra- akip Sırplar ıol taraftan hücuma haber verilmektedir. 
fimda bildirdiğim gibi Bulgar ma.lgeçtiler. Fakat Saminin yerinde Kemal B. bu karanm f6yle 
çının neticesine göre talamımızda bir müdahalesile bu hücum da ke- izah etmektedir: 
tadilat yapılmış ve Milli takım, sildi. - Biliyorsunuz ki on a~nedir 
kalede Hüsametin, Müdafaada Biraz sonra yine bir Sırp hücu- biltiln klrlı teklifleri reddederek 
Burahn ,Hösnü; Muavin hattında mu esnasında Hüsnünün ıaka geç- amatiir kaldım. Bu hissin aaikl 
Sami, Nihat, Mitat; muhacim hat- mesi az kalsın bir ıole mal oluyor-

aporu maddi menfaatsiz yalnız tında ise Niyazi, Salahattin, Rebii du. . . • fi 
ve Etref suretinde te§kil edilmiş- 14 üncü dakikada aleyhımıze _çe tere · için yapmakb. 
tir. kilen bir firikiki Hüsnü kafasıle Esasen on senedir devam eden 

Sahada 8000 i mütecaviz seyir·ı kurtardı. . . • . . . idmanlı hayat gGç ıelmeğe bq-
ci vardı. Hakem yine Macar ~. ~r~asmdan lehımıze hır fırı!<l~ lamııtı. Hayatımı ç.alıprak kazan· 
Jvanic idi. Yan hakemi ise bir Sırp verıldı. Maal~sef bu da ~ş~ _gıttı. mak mecburiyeti ekıeri zamanlar 
oyun~usu ile Abdullah bey tarafın· 17 inci dakıka.d~ kalecımı~ın u- beni idmanlannıdan ıeri bıralo-
d 'f d'l' d zaklafmasından ıstıfade edılerek yordu. Bepoz ve Kaannpa- aporculan bir arada an 1 a e 1 ıyor u. b · d .. d ,-

Takımlar sahaya çıktıkları va- kaleye çeki.len sıkı ır şut. ekumu a Bana bokı huıusunda çok yar-
kıt Yugoslavlar arasında evvele~ faa.mızın bır kafa darbesıle rta- dım edenlerin habn için, yeni Don l'akıim atadmda Ye Ka- maçlara gelince bu maçlann bl-
lstanbula gelmi, olan Beogradskı rıldr. d k'k k d t k bir Tnrk genci yeUıiociye kadar dık&y F enerbabçe aabaamda riıi, bilhassa ıayam dikkatti. Lt-

h n mP-vcut Bu a ı ava a ar a ımımızm b k • b H lb k' d•rt futb 1 1 b ta bul 'd b" lig·ı·nı'n t,.•kil takımından e!\ oyuncunu - .. k 1 nu deavm ediyor o ıu arakmıyordum. a u ı u o maçı yapı mıı r. n ı man ır -. 
ld .. " .. ld" mu emme oyu l ı Taksimde yapılan maçlar, tilt ettigı·· bir muhtelit Fenarbahçe-

o T~~uk goruy u. 1 v marşları ka· ve muttaıul Sırp k<'!lesini tnzvik edi son maç arın etrafında yapı an 
ur ve ugos 8 'h 22 · · d k'J d f b · ld maçlandır. Beykozla Kaaımpaıa nin birinci takımile kartıla11yor-• d' 1 d'lrten aonra mutat vordu. Nı avet ıncı a <a a • ena ava esasen bezgın o u-

ımen • ın en ld ve oyun başladı. ! Fikretten Salahettine ondan Eşre- gum bu spora ebediyen veda Altın Ordu ile Kumkapı takım- du. F enar takımım Zeki B. idare 
m~uı,m ySpı l~r kazandı~ı için fe ondan da Rebiiye gelen topu sol etmeme sebep olmuıtur. lan kartılatmJtlardır. etmit ve takım Sofyada .!>uluaaa 

ur ayı 1
1
rp d'" t"k tik hiicum icimiz temiz bir ,utla Sırp ağ1anna Temenni ed' m· benden Senenin ilk ıilt maçını yapan oyuncularının ,en'ni ikinci takım 

biz güne' a tına uf u . 1 . k . k b. . • 1·· .. .. 1 d t l ki ıyoru. ' t ~ 
T" k Milli takımı tarafından yapı tt"t 1t1"a 1rancı S{O umuzu <av e • ıonra ge ece er bena ara maaın. bu takımlann karıılaımaları hay· oyuncularile tamamlanlDlfbr. Ne-
m ur B takip eden Sırr> hfcumu ti. Ru sayı ahali tarllfından heve· 1 1 h'' k 'k li hararetli olmuş ve neticede ticede Fenarbabçe iki sayıya 

· unu . t' dütıtü Birkac cani" alkışlımdt ve alkış sesleri iki 
1
a': akur ucuma bqladılar. çe tı • l b 

ite ofs~yt vazıye ıne Buİgar ma· dakikadan fll2la sürdü. erı vvetli bir tutu kalecimiz kur Beykoz 5 aayı i e ir sayı yapan karıı d6rt sayı ile galip gelmit-
mukabıl akından sonra . • d k'k d F'kr N' tardı. Kasımpafa takımınıa, Topkapı- r 

• 1 takımıını:ıın çok 25 •ncı a ' a a ı etten ı- . . . . b'l 'k' ·ı Al ır.O k .ı!ı 
F.d~ ıbret a an.. ğe başladJk. vaziye ve ond"" tekrsr f;krete ~e- 41 ıncı dakıkada ıol açık Etrefı da 11fra muka ı ı ı sayı ı e • çilncü takımla ta viye ew en 
ıyı bır oyunufnu gdormlde an binler· len topu da Fikret rizel bir sutla ceza sahasında belinden tutan Sırp tm Orduya galip gelmişlerdir. F enerbahçe ikinci takımı da bire 
S h etra iDi O ur "d f" • d'l d'v' • k 'J k t a anın Yu oalavlara karfı bizi tu- sol kö,eden Sırp kalesine sokar~k ~~ a ıının tecziye e ı me ıgım Kadıköy sahasında yapılan karıı i i sayı ı e azanmış ır. 
ce halk 1 · dd tle alkışlıyorlar. ik1nd savımızı yaptı. goren yen hakenı Abdullah bey =========================-
tuYKrld. ·~ .'1...d:ta Taksim ıtad· Yugoslavya tAkma•na karsı 0-2 bayrağını ıallıyarak sahaya gir~i kat oyun yavat yavaş şeklini kay- sıkışmamızın sebebini hep drip-

en dımfzı :diyoruz. galip vaaivetinde bulı1nm~ l,;zim v~ h_~kem.e musırren ceza vennes~- bediyor, favuller her iki t:ı ... afta lingte aramalıyız. Üıtüate "P.m~-
yomun a arz .. a ıklarile hücum için 'büyük bir a....-.j idi. Biitün n~ ıoyledı. halbm kabul etmedı- bat sösterİ)'ordu ve iki taraf oyun- ler firikikler çekild~ müıls\ilitla 
Şırplar hi 1 sa~ d!ıökada çektik- mf!ı1e1e takmım ayni oyunu idame iınden bayrağı atarak ditarı (ıktı culannda da tiddetli bir asabiyet kurtardık. Artık Sırplar hep sol ta• 

ed~yo!°lar. I' b.ncıutu kalecimiz mü edf"bilmeainde ve bilha11a ikinci ve antrenör de yan hakem oldu. ıörülüyordu. Maamafih takımı· raftan itliyorlardı. Şutları kalemi
len tıddet 1 

.. dr h' le ile kıntardı. h"f'tavnnda keıilmf!metinde itli. Son dakikada bir akınmuz ofsayt mız yine tazyikte berdevam. zi yaladı, diğer bir !Ut yanından 
kemel b~ maİa a Fkretin ve E!refin Too ortava sreldi~ va1tıt YuS?oı- oldu ve haftaym bitti. 22 inci dakikada Mitatın çalı- geçti. Nihayet oyun 2 - O takımı· 
Bunu mute p 

1 
.:...• • İkinci devre bqlar başlamaz mmdan kurtulan top az kalsın gol mızın galebesile neticelendi. Dü-

b~. yine hücumdayız. Evveli Niya: oluyordu. Mütkülatla kurtardık. dük çalar çalma7 ahali sahaya hü 
zının güzel bir tulunu Sırp bekı Sırplar sol açıklan vaııtasile hücu cum etti. Çocuklamnızı havaya kal 
ka11ıladı, arkaamdan Rebiinin b ladılar Hüsamettin birhü- dırarak otomobillerine götürdüler. 
b" - 1-- hak f " d" ma at ' S f l'k · · d d' S 1 ır al!UDJDI em o sayt gor u ve nda gu"zel bir plonionla o ya ıen 1 ıçın e ır. ırp ta :mu 
ahar • "ddetl" t ·ı k cum esnası .. l"b' be 1 • d b" • ının tı ı pro estoıu ı e ar h kk k bir golü kurtardı. Bu nın mag u ıyet se p erın en ın• 
tılandı. Hücuınlanmız teakup e- md uk'ka da onra oyunumuzda bo- si bizim Bulgarlara karşı çıktığı· 
d. d S 1 k k b. • a 1 a an s 'b. f 1 • • d ıyor u. ırp ar sı ıtı ır vazı· 1 I" tleri bat1öıterdi. Yi- mız gı ı az a gurur ve ıtıma ı ne-
yette idiler. Bu esnada top Sırp zu mf ala am~ yapıyoruz Bundan fiıle oyuna başlamıt olmalandır. 
muhacinılerinin ayağına geçtiği ine aza ça ım 1 d b.. . k DUn eskrim ve blnlclllk 
• • • . · ·f d eden Sırp ar a ızı 11 ıt· ıçın muntazam bır akınla kalem•· ıstı a e 

1 
d 1 30 dairi mUsabakalan da yapıldı 

ze indiler. Hüsamettin yerinden tırmaia bata ~.arh u~cu • Sofva, 2 (A.A )- Bu aabalı 
fırladı, kale bot kaldı, bereket kada. Mi~~t1!1 ır k ~taam İn 

1 
alı· Tllrk, Yunan Kılmç takımlan kar-

venin fulleri yüksekten gaçti. Bu- lan bır fıdkik az a s1ın :~ •0 u~~r ıılaşblar. Bulgarlar takım çıkar
nu mütakip bir hOcuın daha yap- du. Bunldan ·c~~İ .. kty ımıt~ett kır madı, takımımızdan Halim bey 
blar. Kornere atarak ku1'tardık. korner o u. uç u e a a 1 • • • 

1 
• d . ~ 

Artık b k Oyunum ~ ... Akabinde bir Sırp hücumu bot ka- ıkı glln evve tahm e parmaa• 
er ea uz rıegıt· • . k d • d • 

mezte maçı muhakkak kazanaca· temizi tehdıt ettı, fakat gol yapa- aa atlan ıgın an onun yerme 
ğımıza kat'iyen itimat etmiıti. Fa- madılar. 10 dakika kadar süren bu (L{;tfen aayıfalJI çe,,lrlnlzJ 

lanndan bir manzara 
raf da kazaklar berine ateşe başla- peritan etmitti. Efendim doğru- temin etmek için Mazoru Ruslar 

Tefrika 
No. ı 21 fi

• ı · H 1 • • ~ lrecrUme mııtı. ıu ıiz Alm~lan anlamıyorum geri almıılar. Bu suretle bizim 

l z 1 U U U e 1 er 1 Ç 11 e eclenı Tam on dlrt ıh eonra ha,fY81VD yeaaelim !,, dıyordu. tarafa geçmesi mümkün olama• 
. Dofltın baea#r lyfleftl. Fakat bu on dört Bir türlü heyecanını teskin ede mıf. Ruslar tarafında bulundu· 

~---~-----------------~~~Y~·~~~·~z~ ~~O~~~ ~~~-mfyM~: ~nm~ca~~~~~ ~r-
Bialoncr.er ormanlanna 7eti§tifl., 

mıis zaman içimde avcılık hJesi tekrar 
atetlendf. Bu onnaıun cenubu fal"· 
kt kısmında yabani hayvanatın bz. 

1 ikta.rda bulundufu anlaşılıyor:a. morman bekçisi ile görüştü~. E~· 
tıeeı rün ava çıktık. lki saatlik yil
J'fiytiştea eonsa bir yabani haynnat 
drflsne tesadUf ettik. Avdette boş 
dimnemek için bir iki parç:ı vur· 

ak 1' dL Az bekledik bir inek 
:ıru zrmra bir dana önümüzden 

ti 
8011
A l!IOnra da heybetli bir boğa seç . z :1.;.: k 

d ktı Boğayı da ~ ur-
mey ana çı • k't 
pnda yeft yuvarladık. ~ va ı 
bhvaltı etmek üzere bir agacın d~v-
rilmif givde!dne oturduğum za~an 
btr l&ll8&r ile bir de karaca zyıare
tbne geldi. Bizim mutlak f (J_n IU· 
sumundan fazla et tedarik etmıştim. 

Nihayet Beresine civarındaki 
8eneçte Rus takibine nihayet ver· 
dik. Burada az kalsm kazaklar eline 
ar •tifeeektim. Kurtuluıuma atım-

la Jallama medyanam. Refabtime Ba hayvanı ta ilk cepheden buraya "Bilmiyor. muydunuz ki kilo- çok noktalar ketfetmif. Bunlan 
ubr alnuut• yanımızdaki kıt'a- kadar kullanmıftrm. Her patlıyan metrelerle gıtsemz önünüze ne anlattıktan aonra yarın yahut ö
ya sitmek ı.tiyordam. Bir .... ı,.e bat sallınıa bu emektar bir asker ve ne de bir top çıkar.,, bür gün isimlerini saydığı altı 
~ıktıktan eonra dört kazaim ancak ha)'ftll onmuı, bataklık dinlemeden ''Dütünaene Napoleonu.... ~i- casusun Baranoviçi noktaaın 
yüz metre ıneeafe yalwumda bulun- beni taşıdı hatta bir ceee kar fırtma- zim maksadımız Moskovaya gır- d b" · t f ki • • 
duklannı gördUm. ımda beni ısıttı. k d "''l an ızım ara a geçe<-e ennı a ı , me egı .,, de ilave etti. 

Onlar ela bent giSrdtller. erez ... da Bunlan konuıurken kolkola 
Ben daha atın '-·--· ,._1·-mi._ Yeni hududa L--1 k d" • uy • 'k. M .. I • Mazora kızmıttım. Neden biz 

--s-aau r-· aun;; -ır ~ı en ımı • ,irmıtti azorun goz en aar- B · 'd 'k b 
tim ki sillh atmafa başladılar. Ati~ durmuıtum. Birkaç aiin sonra 11 ile sanlı idi. Otomobile ka- öalanovıç.1 t~ 1 Ôn ub bana 
nna atıadrıar m-•·-tlan beni aiaç ıöidelerinden yapılan e- d k d' . • -ıu d" U ı Y ememıt ı. nun u .ınut· 

-- . k d . 1 ar en ısını go r um. zun kanlı~r yu" zünden süratle b k 
k mekti. A dald f vım ormanın enarın a ıkına o- • h 'h be ~ u oca yolumu es ra mHS. e I B d R I bır seya atten sonra nı ayet • yolu Baranoviçiye kad k t t 

.utfk ı d B de silAh unnnqtu. ura a us an kova• . . ar a e -
atmgu. çe aza ıyor u. en lamak nihayet bulmu9, mevzii nim eve gelmı,tı~.. Mazor o de- mek la.zımdı. Asgari ıaat ikide 
atmağa başladım ilk öndeki vurul- harp tekrar batlamııtı. Dolayısi- rece yorgu~du kı ızahat verme- bu geçıt noktasında bulunmak li· 
muıtu. Atı dört nala kaldırdım. Tek· l f }'yeti de b '-acaktı den evel bır ıaat kadar uyuma- zımdı. 

. ktad d d te tti e casus aa ı &fuy • b 'd' 
ra bır no a ur um, a ş e m Benim arkadatı~ Mazori de ia mec ur 1 .~·, • • Y e~i kisilik kuvvetle saat bir-
bu kortun da isabet etmişti. Diğer 1- Baranoviçiden getırnıiye gittim. Ruslann ruc atını beraber yap d~ geçıt noktasına yetişmittinı. 
kisi atlardan atlryara.k ateşe hq- Kendisini yerinde buldufum va- maia mecb!°' olmuıtu. Ruslara Bır aaat sonra da her ıey tamam• 
ladtlar. Benim kır at yavaşlama- kit, Mazor: . • . lanet etmesıne ·~~P ~e bu ~~- dı; casuslan bekliyorduk. 
ğa başladı. Btr kurşun hayvBl'm ba- ''Takibi nıçın tatıl ettiniz?.. dar yolu yaya yurume~e kendısı- itiraf etmel' k' R l k -"'-
cağına isabet etmişti. Ben yere atla- R ı kta dunn x. h il · · bu etmeleri id' B 1 1 1 us ar ço 5...-

uı ann ~yal b" f all'a a hen nı mec f r d .. d f ıA. 1 u za- ze geçit noktaları keşfediyorlar. 
dnn. Atete başladım. Hayvanım yoktu. Böy e ır ırsat a mu a- man zarın a uç e a man hu- Burası da k .. l b. . "dL 
beni muhafaza etmek ister g!bi ya- rebeye nihayet vermek bir daha duduna girmiye tetşebbiis etmiş ço guze ır geçıt 1 

ıınndan uzaklaşmıyordu. Bizim ta- ele geçmes. Rua nc'ati Rualan fakat üç defaaında da emniye~. (Bitmedi). 
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Fakirlere bu sene kö
mür dağıtılmıyacak 

Nuhlttln bey şehir lşlerl 
hakkında malOmat verdi 
Vali ve belediye reisi Muhit

tin bey muhtelif işler hakkında 

şu malumatı vermiştir: 
"- Dairelerde kış mesaısı 

s.~-12 ve 13-17,30 clarak tes
bit edilmiştir. 

Polis taavün sandığı muame
IAtmm bir banka tarafından ida
resile sermayesinin bankaca 
temniyesi muvafıktır. 

Şehir ldübü tesisi için ihtiyaç 
ğörülen 20 bin lira belediye ve 
idarei hususiye tarafından temin 
edilecektir. Hal ve tiyatro inşa· 
atı için yeni bir vaziyet ve yeni 
bir müracaat yoktur. 

Fukaraya bu !lene kömür da
ğıtılmıyacaktır. Üç beı oka kömür 

Başvekil bu sabah 
Atinada 

[Usnarafı l lncı snyıfamızda] 

blitün gazdeler ismet Pş.ve Tev
fik Rüştü B. in Atina gazete 
muhabirlerine vaki beyanatlarile 
doludur. Çok söz söylememekle 
maruf ismet Pş. nın dostluk hak
kındaki sözlerine çok ehemmiyet 
verilmekte, bilhassa Gazi Hz. 
nin ismet Pı. yı istasyonda teşyi 
etmesi bu seyahate mühim bir 
huıusiyet verdiği kaydedilmek· 
tedir. Atinaika Nea gazeteıi di
yor ki: Bu dostluk« yalnız diplo
matların ibdaı değildir, Yu
nan milletinin içinden doğmuştur. 
Türk ricali yarın Atinaya geldik
leri zaman yapılacak tezahürat
tan bunu anlayacaktır. 

H. F. 

: f, ! . ı .J J ' ;) j ~ ~ 
Mançurı muhtarıyet mi istiyor ? ~ ~ 

Tokyo, 1 (A.A.) - J&pon e 
hükumeti Mançuride idari muhta- t/lıı 
riyet lehinde bat göıteren hareke· 
tin kuvvet bulmasından dolayı her 
hangi bir mes'uliyet kabulünden 
imtina etmektedir. Çinin bu mese 
le hakkındaki 29 eylül tarihli no
tasına verdiği cevapta gerek Ja
pon memurlarına ve gerek Japon 
tebaasına bu hareketi teşvik ve 
terviç yollu en küçük bir teşebbüs· 

F.n son mo<tel olarak getirmiş oldu~um Dünyanın en son modeli 
ikcisatlı '".ŞIK,, markalı sobalar on çeki \·e- Yirmi sekiz saat deyamla yanan ve 
rine beş çeki odun yakıyor ve 1 O sene bütün kıt mevsiminde yalnız bir ton 
tamire ihtiyaç göstermiyor. Her tecrübe k tJı 
eden memnun kalıyor. T3 klftlerinden antrasit sarfiyatı yapan İ ti1a 
sakınınız. STELLA sobaları gelmiıtir. 

Q ı k S o b a M a ğ a z a s ı (Şirakyan) 
btanbııl. Büyük Po.;rane karşısında Türbe sokağında No. 6 da satıTır. 

te bile bulunmamaları için sarih 
talimat verilmit olduğunu temin r.ıı1111111=ıw~smım•-• Lokanta ve Birahane ____ .. __ ,._ 

etmi§tir. T R ı• Y A N Q N 
lflAs eden banka 

Nevyork, 1 (A.A.) - Saving 
Bank trüıtü, kapılarını kapamış· 
tır. Mevduatı 6.000.000 dolara ya 
kın ve matlfıbatı 6.800.000 dolara 

Listeden istenilen yemegı intihap etmek ıartile 

Tabldot: 4 Tabak yemek 50 Kuruş 
Beyoğlu Galatasaray eskiada acara sokak No. 5 

baliğ bulunuyordu. 
Sefirimiz ne diyor? Açık: 98,410,249 lnglllz lirası 

Atina, 2(Apo)-- Türkiye aefi· Londra, ı (A.A.) - Hazinenin Elektrik Radyatörüne 
Malik olmıyanlar, vakitsiz gelen 

için fakirleri yağmur ve kar altında 
günlerce bekletmek doğru de
ğildir. Fakirler için içtimai mua· 
venet teıkilltımız bu ıene mah· 
dut değildir. Hastane, iliç mec
canen temin edildiği gibi dispan-
serlerimiz ve tedavi için ayakla
nna kadar giden doktorlarımız 
vardır. 

ri Enis bey Patris gazetesine son altı ay zarfındaki varidatı, 
bulunduğu beyanatta bir aefir 263.466.442 ve masarifi de 361 
ve Tnrk-Yunan dostluğunun ha- milyon 876.691 lngiliz lirası olmu! 

raretli taraftarısı fatileTürk ricalinin tur. Şu halde açık, 98.410.249 
Yunaniıtanda iyi kabul görece- İngiliz lirasıdır. 

Soğuğa Yakalanmışlardır. 

Gazi köprüsü için kambiyo 
müsaadesi henüz alınmıştır. 

Periye bankası mümesılllerile 
görüşerek hükümetin borçlar 
meselesinde kabul edeceği tes· 
viye tarzını kabul etmeyi taah-
hüt ettik. Onlar da bunu kabul 
ederek bize bir taahhütname 
verdiler. Şimdi aralarında ihtilaf 
cıkmış ve bu taahhütnamenin 
hUkümsüz olduğunu ispata çalı
şıyorlar. 

mecburen Fuat bey gırmıştir. 
Takımız Fuat, Enver, llbami, 

mülizim Muhittin, Yunanlılar 
binbaşı Potasis, yüzbaşı Nikolo· 
pulos, mülizim Paparudis, avu-
kat Valaoridis. On altı maç ya
pıldı. Salonu dolduran halk ıid
detle Türkleri tutuyordu. Neti
cede 64 vuruşumuza mukabi, 
6c; vuruş alarak Maglub olduk. 

i takımda hiç mağlup olmı
ya.ı mülazım Muhittin beydir. 
Yunanlı dört şampiyonuda mag
lüp etti. 

Euver Bey, umumun hayreti 
içinde kendi derecesinden çok 
•f ağı olan haıımlanndan ikisine 
mağlup ve ikisine galip geldi. 
Fuat Bey bir galibiyete mukabil 
üç dafa mağlüp oldu. llhami 
Bey dört maçta da mağlup 
oldu. 

Sofya, 2 (A.A) - Bugfin saat 
11 de binicilerimiz mukavemet 
Kroskonteri koşularını muayyen 
zamanda Bulgarlarla bitirdiler. 
Yarın saat 16 da binicilerimiz 
son koşulannı yapacaklardır. 

Bulgar ve Yunanlılarla eskrim
cilerimiz arasandaki ferdi kılaç 
pmpiyona müsabakaları da ya
nn yapılacaktır. 

Sofyada blslkJet 
müsabakaları 

Sofya, 1 (A.A) - Yugoslavya 
bisikletçileri ancak bu gece ge· 
lebildiklerinden bu gün icrası 
mukarrer bisiklet yarışları yarı
na kalmıştır. Bu bisiklet müsa· 
bakalarına Bulgar, Yunan ve 
Yugoslavya bisikletçileri iştirak 
edecektir. 

Pehlivan güreşleri 
Himayeietfal · cemiyeti umumi 

merkezi tarafından 11 Teırini
sanide Ankarada istiklal spor 
sabasmda yapılmak üzere güreş 
müsabakaları tertip edilmiştir. 
Türkiye güreş birinciliklen unva-
m verilen bu müsabakalar ala
turka yapılacak ve rN mleketin 
her tarafmdan tanınmış pehli· 
vanlarm iştiraki temin edilecek· 
tir. Çoban Mehmet, R ifat, Kara 
Ali, Himmet, pamuk Ahmet, 
Cemal, ibrahim pehlivanlar mü-

_. d b . . 'k. .11 M. Hover bir otel açtı 
gın en ~~ du zı1yakrebtı~ ı ı mı ket Nevyork, 1 (A.A.) _ M. Ho-
arıısıoda"ı oıt u aglarmı ta - ver Park _ Avenüsde inşa edil
viye. ede.c~ğinden d:rin bir ~em· mi; olan Valdor Pastoria otelinin 
n~nıyet ıçınde oJdugunu soyle- açılıt resmini yap.mıftır. Gayet 
mıştır. büyük ve çok süslü olan bu otel 
M. Venlzelos sevinç içinde 40 katlıdır. Bina ile araast için 40 
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Atina, 2- M. Veni2elos bü- milyon dolar ıarfedilmi§tir. Otel· 
yük dostu ismet papya kavuşa· de 2.200 oda vardır, B•J odaların 
cağından dolayı pek ziyade se- hepsinde de bir televizyon. nakli 
vinç içindedir. Bütün müessese- kabil bir telefon ve telsiz telgraf 
ler ve dükkanlar k1rmııı • mavi cihazı bulunmaktadır. Otelde yer 
bayraklarla süslenmiştir. Bir Türk altında itliyecek .hususi şi~endi
bayrağı dört yüz drahmiye (bizim ferlere mahsus bar de mevkı var-

para ite 10-12 liraya) ıatılmak- dır. ----------
tadır. 17 89 dakl Fran-

Ege, 2 (Hususi muhabirimizden 1 lbl 
telsizle)- Saat sekizde Gelibolu SIZ ar g •• SATIE 
ya vardık. Şimdi yolumuza de- Atina, 2 ( Apoy ) - Meınle· 
vam ediyoruz. Ismet paşa Ça- ketin mali vaziyetini ve paranın 

Beyoğlu: Metro Han - Beyazıt: Elektrik Evi 
Kadıköy: Muvakkithane Caddesi 83 - Üsküdar Şirketi nakkale muharebeleri hakkında istikrarını temine medar olmak 

izahat verdi. Vapurdaki hayat üzere birçok Yunan vatanper- ~ı------• Hayriye iskelesi No. 10 ______ ... ,, 
gayet neşeli ve gUzel geçiyor. leri M. Venizelosa birçok altın 

I mücevherat takdim etmişlerdir. 
smet p.ışa cemiyetlerımize işti- Bunların arasında nişan ve izdi- Çana 

mühendisliğinden: rak ederek gazeteciler hakkında vaç yüzükleri de vardır. 
iltifatta bulundular. M. Venizelos kendisini fevka-

Batvekilimlz ve Mac3r iade müteessir eden bu teklifi 
gazeteleri k 1 - Çanakkale-Balıkesir yolunuoun vilayet dahilinde ve 

muhtelif mahallerde inıa edilecek olan beher adedi 2601 lira 

16 kurut bedeli keşifleri dört Adet tamirci kulübesi 10 teırini· 
evvel 931 tarihinde ihale edilmek üzere 21 eylül 931 tarihinden 

reddetmif ve rnemle etin ağır 
Budapeşte 1 (A.A.) - Peşler vaziyette olmadığını temin et-

Loyd yazıyor: Macar efkarı umu- miştir. 
miyui Türk Baıvekilini yalnız 

dost bir devletin idaresinden 
mes'ul bir recülü siyasiye layık 
olan hürmet ve muhabbetle de-
ğil, siyasi mahafile munhasır kal
mıyan samimi bir iştiyakla bek-
liyor. Zira halkın bütün tabaka
ları Türk Başvekilini büyük bir 
habeşle karqıhyacalctır. ismet Pş. 
Tiirkiyeye olan dostluğumuzun 
ne kadar derin olduğunu ve bu-
nun yalnız sözden ibaret olma
dığını yakinen anlıyacaktır. Zira 
bu hisler kalplerimizde yer et· 
miştir. 

Bir hırsız tutuldu 
Dün gece sabaha karşı Fener 

caddesinde devriye polisleri is
timdat avazeleri duymuşlar ve 
sesin bakkal Rızanın kepengi 
açık dfikkinmdan geldiğini an
lamışlardır. 

Memurlar, dükkanın içinde 
Rıza ile boğuşan bir adam gö
rüp merkeze getürmüşlerdir. Bu 
adamm Hasan isminde bir sabı
kalı olduğu, h:rsızlık kastile 
dükkana girdiği anla.şılmıştar. 

sabakaya iirecek pehlivanlar 
arasındadır. 

lzmirde lik maçlara 
İzmir, 2 (Yakıt) - Yeni sene 

lik maçlarına bugün başlandı. 
Evvele karşıyaka spor, Buca ta
kımı ile Karşılaşh ve 0-13 galip 
geldi. Bundan sonra da Altınor

du 3-2 Türksporu yendi. 
Ankara at koşular1 

Ankara, (1 elefon)- Sonbahar 
At koşularının birincisi bugün 
yapıldı. Havanın soğuk olmasına 
rağmen yarışlar güzel oldu. 

iş bankasının tasarruf kumba· itibaren 20 .rrnn mllddetle ve kapalı zarf uıulile yeniden müna· 
raları mUsabakası 5 .. 

Ankara, ı (A.A)-tş bankası· kasaya kooulmuıtur. 
nın atsarruf kumbaraları sahiple- · 2 - Müna"asaya iıtirak edecekler teklif mektuplarını ve 
rine mahsus ikramiye piyankosu muvakkat teminat 10 teşrinievvel cumartesi saat 15 ten evvel 
çekilmittir. lstanbulda Enver Mu- Çanakkale villyetine tevdileri YC ıartnameyi görmek ve tafai1't 
harrem beye 75, Giresonda Nefer 
Melek hanıma 250 lira çılanıştır. iıtiyenler nafıa baımühendiıliğine müracaat eylemeleri. (2655) 
lstanbulda Hüsnü, Fehmi,. Şemset· -
tin beylerle Şakire ",~ Şeher ~anım l!' m --==ı:==ı "' 
~::y:~~~!~=~· ı::~:~~d~:;~: 11 ~~~;1~!! ıl ::~~:~'.;;;~ö;;;~~ 
beye yuzer lıra, ayrıca on kıııye !! - _m J~m j•ı .. ~~~~--------.. 
ellifer lira düşmüştür. Tevzi edi- ii K d • t ,~ IZMIR SUr'at Postası 
len ikramiye yekunu 2.500 lira- h "ara enıı pos ası ~ (GÜLCEMAL) Vapuru 4 

dır. l~ SalDSDD I~ Teşrinevveı pazar 14,30 da 
Avsturalya • lngiltero hava :: .. Galata nhbmından 

A=~~=~ 2(l'.~) ~ı ~:!:~,a- li vapuru 5 p ~ l ~ r t e s 1· ıı----B-O_Z_C_A_A_D_A_P_O_&_T_A_S_l_-11 
fogiltere seyahatini yapmakta :: T. evvel U U :: (Ereğli) 4 Teşrinevvel pa

olan İngiliz tayyareci M. Smith ~! gllnll akşamı Sirkeciden hare- i~ zar 17 de idare r1hbmından 
tayyarenin motörline arız olan H ketle (Zonguldak, İnebolu, Ev- H kalkarlar. 
bı'r sakatlık u'"zerine dün Milisa :: S :: !: renye, amsun, Ordu, Gireson, :: 
inmiştir. Tayyarenin hareketine H Trabzon, Rize ve Hope) ye ~.! .. 
müsaade edildiğinden tamiri bi- il · d kf ·· 
ter bitmez yola çıkacaktır. r~ .. ~~ ... !.'.: ................................. ...ii 
r;;~ AKITın,il V 8 t 8 D li 
~·-=----~u?ı?g~ .!~~.~~~I,, /t.u::.ı r ore Hm h I! 

Mis fabrikası mUstahzeratı ~ Q :• 
·i l\olonya.. !Avanta, esans. diş ma,unu günü akşamı Sirkeciden hare· i~ 

nğsız krem, podra, gliserin ubunu \'e k 1 ( z ld k · b ı :: 
brh'antin. Mis müstahztraunı bir defa et e ongu a • ıne o u, !· 
tc~übe edenler daima \ e daima ondan • Samsun, Ordu, Giresun, T rab- i: 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. ( 1656 ıon, Sürmene ve Rize ) ye i: 

Ayda 90 llra kazanablllrel• ... gidecektir. ~: 

idarece aşağıda ismi yazılı 

malzeme pazarlık ile satın alı
nacaktır. 

Teminat ~o 10 dur. 

ihale 3-10·931 saat 16,30 
100 Met. payanda borusu 

100 ., kazan borusu 

20 tane masurahk çubuk.(2816\ 

1000 tane kazan tutyası 

münal\asa ile satın alınacak-
tır. 

Teminat % 10 dur. 

ihale 15-10-931saat16.(2881} 
nlz - lstanbulda. taşrada, vila} ctlerdr, İl Fazla tafsilat için Sirkeci, i;::::. ,_ 

liazalarda memur \'e memuıe istiroruz. ff Yelkenci hanındaki acenteli- ! Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
şiınize. \'&Zif enize halci ğelmiyccektir. ii v. .. t T } 21515 i 
Bize mel.tupl:ı sorunuT. fi gıne muracaa · e . ~. Neşriyat müdürü: A. Sırrı 

btanbul Po~tancıindc 4-00 ı !i::::::::::ı::::::ı:ıru:::::::::a::cı::::::c:::::ıım21ii \ 1 AK iT ~la tbaail 
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mah161lt kısmına mllracaatJan ilin •!ili''~ 
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- Hcıyret ! hn adamın sırtındaki ne ? 
- Ne olcıGak l bir dağ 1 
- 1- 711 
- Hem de 10.000 ton sıkletinde! 
- 1 ?D 
- Fakat dikkat eti nereye bdııyorl 
- Eveti Qördüm: 

ZiRAAT 
nın kumbaralarına 

• 

- Tamam... Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI nda bir 

Tasarral Hesabı varl 
- Öyle ise., daho bunun gibi iki yük taıır ve 

Sırtı Yere Gal•ezl 


