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Firdevsi ihtifali 
İranlılar büyük milli şairleri 

Firdevsinin birinci yıldönümü ol
mak münasebetiyle dünden itiba- 1 
ren memleketlerinde büyük mik· 
yasta ihtifaller yapmıya başlamı~
]ardır. Diğer taraftan beynelmı- ı 
lel bir şöhreti olan bu şairin adı 
baıka medeni memleketlerde de 
sevgi ve n~ anılacaktır. Kom§U 1 

ve kardeş İran milleti için bir ne
vi milli bayram demek olan bu ih
tif aile re Türkiye ve Türk milleti
nin de yürekten iştirak etmesi pek 
tabii idi. 

' 

Reisicümhur Hazretlerinin 1sveç veliahti Hazretlerini Ankara istasyonunda karşılamalarına ait iki kıymetli intiba ... 

Gazi Hz.nin ulu konuklarımıza hitabı 
Onun için dün ls~.,_nbul üniver

siteıinin büyük konferans salo· 
nunda Profesör Mükrimin Halil 
!Bey Firdevsinin hayat? ile şebin· 
nameıi hakkında istifadeli bir 
konferans verdi. 

i "Burada kaldığınız uzca sizi sarmaktan hiç durmıyacak ılık sevgi içinde, 
Bütün konferans salonunu dol· 

Cluran münevver bir kalabalık 
konferansı hürmetle dinledi. 

Her milletin kendine göre bir 
milli şairi vardır. Bu şairlerin ibir 
çoğu da beynelmilel bir ıöhreti 
ha.izdir. Bununla beraber ,imdi· 
ye kadar hiç bir milletin şairi Fir• 
'devsi dereceıinde kendi etrafında 
umumi :bir takdir hareketi uyan
<Iıramamışhr. Firdevsiye yalnız 
Şark değil, Garp milletleri arasın· 
aa da bu kadar büyük bir takdir 
mevkii temin eden hususiyet i e 
fiiphesiz büyük edebiyat üstadı

nın milli şairler babası olmasıdır. 
FilhakıKa. ;ı· ·- .ı .. t le h 

... --""""" a .. 
r manlar destanını te!kil eden §e· 
lıinamesini yazdığı sıralarda., 
memleketi Arap istilasından he
nüz yeni kurtulmuıtu. Fakat Arap 
iıtili.sr siyasi müesseseleri . değil, 
bütün banın milli müesseselerini 
hükmü altına a.lmı, olduğu için 
İran diJi yerine hemen hemen A
rap dili kaim olmu1 gibiydi. 

İran ilimleri kitaplarım kendi 
dilleriyle değil, arapça yazıyor· 
l~rdı: Halk arasında konuşulan 
dıl bıle yarıdan fazla Arap diliyle 
karışmıştı. 

lt.te Fird.evai İran tarihinin böy-
le hır devrındedir k'ı .. eh' . • ,. ınamesını 

yazmıtlır. Hem de altını bin 
beytlik büyük bir milli dest!n o
lan bu eserin İçerisine bir tek ... 
tapça kelime ko~mı~arak yazmıf
tır. Bu ıayededır kı Firde ~ . 

vıının 

Mehmet ASIM 
(Devama & UncO aa;ı ıfaam ı inci su.,,_ 

..... unda) 

l bu yurtta, yurdunuz için beslenmiş duyguların 
~---=-=_-_:= Ankara:4 (A.A.) r Reisi- bir yankusunu bulacaksınız. Avrupamn iki bitim ucunda bundadır. 

bir yankusunu bulacaksınız,, 

cümhur Hazretlerinin, misafir• İsveç, Türk uluılarınm ka· yerlerini berkiten uluslarımız, Ünlü babanız, yuksek kra- ~ 
c: leri İsveç veliahtı hazretlerine zanmıt oldukları utkuların si- ataç özlüklerinin tüm ıssıları o- lınız beşinci Güstavın gönenci 1 
--==--_-_§ hitaben irat buyurdukları nut - )inmez damgalarını tarih tafı· )arak baysak, önürme, uygun- için en ısı dileklerimi sunarken, § 

kun metni §udur: maktadır. Süerdemliği, onu, luk kıldacıları olmuş bulunu· Altes Ruvayal, sizin, Altes Ru- ~ 

==
e=-====-~~-~- Altes Ruvayal, hu iki ulus, ünlü, sanlı özlerinin yorlar. Onlar, bugün, en güzel vaya\ prenses Luizin, sevimli ~ 

Bu gece, ulu konuklarımıza, derinliğinde sonsuz tutmakta. utkuyu kazanmıya anıklanpYor· kızınız Altes Ruvayal prenses ~ 
Türkiyeye uğur getirdiklerini dır. lar: Baysal utkusu. lngridin esenliğine; tüzün İs· ~ 
söylerken, duygum, tükel özgü Ancak, daha başka bir alan· Altes Ruvayil; veç ulusunun gönencine, ,genli- ~=-_====_ 

~ bir kıvançtır. da da onlar erdemlerini o den• Yetmiş beşinci doğum yılın· ğine içiyorum.,, 
5 ~ Burada kaldığınız uzca sizi Jü yaltırrklı yöndemle göster· da oğuz babanrz bütün acunda Gazi H azretlerinin bu nutuk. 

=
=--.. =_~ sarmaktan hiç durmryacak ılık mi§lerdir. Bu yolda kazandıkla- saygılı bir sevginin söyüncü ile lan içinde geçc.n Türkçe keli-

ıevgi içinde, bu yurtta, yurdu· rr utkular, gerçekten daha. az çevrelendi. Genlik, baysal, melerin Osmanlıca knrşılıklaıı-
nuz için beslenmiş duyguların özençe değer değildir. içinde erk sürmenin gücü işte m ikinci sa.yıfada bulacaksınız. ~ 

f.ırıınnıı:mıırm" .... ""ıııımı-"'1111msırr:nıı-.."'"'"'"""~~tıımıtı1111~11111lfl'lllllll~llllATmlttltllliiiM!'!llllt1iiir.n~••ıııill'-lJ1K~ · UUnıll' ll\nuııafti!llli'~unMııtl\m ımııtımll'~ııumıınrıı' 

Binlerce Maarifte Firdevsinin bininci yıl 
yurtdaş Nakledilen ve üc- dÖnÜmÜ kut)u)andı 

Her gün sandık başı- retlerine zam ya-"' 
na koşuyor; reyinı pılan muallimler 

kullanıyor Ankara, 4 (Huıuıi, telefonla) 
- Maarifteki son nakil ve tayin
leri, maatlarına zam yapılan mu
allimlerin isimlerini 'bildiriyoruz: 

(Yazısı 10 uncu sayıfada) 

Tıp fakülteei "diş tabibliği pro
tes asistanlığına Cemal, Tıb fa -
kültesi kulak, boğaz, burun seriri
yatı asiıtanhğına Mehmet Ziya, 
Marazi te,rih asistanlığına Ahmet 
Necmi, kulak. burun, boğaz ae -

Üniversitede merasim yapıldı; Mükremin Halil 
Bey büyük lran şairinin hayatını anlattı 

dımız mükrimin Halil Beye bırakıyo-
rum." 

Demi§tİr. Bundan sonra kürsüye 
gelen Mükrimb Halil Bey, hazır bu
lunanlara Firdevsinin hayatını anlat
mıştır. 

Balkangüreşşampiyonası 
Dün gece yedi güreş yaphk ve 

yedisini de kazandık 

riryatı asietanlığma Halit Nuret -
tin, Marazi tetrih asiıtanlığma 
Perihan Cemil, kadın ve doğum 
hastalıkları ıeririyat aıiıtanlığına 

Nimet Vahit H., sinir hastalıkları 
ıeririyatı asistanhğına Ahmet Re
fik, fenfakültesi heyet ve meteolo· 
ji protez muallimliğine Nüzhet 
Zihni H. tıpfakültcsi birinci dahili 
hastalıklar seririyatı protezliğine 

Muzaffer Esat, fen fa'kültesi u • 
mumi kimya asistanlığına Huriser 

Firdcvsi 

Büyük İran tairi Firdevsinin bi -
ninci yıl dönümü münasebetiyle dün 
Üniversite konferans salonunda mera· 
sim yapılmııthr. Merasimde vali ve 
belediye reisi Muhittin, Halk fırkası 
idare heyeti reisi Cemal, Üniversite 
rektörü Cemil Beylerle fakülte de • 
kanları ve profesörleri, memleketin 
tanınmış münevverleri, Parlamento -
lar konferansına gelen han murahhas• 
!arından Deşti, Lokmi, Nasiri Beyler 
hazır bulunmuşla"dır. 

"- Bugün kardeş Jran devletinde bİ· 
ninci yıldöniimü kutlulnnan Firdevai 
Saman oğullarından Nuh lbni Man· 
sur ile Gazneli Mahmudun zamanla
rında yaşamış bu sonuncusunun iımi 
Firdevsi ile b~raber efsaneye karışmıt· 
tır. Firdevıinin hayatı etrafında şaira

ne bir menkabe teşekkül etmiştir. Şa
irin İsmi dahi doğru olarak bilinmi .. 
yor. Ancak künyesinin (Ebülkasım) 

ve mahlasının (Firdevsi) olduğu ma
lumdur. 1872 tarihinde Naıireddin 
Şah namına yazılan Mecmaulfuıaha 

tezkeresinde şairin künyesi ve nesebi 
şöyle zaptedilmİ§tİr: (Hakim Ebülka
sım Hasan ibni İshak ibni Şerefşah, 

Mehmet ibni Mansur ibni Fahreddin 

Ahmet ibni Hakim Mevlana Ferruh. 
"Belli başlı tezkerelerle şairin ismi ba· 
zan Mansur, bazan Ahmet olarak kay· 

dedilir. Firdevsinin yalnız ismi değil, 

hayatı dahi layikiyle bilinmiyor. En 
eski menba olan (Nizami Aruzi) nin 

tafıilatı 9 uncu ıu-ıfadadır .. ) 

Şevki Hannnt fen fakültesi umumi 
kimya asistanlığına Selahattin, dö 

çentliğe Turhan, edebiyat fakül· 
tesi Türk arkeoloji enstitüsü kü
tüphane memurluğuna: ve tercü
manlrğına Turgut Beyler tayin e
dilmişlerdir. 

Kadıköy erkek orta mektep 
doktorluğuna Devri§, İstanbul 

Kaba tat lisesi fen bilgisi mualli -
mi Kasrm lstanbul erkek muallim 
mektebine, Eyüp orta mektep 

doktorluğuna Orhan, Çamlıca kız 
orta mektep doktoru Aziz Üskü
dar orta mektep doktorluğuna, 

(Devaw lOııcu sayilanın linci sütunUAdı) 

Merasim ta!" saat 17 de başlamıt· 
hr. Önce kürsüye Üniversite rektörü 
Cemil Bey gelmİ§: 

- Ankarada, bininci yıl dönümü
nü kutluladığımız büyük İran Şairi 
Firdevsi için, Maarif Vekili Abidin 
Beyin himayesinde Üniversitemiz kon• 
ferans salonunda da bir toplantı ya -
pılmağa karar verildi. Dost ve kom -
ıu lran hükumetinin bu büyük ~iri 
hl\kkında aöz söylemeyi değerli üıta .. 

Çehar makalesinde Firdevsinin (Ta -
beran) nahiyesine tabi (Baj) köyünde 
doğduğu, oldukça refah içinde yaşa
dığı ve kızına· çehiz yapmak için Şeh

nameyi yazdığı kaydedilmiştir. Bu ma· 
liımatın doğduğu yere ait olan ciheti 
kıamen doğrudur. Çünkü Firdevsi 

" Tos" ludur. Taberan "Makdisiye" 
nazaran Tos'un m erkezi, (Yakut) a 

göre de Tos ıehrinin iki kısmından 
büyiik olanın adıdır. Garp müdekkik· 
lerine nazaran Şair, Tos havalisinde 

(DC\aıuı 7 Incl aıı~lıımn l 1.ncJ. sCltwı~CS. 



Isveç Veliahdı Bursa yolunda[(. b kl 
Gazi Hz.ulukonuklarını 1ngitterenin a u u qumurta illit 

• • istasqonda uğurladılar müdafaası • nızamnamesı 
Vekiller Heyeti nizamnameyi tastık 

canlı olarak kalan tarihi hidiaeler 
vaktile iki milletimizi birlettir· 
mifti. Bu itibarla, zatı devletleri· 
nin cesur ve münevver idaresi al· 
tmda terakkiyatı bariz bir tekilde 
tezııJJijr eden ıenÇ Türk cumhuri· 
yetinin doğuıunun ve kuvvetlen· 
meainin huıuıi bir muhaıbbetle 
memleketimde takip edilmit ol· 
ma'ltnda hayret edilecek bir şey 
yoktur. 

Birbirinden uzak mmtakalarda 
ve başka tartlar altında, memle· 
ketlerUıı;ais •ri •yeyi cjitmekte
lir. BU pye ite..,., ~ 
t.afbacJe fikri ve ~aacJt m-.ha· 
lanmmn ink.,-ma a6~ ta• 
cek olan ıullıtur. 

Eler bu pye,.e 1'USUI iahil olur 
ve dünyada itimat yenidea hBldim 
ıünnefe batlari& iki miUe't aru• 
d& daha taltit bir ticuete *"'-

-~il'JlfilPlliri,.,.4 ~ 

Ankara, 4 (HU11111) -Vekiller 
lae7eti kapukla JIUDurta ihraç ni• 
•mumeaini taeclik etti. Yamur· 
talar, ~kea ialreJe. •• latas • 
yonlarcla tetldl ol-.Jr lmmia
yonca kontrol edilecektir. Yamur
ta ihracı ancak Trabzon, Giresun, 
Ordu, F ata, Sa:mun, İnebolu, 
lıtanbul, Bartın, İzmir, Mersin, 
Antalya limanlanndan Uzunköp• 
rü istaıyonlarından yapılacaktır. 

Yumurta ihraç edecek olanlann 
ticaret da Yllllmırlta 

caat ederek, beyanname 
lazımdır. Kontrol, ih 
depoıunda müstacel ahval 
pıbr. Gümrük idareleri ko 
etiketlenmemit sandıklan 
etmiyeceklerdir. Muayened 
haren yedi sünde gönderifı 
yumurtalar ikinci kontrol& 
tutulur, etiketle ıertifika ,_ 
olarak büyük ıandıklardan 
küçüklerden heı kuruş alıftlf• 
.... ,ile lmatrelcahlr 
dfla&ı' mtt•llM Ttfftt 



ARETLER ····--········ ........ -
muvaffakıyetin Yol • • 

vergısı 

tahlili 
El'ıani İ•tikrazının C teribi de ka

ndı. 
Hastanelerde yapı· 
lacak pavyonların 

projeleri 

Makineler 
geliyor 

Cumhuriyet bayra
mına hazırlık 

başladı 

Arkedllfımız "Felek" dünkii yut .. 
tında, bakh olarak yol para11DJn ah• 
nıt tarzından ,ikiıyet ediyorcha. Yalıus, 
bu tiki.yet bir b.kımdandı. Arkadllfı• 
mız, bir kiıiye, üç, batti. bazan dört 
yerden yol parası tahakkuk ettirildiii· 
ni, çok kere bir kitiden iki kere JOI 

parası alındığım, bu yüzden yokuz • 
luklar b.t ıösterdiğini ve mükellef • 
lerin iz'aç edildiiini ıöyliyordu. 

aabf 
letinin kapanıfı batlı batına 

ir muvaffakiyetin ifade•idir. 
Re.mi rakamlara söre istikraz için 

1.000 liralık fazla talep vukubul -
uttur. Bu rakam a•gariyi ııö•ter -
ektedir. Çünkü bir çok insanlar iı
kraz tahvillerini almak istemitler. 
akat muvaffak olamamıtlardR". Sa
t müddetinin arttırılması için yapı

letebbüsleri görseniz bu itin nasıl 
ir millet meselesi halini aldığını da· 

iyi anlarsınız. 

Bu muvalfakiyeti sadece hi11i ra
ıtalann bir tezahürü ıelılinde al • 

lalıdrr. 

Bu muvaffakiyetin sırlan vardır: 
l - Bu iatikrazın ifade ettiği ka· 

anç 'hakkiyle sağlam temellere da -
anmaktadır. 

Bu para ile bakır yolu yapılacak, 
bu yol bakır götürüp altın getirecek, 
o kadar ehemmiyetlidir. Bu ite harca
nan para tam yerine aaıfedilmi, bir 
paradır. 

il - Bu iıtikrazın hükumet tara
fından himaye :ıören mazhariyetleri 
vardır. Bunun için Ergani istikrazı • 
na rağbet fazla olrnu, ve kar temin 
etmek istiyen insanlar istifade etmit· 
lerdir. 

111 - Bu iıikrazm ikramiyesi va"" 
dı. Hükumet arafından garanti edilen 
bu ikramiyelerde emin bir yerde Ta • 

hat, rahat kar temin edecek olan tah
,·illere fazla mÜ§teri temin etmenin 
imkanını hazırlarrutbr. 

iV - Bütün bu ıaydıinruz ıebep
lerin ayakta durabilmesi, bütün bu 
ıöylediklerirnizin canlı ~r uzviyet ha· 
lini alabilmesi için tek bir sebep V&I'* 

clrr. Hatta yukarıdan beri aaydıjımız 
ıebeplerde buna irca edilebilir: 

Halkın devlete itimadı! 

Halk devlete itimat ediyor. Bu yal· 
'iliz sözle değil, kesesindeki parayı a
lıp onun garantisi ile etyaya, mÜeHe
ıelere yel'leıtiriyor. Bir çok insanla • 
na paralarım uçkurlannda sakladık. 
lan. ve yahut bahçelerin bir kö • 
teıune aömdülderi zamanlar __ 1_ k 
d • 'ld' B tn:a uza egı ır. u cins ada 1 k .• .. m ann uç ur -
larınrn duftnnlerini ah bah ,_ 1ri 1_ ve y ut • 
çene aöplerini en . l' 
k·ıA t emın ma ıye let-

1 a ı sanrnalan k L-
iiJdi. Çünk.. pe te seuepsiz de • 

1 
. u Paralarını Yabracaldan 

yer erın e-n· • ... •Yeh tnevcut d ~ 'ld' Hal 
b k. . egı ı. -

u ı emnıyet ve . 
bugün b . garantilerin kuvveti 

u •n•anları batka t"' 1·· h kete sevk --! • ur u are-
••nuttır. 

itimada liyik ha 
d .L __ ,_ reketlerle halkın 
ava11nı uıcıurnseye ba 

·· h llu rı, taran bir re • 
Jım a n ınali kudret· d . . 

•ne e ı•tıka • 
ınet venn~k, onu kanalı. b 
·ı . . aff . f rrnak va • 

zı eıını muv akıyetJe t • 
O .. - "b' enun eder. 
. çuncu terh ın kapanıtı bize hö 

1 bır muvaffakiyetin ifadesidir, y e 

"' __ Sadri l!tem 

Eski teraziler toplattınhy--
E k' · or 1 1 ııatem el terazileri öl Ü 

&~ar baımüf ettitliğince top~u:~ 
".~tadır. Bu tarama ameliyesi 
hır ık~ hafta zarfında ikmal edi • 
lecektır. Son bir ay zarfında 500 
den fazla eıki ıiıtem terazi toı>
lattırdmıttır. 

Telefon paralariyle Haseki ve 
Cerrahpata hastahanelerinde ya .. 
pılacak pavyonların projeleri ha • 
zırlanmaktadır. 

Dün belediyeden bir fen he • 
yeti Haseki haıtahaneıine gide • 
rek yerinde ketif yapmr,tır. Ha -
ıeki hastahanesinde nisaiye ıep • 
tik pavyonu, çamatırhane, mut • 
fak, otopıi daireleri yapılacaktır. 

Diğer taraftan Beyoğlu haıta • 
hanesi arkasındaki 2700 metre 
murabbaındaki büyük bir arsa da 
belediyece satın alınmaktad?r. Bu· 
raya da belediye bütçesinden ay• 
rılacak tahıiıatla bir pavyon ya
pılacaktrr. 

Kapalı çarşıda 
tehlike meselesi 

Kıt yaklattığı için Kapalı çar• 
tının tamiri meselesi yeniden can
lanmııtır. Çarıının tamiri meıele
ai belediyece tetkik dilmektedir. 
Yeni tehir meclisinin bu hususta 
kat'i bir karar vermesi temin edi
lecektir. 

Diğer taraftan çarfının bazı 
cihetlerinin yıkılmak üzere oldu • 
ğu fayjaır gene ortaya çıkmıştır. 
Bu ıayia tehre gelen seyyahların 
kulağına aksetmit, seyyahlar çar· 
fıya girip öte beri almamıtlardrr. 
Aldığımız malumata göre çarııda 
böyle fevkalade bir tehlike yok -
tur. Yalnız eıash bir t amire ihti .. 
yaç vardır. 

Mustahdimler sıkı bir 
teftiş görecekler 

Belediye müatahdim talimat .. 
nameıine göre, sütnine, hizmetçi, 
aşçı, çamatırcı, Ufak, bahçıvan, 

huıuıi toför, ara bacı gibi aileler 
arasında hizmet edenlerden an -
cak beıte birinin müsta:hdemin 
bürosuna yazılı bulundukları an -
la9ılmıtbr. Belediye, ıubelere 
gönderdiii bir tamimde, bu gibi 
müstahdemlerin ııkr bir teftiıe ta· 
bi tutulmalarını bildirmiıtir. 

Heybelide tenis maçları 

Sümerbank Heyeti 
Sovyet Rusyadan geldi 

~URULLAll ESAT Bl~Y 
Sumer Bank umum müdürü Nu· 

rullah Esat Beyin riyaseti altmda 
Sovyet Ruıyaya giden ve 8ir ay· 
danberi orada bulunan mütehaı • 
ııı heyetimiz dönmüttür. Heyet 
reisi Nurullah Esat Bey, seyahat· 
leri ve elde ettikleri neticeler hak· 
kında dün, kendisiyle görü,en 
gazetecilere dem ittir ki: 

Vali ve belediye reiıi Muhittin 
Beyin reiıliği altında lıtanbul 
kumandanı ile Cümhuriyet Halk 
Fırkaır lıtanbul vilayet idare he
yeti reiıi doktor Cemal, Halkevi 
reiıi Ali Rrza Beylerle daimi en .. 
cümen azalarmdan bazılarının it· 
tirakiyle bir komisyon dün öğle • 
den aonra toplanmı9, 29 tetrini .. 
eve) cümhuriyet bayramı progra· 
mını hazırlamıya batlam19trr. 

Iran murahhasları 
tetkikat yapıyorlar 

Beynelmilel parla~entolar 
konferansına ilk defa olarak iıti• 
rak eden lran murahhasları kon!" 
feranstan ıonra Ankaraya gitmit· 
terdi. Ankarada kendilerini 
matbuat umum müdürlüğü mem
leket itleri mÜ§aviri Sadri Etem 
Bey karıılamıt ve tehri gezdir· 
mittir. 

Murahhaslar Ankarada üçe ay· 
rılmıtlar bir k11mı lıtanbula dön
müf, bir kıımr Eıkitehire ıitmif, 
diğer k11mı Ankarada kalmıılar -
dır Tetkiklerini bitirdikten aon· 
ra, birlefİp lrana döneceklerdir. 

Nakil vasıtalarının kon-
trolü fay dalı oluyor 

Nakil vultalarmın ııece kont • 
rollerinden hayli faydalar temin 
edilmittir. Bu kontroller eınum • 
da naki1 vasıtaıı sahiplerinin ka -
~anç vergisini verip vennedikleri 
de gözden geçirilmektedir. 

Reim mücadelesi münuebe • 
tiyle binek ve yük arabalanndaki 
hayvanların reim mücadele iıtas • 
yonlarından muayene kijıtlarr al· 
maları mecburiyeti konmUflu. 
Kontroller eınurnda bu kajıtlara 
da bakılmaktadır. Muayene ki • 
ğıdı olmıyanlar reim mücadele 
iıtaıyonlarına gönderilmektedir. 

"Felek" e göre yol parası: "Bir 
türlü peıimizi bnakmıyan Terıi" dir. ' 

Arkadaıımı bu tiki.yetinde haklı 
bulmakla beraber, yol verıiıinin pe • 
tirnizi bırakmıyan bir vergi olmadıir
nı aöyliyeceiim ve ben de bqka bir 
bakımdan ıikayet edecetim. 

Hakikaten yol vergİ•inin cibayet 
tarzı çok kan,ıktır. O kadar kanıık • 
tır ki, çok kere bir kiti iki defa yol 
paraıı verir ve pek çok kitinin arlca • 
ıım yol vergisi tahsildarları bırakmaz 

da, pek çok kitinin temtine bile ui• 
ramaz ... 

Yol vergİ•İnin cib.yet tarzı o ka• 
dar fena b:r ıiıten:c, dahil doğrusu 
sistemsizliğe bağlıdır ki, lstanlnalcla 
r,,esel ·l on kişi yol para•ın• iki kere 
vermitse, bin on kiti bir kere bile ver
memiıtir ve eğer verci tahsil IMll'K11'

lan yüz kitinin peıini bırakmıyorlar • 
sa, on bin kitinin yÜzlerini bile ıör• 
memiılerdir. 

Bu vergi ile mükelleflerden peli 
çoğunun izaç edildiii muhakkaktır 
ve bu versi tah•İlitının daha aalim 
hir tarzda yapılma11 lazun ıeldiii de 
artık hakikat olmuttur. Fakat llu yal. 
nız "Felek'' İn dediği ıibi hem me • 
murların lüzum•uz ve fazla çahtmala
nnın, hem de mükelleflerin izaç edil· 
mekten kurtulmalannın önüne ıeç
melde kalmıyacak, yol vergisinin her
kesten kolayca ahnmaıını temin ede • 
cektir. 

Busün, bu karıatahk ve •İıtem • 
sizlik yüzünden yol verıiıinin tama • 
miyle ve hakkiyle alınamadıit inkar .,.. 
dilemez. Belediye, ba ~ena usul yü • 
zünden, varidabmn mühim hir lcismı-
m kaybetmektedir. < 

Yol verıisi cibayetini düzeltmek, 
her teYden evvel, Belediye için llü)iik 
kir olacaktır. Evveli can sonra canan 
demifler. Şimdilik belediyemiz, ytit 
parası noktasmda, ne canmr dütünü • 
yor, ne de cananınr... F eleiin dedifi 
sibi mükellefler rahatsız oluyor ve 
benim dediğim ıibi, belediye çok za • 
rar ediyor. 

Selamı izzet 
Bir ıene evvel seyrüaefercilik 

tahsil etmek üzere Viyanaya git • 
mit olan altıncı tube müdürü Faik 
Bey tahsilini bitirmittir. Yakında 
,ehrimize dönecektir. 

------·--·-···· ........ .............__ 
Yeni " efrlyat ------Yeni Aclam 

Adaları güzelle9tirme cemiyeti 
himayeıinde Heybeliada plaj 
Kort Londa 12 te9rinievel cuma 
günü baılamak üzere bir açık te
nia tumu•aaı tertip edilmittir. 
Maçlarda kazananlara kupa ve 
madalyalar verilecektir. lttirak 
etınek istiyenler, 9 te9rinievel 
akıamına kadar ya Heybeliada • 
daki Korta, yahut Zeki Rıza Be • 
Yin yeni postahane civarındaki 
•Por nıajazuma müracaat edebi
lirler. 

"- Sumer Bank ile Sovyet 
devlet trüstü arasındaki teıriki 
mesaiye taalluk eden itlerle met
gul olmak üzere ve evelce vaki o· 
lan davete icabet ederek Sovyet 
Ruıyaya gitmi,tik. Bu ıeyahat, 
muallak meselelerimizin, 1yı ve 
dostane bir surette tesviye olun
maaına ve ayni zamanda yeni 
mevzuların esaslı surette konu· 
şulmasına imkan verdi. Bu ziya· 
retin mühim l:iır kıymeti de, Sov• 
yet Rusyayı bize ıamimi bir kabul 
gösteren Sovyet hük\imetinin mü· 
zaharetiyle yapmak ve istifade 
li olarak tanımak fırsatını vennit 
ıolmaııdır. ileri dostluk tezahür• 
lerine, muhatap olduk. Bu te
haaaüıü samimiyetle ve tefekkür• 
lerle muhafaza edeceğim. Sovyet 
fabrikalarına 11marlanm19 olan 
Kayseri büyük menıtKat kombi • 
naımın teıiıat ve techizatı hazır
lanmıt ve ıevkiyata ıbaılanmıftll'. 
Bu makinelerin huıusi bir 'dikkat 
ve itinaya mevzu olduğunu mem· 
nuniyetle gördük. Kayseri men· 
ıucat fabrikau, yakın bir zaman
da muvaffak ve mü,terek bir eıer 
olarak vücut bulmuş olacaktır.,,, 

Mecidiye köyü büyümeye 
başlıyor 

Yeni Adam'ın 40 ıncı sayısı çıkb, 
llrindekiler, l•mail Hakkı Operet nü, 
kültür mü ve kültür açbiı nr. Cami, 
Siyaset aleminde olanlar. Nurettia, 
Freudiım ve ahlak Roberte Mortia, 
Herteyi Önce bulan, yapan tabiaL A. 
V. Yeni §&İre dair. Vahdet. Şür, ka • 
fiye ... 1. H •. Türk primitifleri, M. Sa· 
mi, Ruı beden terbiyecileriyle mina • 
kL Bj .. Türediler. Bedi Ziya, halin 
İcaplanna uygun en iyi tedris tanı, 
İ•mail Hakkı Sait Çelebi (dram). Guy. 
de Maupa1sant, Sakat adam. ( Hiki • 
ye). Dünya ilim, sanat, teknik haber- · 
leri, bir çok resin nrdır. Fiati 10 Jru. 
ruttur. 

Sıhhi imdat otomobilleri 
çoğaltılacak 

Belediye, ııhhi imdet otomo• 
billerinin adedini çoğaltmıya ka • 
rar vermiştir. Üsküdar, Kadıköy, 
Boğaziçinde birer otomobil bu -
lundunılacaktrr. Beyoğlu beledi • 
ye dairesinde bulunan otomobilin 
ki.fi gelmediği anlatılm19tır. 

Mecidiye köyüne kadar tram • 
vay itletilmeai üzerine burada ev 
yaptırmak üzere belediyeye mü -
racaatlar çoialmıttır. 

Mecidiye köyü, belediye hudu
du dahiline yeni alındığı için va
ziyeti tetkik edilecek ve haritası 
yapıldıktan ıonra inıaat hakkın • 
da bir karar verilecektir. 

Rt en d 1 -O ör Ü VOr? 

·-Dehri Efendi, bence otomo· 

f,iJ kazalarmııı önüne ıecmek 
için ..• 

• • • Ea iyi tedbir ... ... O:omobil kullanan bekar 

toförleri ... 
. •. Muhakkak evliliğe teıvik 

etmelidir· 
Dehri Ef. - Bu, baluızlık olar. 

- ? ..•••• 
Dehri Ef. - Çünkü kaza yap

madan cezaya çarpmJY,a benzer.! 



Firdevsi ihtifali - . _ .. - - ... 

,... (Bat ta~fı l irıci ~yıiilmızdadn 

!ehiJUmeıi lrandaki Arap dili is· 
tiliıı devrine nihayet vermittir. 
Ondan sonra diğer lran pirleri ar· 
tık arapça değil, f araça olarak ti· 
irlerini söylemeğe batlamıılardır. 
İran diliyle beraber lran milleti 
de kurtulmuıtur. 

Yalnız Firdevsin1n büyük namı· 
nı anarken Gazneli Mahmut iı· 

mindeki büyük ve kahraman Türk 
hükümdarının adını hatırlama· 

mak mümkün olmaz. 

Zira ıehinameyi yapan Firdevıi 
olmakla beraber Gazneli Sultan 
Mahmut ta onun böyle bir eseri 
meydana getirmesine fırsat ve im· 
kin vermiıtir. 

Sultan Mahmudun Firdevıiyi 
himaye ettiği, yahut tehinameyi 
yazmağa memur eylediği şeklin· 
deki tarihi rivayetler doğru olma· 
aa bile Arap iıtilisından sonra 
!randa Fars diline tam bir serbea-

. ti verdiği fÜphesizdir. 

Sirketlerde 
Rıhtım şirketile anlaşma 

i mza ediliyor 
Rıhtım tirketi müdürü birkaç 

güne kadar An.karaya gidecek ve 
adliye vekili Saraçoğlu Şükrü 

Beyle esasları parafe edilmit olan 
kati itilafnameyi imza edecektir. 
Evelce de yazdığımız gibi yeni 
itilafa göre hükumetin tirket mer
kezine f aizıiz olarak vereceği pa· 
ra kırk senede ödenecektir. Rıh • 
hm tirketinin bir kanunuıani 935 
ten itibaren hükumete intikali ve 
teşekkül edecek yeni liman idare
sine devri muhtemeldir. Sirkette 
tasfiye itlerine devam olunacak
tır. Şirketin galata kaleminden 
ve muhtelif antrepolarında çalı -
fan memurlardan §İmdiye kadu 
otuz kişinin itine nihayet veril· 
miştir. Bu memurlara iki maaı 

nisbetinde tazminat verilmekte -
dir. 

Hatırımda kaldığına göre bir 
kaç ıene evvel Ankarada Halkevi 
salonlarında toplanan tarih kong· 

Tramvay şlrketlle mUzakere resinde Orta Asya ile Hindistan-
daki Türk eserlerine dair enlere· Nafıa vekaletiyle elektrik ve 
ıan bir konferanı vermiş olan Ma· tramvay ve tünel tirketlerine ait 
car profesörü bHhasaa Fildevıinin muhtelif iıler üzernide müzake • 
tehinamesi üzerinde durmuttu. relerde bulunmak üzere tirket 
Bu eseri Türklerin eski kahraman· murahaıları yakında Ankaraya 
lık devirlerine ait en kıymetli bir gideceklerdir. Murahaılar timdi 
kaynak olarak göstermitti. De· müzakere mevzuları olan elektrik 
mek oluyor ki Firdevsi tehiname· şirketinin sermayesi, yeni elektrik 
siyle lran dilini ve milleti diriltti· ve tramvay tarifeleri, amele ve 

k T k "h" · k h tnlebe için ucuz bilet ihdası, yeni ği gibi eı i ür tarı ının a ra· . . .. . d 
manlık devirlerini tenvire de yar• hatlar intası gıbı huıusat uzernı e 

d t · t' , mukaveleler ve bilançolar üzerin· 
ım e mıt ır. . 

de tetkikatta bulunmaktadırlar. 
Bu itibarla Firdevsinin §ehina· ŞI k ti Devlel ŞOrasına 

mesi bizim için huıuıi bir kıymeti r S:u~acaatı sebebi 
ha\zdlr. lran edeb-ıyaunm bu ıa- T · k 1• ·n 926 tarihli . . . ramvay tır e ını 
heserı ıcap eden notlar ve ızahlar· k 1 . . f h. ·· · dev .. . . . ... .. mu ave eıtnın eı ı uzerıne • 
la turkçemıze çevrıldıgı gun, bu 

1 
A •• t ttiği yazıl· 

kıymet filen takdir edilmİ! ola· et turasına muracaa e 

kt mııtı. 
u ~ ~ 

Mehmet ASIM Şirket, mukavelenin yalnız ır 

1 Kısa Haberler 1 
Ka?k et - Kadıköyünde Kurba

ğalıderede Ahmet oğlu Hilminin evin· 
de seksen bir kilo kaçak et bulunarak 
hıüsaderc olunmuştur. 

Balatta Deniz caddeainde 6 numa· 
rah evde oturan elli yaıında Puntof 
oğlu Yova dün Fatihte bir anadan 
ıeçcrken kalp durrnasındnn ölr.lü~ -
tür. 

Muhtelit mahkemelerde - Yunan 
muhtelit hakem mahkemesi dün açıl
mış, dokuz davanın müdafaası yapıl
mıştır. Mahkeme bundan sonra her 
hafta celse yaparak elindeki davaları 
sene sonuna kadar yetiştirmeğe çalı -
pcakbr. 

Terziler Cemiyetinde - Terziler 
Cemiyeti, verecekleri balo ve yapa • 
cakları sergi hazırlıklarını bitirmek i
çin dün gece Turing Palas salonun -
da bir toplantı yapmı§lardır. 

Serginin ve balonun Teşrinisani 

içinde yapılması kararlaıtrnlmııtrr. 

Gümrüklerde imtihan - Gümrük
lere orta mektebi bitirmit olmak ıar
tiyle 12 lira maaşla 7 memur alına -
caktı. Buna 54 talep olduğundan ara
larında dün bir müsabaka imtihanı 
yapılmı,tır. Dün imtihana 41 kişi iş

tirak etmi!tir. Bunların arasında 3 ki
şi ae ecnebi lisanı bilmektedir. 

Döviz tahdidatı 
Hariciye veki.letimiz Berlin res

mi makamlarından aldığı malu-
mata istinaden Almanyadaki dö· 

tarafın tetebbüsiyle feshedilemi • 
yeceğini bu hususta mahkeme ka· 
rarı almak icap ettiğini iddia et • 
mektedir. 

Tıp Fakültesi 
Bazı gazeteler İstanbul üniver

siteıi tıp f akülteıinin Çapa kız 
muallim mektebine taşınacağını 
yazmıılardı. Dün de işaret ettiği
miz gibi salahiyettar zevatın ıöz· 
lerine göre bu haber doğru değil· 

dir. 

Üniversite rektörü Cemil Bey: 

"- Böyle bir nakil meıelesi 
mevzuu bahsolmamıttır. Olıa, be· 
uim haberim olurdu.,, demiştir. 

1600 sayıfahk tahkikat 
evrakı 

Takas ıuiiıtimaline ait tahki • 
katın bittiğini yazmıttık. Bu tah • 
kikat neticesinde 1600 sayıfadan 
fazla bir tahkikat evrakı meyda • 
na çıkmııtır. Fezlekenin tanzimi• 
ne baılanmı~tır. 

Sterlin düşüyor 
İstanbul borsasında son gün • 

lerde ıterling az fakat devamlı 
bir tekilde dütmekted!r. 

Bundan üç ay evvel sterlinin 
değeri 621 di. Dün 616 ya düş • 
mü§tü. Sterlingin bu düşüşüne 

ıebep alınan son ajans haberleri· 
dir. 

viz tahdidatının Türk mallarına Bir madam yaralandı 

~mil edilmiyeceğini iktıaat veki- Madam Antovana ıoför lsmai· 
Jetine blldirmiıtir, vekalet keyfi· lin idaresindeki 1833 numaralı o· 
yeti telgrafla Türk ofiı müdür· tomobil çarpmıf, bacaklarından 
lüğüne tebliğ eylemittir. yaralanmııtır. 

Mahkemelerde 

Neşriyat davası 

HAFTA mecmuasının 
muhakemesi devam ediyor 

Morga dair yazılan bir yazıdan 
dolayı mahkemeye verilen Hafta 
mecmuasının muhakemeıine dün 
üçüncü ceza mahkemesinde de -
vam edilmiştir. Bu davada timdi· 
ye kadar devam eden celseler, ya· 
zının kimin tarafından ya· 
zıldığının tahkiki etrafın • 
da idi. Yazının imzası En· 
ıan Bülent'ti. Mecmua sahibi 
llhami Safa bey, bü\yazıyı Suat 
Dervit hanımın kendisine getirdi· 
ğini ıöylemiıti. Geçen celsede 
dinlenen Suat Derviı hanım, yazı· 
yı kendisinin yazmadığını, Enıa· 
ri Bülent imzaıı kocası Nizamet • 
tin Nazif beyin müstear ismi oldu· 
ğunu ıöylemİftİ. Dün, umumi ha· 
piıhanede mevkuf bulunan Niza· 
mellin Nazif bey ifadesine müra· 
caat edilmek için mahkemey çağ· 
rılmııtı. 

Nizamettin Nazif bey, Hafta 
mecmuasındaki yazıyı tetkik etti. 
Yazının hattarafına ilave edilmit 
yazının kendiıi tarafından yazıl • 
madığını, ıerlevhalarla da ken • 
diıinin ali.kası olmadığmı, diğer 
kısmını kendisi yazdığını, fakat 
bu yazıda morg dairesine kartı 
tahkir edici bir ıöz kullanmadığı· 
nı söylemiıtir. 

Muhakeme, maznun mevkiinde 
bulunanların sabıkalarının sorul • 
ması için baıka bir güne bırakıl • 
__, ... _ 

Mahmut Saim tf. dolandı· 
rıcllık yapmadı!lınl s6y1Uyor 

Bazı kimselere memur alacağı• 
nı aöyliyerek ve kendileriyle mu· 
kavele yaparak para almak ıureti· 
le dolandırıcılık yaptığı iddiaaiy· 
le tevkif edilen Mahmut Saim e
fendinin muhakemesine dün ikin· 
ci ceza mahkemesinde bakılmıf • 
tır. Dünkü celsede Mahmut Sa· 
;m, iddia edilen ıekilde bir dolan· 
dmcılık mevcut olmadığını ıöyle· 
mit, yapılan mukavelelerin de 
müddeti bitmediğini söylemiıtir. 
Muhakeme, evrakın müddeiumu • 
minin mütaleasına arzedilmeıi İ• 
çin baıka bir güne hırakılmııtır. 

Af kanunundan istifade 

Manifesto, harici mal getir -
mekten maznunen ıekizinci ihti • 
ıas mahkemesinde muhakeme e • 
dilmekte olan Zilbernan vapur a • 
centeıi af kanunundan istifade 
ederek affolunmuıtur. 

Sarı humma 
Hastalığı karşalayan aşı 

bulundu mu? 
Tunuataki Paatör müeueıeıin· 

ce ıari humma için bir &f ı ketf e
dildiği ajanı haberi olarak yazıl· 
mııtı. Doktor Oıman Şerafettin 
Bey bu mevzu üzerinde demittir 
ki: 
"- Sari humma Afrikanın ıarp 

sahillerinde, vaaati ve cenubi A • 
merikada vardır. JaPon ilimle • 
rinden Noıot tanfından bu baı -
tahğın mikrobu keıfedildiğine da· 
ir bazı neıriyat vardır. Mikro• 
bu olmıyan haıtalıkların da af 111• 

nı yapmak kabildir. Çiçek &fiil 

bunun gayet aıikir bir misalidir. 
' Tunus Pastör müeııeaeıi gihi cid· 

di bir müeıaeıeden böyle bir &fi 
çıkana emniyet etmek mecburiye· 
tindeyiz.,, 

Odun, kömür fiatları 
etrafında 

Havaların ıoiumıya batlama· 
ıı üzerine odun ve kömür fiatleri· 
nin de yüluelmiye haıladıiı ya• 
zılmıftır. 

Bir tetkike göre latanbul odun 
ve kömür piyasaaın<la üç aydan • 
heri esaslı hir deiitme görülme • 
mittir. Rumeli meıeıinin çekiıi 
300 - 320, aüraenin çekiıi 280 
kuruttur. Yalnız b;ıı f iatler ıeçen 
ıeneye göre 70 kurut kadar yük -
sektir. Bu yüksekliğe ıebep te o -
dunu piyasaya ıevkeden müatah • 
ıillerin birletik olarak hareket et• 
IJV:Iİd ir. 
ıl<i profesör ızin alaralC 

Avrupaya gittiler 
Tıp Fakültesi Profeıörlerinden 

Şuvarb ile Lipman yirmi gün 
müddetle mezunen Avrupaya ıit· 
mitlerdir. 

Mısır konsoloalu§unda 

9 Teşrinievvel salı günü, Mııır 
Kralı Fuat Hazretlerinin yıldönü· 
mü olduğundan o gün Mıaır kon• 
soloıhaneıinde bir kahul reımi 
yapılacaktır. 

Zirai satış kooperatifleri 
Zirai ıatıt kooperatifleri ve 

heyetleri teıekkülü hakkında zi· 
raat vekaleti bir kanun · liyihaıı 
hazırlamaktadır. Bu kanunda ia
tihsal maddelerinin uygun tartlar 
içinde satılmaıı ve köylünün çok 
ucuz alivre ıalıtlarla müraba· 
hacıların elinden eıaılı ıurette 
kurtarılmaıını temin edecek mad· 
deler vardır. 

........................................................................................... 

Çin Heyeti Harp Akademisinde 

Çin heyeti Harp Akademisinde kumandanlariyle heraber .. 

Şehrimizde bulunan Çin askeri be yeti, dün mihmandarlan Binhaıı Nahit 

Beyle Harp Akademisini gezmiıtir. Ôğ leden ıonra, lıtanbul kumaaunı Haliı 

Paıa, kendilerine Tokatliyan otelinde bir çay ziyafeti v~rmiıtir. 

"Askeri lıaya 
mağlubiyeti 
tanımıyorum 

Gazi Hz.nin bir /J 
denizcisine beganot 

Geçenlerde lıtanbul 
ıelen Edvin Keliber İllD

0 

lngiliz denizciıi, Deyli 
ıazeteaine Gazi Hazretle 
ıadüfen naııl görütmiye 111 

fak oldujunu anlatmıtbr. 
lnıiliz denizciıi lıtanb 

zel nezaretli bir otelinde 
rmdan bir kaç kişiye ziya 
diği aırada Gazi Hazretle • 
hurayı ıereflendirdiğ!ni V! 

lide hararet ve aevıi ile 
dığını, kendisiyle arkadat 
da bu ıırada nazarı dikkati 
bederek refikası ile birlikte 
Hazretlerinin maıalarma da 
lunduklarını anlattıktan 
rada ıeçen konupnayı fU 
hulaıa etmektedir. 

"Gazi Hazretleri konut 
rmda bilhaaıa iki noktaya 
miyet veriyorlardı. 

''Türkiyenin bütün mil 
doıt geçinmek arzusu, hi"iil" EP 

yükıeltici ıiyaıeti ve halkın 
ve terbiyeıi. 

Gazi Hazretleri Yunan 
ıunun imhaıından ve lzmiriıl 
muından fu tekilde bahaetth 

"Kendileriyle artık çok i1' 
olduğumuz Yunanlılar bir 
Cumhuriyetin kalpgahı olan 
karadan bir top atımı m 
ıelmitlerdi. Milli varhillldll 
rumak için onları atmak 
bana tevdi olunmuttu· V 
mu~affakiyetle yaptım. 

sonra Yunanlılarla tekrar d 
duk. Bunu Türkün 
--~--.. -o- ............ ,ci'ıe ı . __...'\, · 
man kalmadığını anlauu.-. 

1 

söylüyorum. 
"A.Jcert hayatımda, mai 

yeti aslaı tanımıyorum. 

milli tamamlıiımızı müdaf 
batka bir ıey için harhetme 

Gazi Hazretleri lnıi 
liartı büyük bir teveccüh 
diklerini ve iyi hiılerle mü 
olduklarını ıöylediler ve fU 
natta- bulundular: 

.,Milletinizin mertliğini ~ 
rüıtlüğünü takdir ediyonDll• 
Betinci Corca kartı büyük bit 
gı ve aevıiyle müteha11İ1İnl• 
nakkalede İngilizlerle ha 
miz zaman bile onlarla daı
ıut ıerait içinde karşılatm•~ 
temittim. lnıilizlerin de bil 
bele Türkiyeye ve Türk lid 
ne kartı ayni hiılerle müt 
olduklarına kantiım.,, 

Gazi Hazretleri daha son 
ları ıöylemittir: 

"Ben ve arkadaılarım dl 
ve en ıüratli yoldan memld 
f ah ve saadete götürmek ~ 
Iıtıyoruz. Bir çok d~isikliid.t 
mıya muvaffak olduk. Y 
minareler ıayısınca mektep~ 
recekıin~z.,, 

Bursa ipeklileri 
Sunadan gelen bir ha 

re ipekli kumatlanmızda 
Iİ bir hilekarlık yapılmal_., 
aiine geçmek ve ipeklerin· 
derKetiyle diğer bazı e 
kontrol ve teabit edecek ol 
miıyon müe11eaeıinin • 
için ticaret odasında 'bir 
yapılmıştır. Mütehu11S..-.~ 

miıyon teıisatı hakkmda 
Franıa ve Ahnanyadan 18 
jeleri tetkik etmif, bir iki 
ıeden daha proje iatemetiıs• 
vermiıtir, 
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Ölüme Susaqan Gön~l 
Yazan ; Selami lzzet 

Celil Jk dınm kolunu yakalayıp, 1 - Çocuk cesedi bulununc dü· 

TEFRiKA ~o: 4 5 

"Mısırda Ramses ne ise, Ba ilde de 
içeri girdiler: şündüm. Yalnız balıkçı Mehmedin 

-Beni tanıyor musunuz? karısı doğurmuştu. Onun çocuğu 
- Elbette. Sizi yüz ıcne sonra yaşıyordu. Yeni, bu deniz kenarın 

yüz ki i içinde görıem gene tanı· da bulunan çocuk cesedi nereden 
gelmişti? Bunu düşünmekte hak· 

DA A d ' ara o ur ... ,, lıydım değil mi? 
C 1il s bıraızlanıyordu: 

rım. 

- Siz kimsiniz? 

"Haydi kalk, Tan! Biri toprağın altında, diğeri üstünde yaşıyan iki 
büyük tacidann şerefine birer kadeh şarap içelim!,, 

Şair Hıım sevgilisini (Tan) ı ı ki (Liji) kadar güzel olamazdı. 

- Burada ebelik e'derim ben. 
- Ben sizi ilk defa görüyorum. 
- Evet. Ben de sizı ilk defa gör 

düğüm zaman, siz beni görecek 
halde değildiniz. ı 

- Haklıydınız. 
- Bir aTalık balıkçı Menmedin 

çocuğunu kundaklarken, bir de ne 
göreyim? Çocuğun cinsi değişmiş. 

gördüğünden hiç de memnun kal- (Liji) pembe beyaz, Babilde e• 
mamıştı. §İ olmıyan, ancak Daraya layık - Beni nerede gördünüz? 

Celil sapsar oldu: 

- Ne diryosunuz? 
Keşki bu çapkın bakışlı zabite 1 bir kadındı. 

de evin kapısını açmaıaydı. 
(Liji) fazla bir şey ıöylemedi. 

. . - Uçurumun ken nnda. 
- llk defa nerede gördünüz? 

- Doğruyu söylüyorum. Bunu 
Mahir Beye de söyledim. "Şimdi· 
lik bu aramızda bir sır kalsın, iler 
de görütürüz,, dedi. Ben söz dinle 
rim, ağzımı açıp bir şey öylemc· 
dim ... Derken günün birinde bahli 
çının büyük oğlu siz onu bilirsiniz 
değil mi? 

Huma yarı §üphe, yarı emniyet 
içinde omuzunu silkerek, kendi 

kendine: 
- Seni benim elimden ölüm • 

den baıka kimes alamaz .. 
Diye söylendi. 

Ar dan iki gün g~miıti. 
(Liji) nin damarları gün geç.· 

tikçe yanıyor, beyninin içindeki 
ate§ gittikçe artıyordu. 

Tan Romalı kadını - hem de 
görmeden - bu kadar çok mu 
ynkmıştı?. 

Genç maiyyet zabiti, (Liji) yi 
görmüş olsaydı, hiç §üphe yok ki 
onun pe§ini bırakmıyacaku. 

(Liji) Babilde eşsiz güzeller • 
dendi. 

Eğer o asilzadelerin toplantıla· 
rına ve gözleri kamatbran ziya -
fetlcrine ittirak etmİ§ olsaydı, 
muhakkak ki, yalnız erkekler de· 
a11 hütün kadınlaT da ondan, o • 
nun güzelliğınaeu, ...... -~'-"--:_.J~ 
b hs dece erdi! 

Huma (Liji) hakkında. baıla
dığı şiirlerin hiçbirini t mamlıya· 
nuyordu. 

"Seni göklerden yere indiren 
mabutlan tanısnydım, evimde ec.· 
dadımdan kal n (Mukaddes fa _ 
rap) larm hepsini onlara hediye 
ederdim ... ,, 
. Sözleriylr. başlıyan methiye • 
sınden bnşka, şairin: 

"Seni hangi mabut yarattı Li· 
ji?. Seni halkeden mabud , 11 . . un e e-
rı tıtremeni mi? .,, 

Cümlesiyle nihayet bul ... . an şıırı· 
nı her okuyuıunda düzeltiyor, 
baştan yazıyor, bir türlü (Liji) i 
d d ... .. d""" y uy ugu ve gor ugü gibi tasvire 
muvaffak olamıyordu. 

(Liji) her ne pahasına olurıa 
olsun, bu çirkin adamm Yanında 
kalmıımağa karar vermişti. Tan'ı 
gördükten sonra, bu kararın sürat· 
!e tatbikını dü§ündü .. Bir gün şa • 
ır uyurken, aşağı kata indi .• Hu .. 
manın uşağını çağırdı: 

- Senden bir şey istersem, ya
par mısın? 

Diye ordu. 

(Liji) nin istediğini kim yap • 
mazdı!. 

Uşak, birden yıldırımla vurul· 
muş gibi gar ıldı: 

- Sizin için ölmeğe bile bazı· 
rım!. 

Diye kekeledi. 
Liji: 

- Seni hükümdarın maiyyet 
zabitlerinden (Tan) a göndermek 
isityorum. Fakat, bu aramızda 
kalacak. Kimse duymıyacak.. 

Dedi. Uşak yerlere kadar iği
lerek: 

- Cinler bile duymaz, dedi, ba
itimat ediniz!! 

- Yukardaki bunak da haber· 
dar olmıyacak. 

-Ba üstüne .• 

• • . . • 

Tan, Mısır dilberinin 
dizinde yatarken .. 

Gün doğmu tu. 

- ilk defa balıkçı Mehmede 
para verirken gördüm. Bu para a
damın ba ma dert açtı ya. 

- Balıkçı Mehmedin nerede ol 
duğunu biliyorsunuz! 

- Onu bir ben müdafaa ettim. 

- Ne diye? 
- Burada onu sızın katiliniz 

- Evet gönnüştüm. 
- Ko koş ban geldi. Seni 

Tan, sevgilisinin dizinde yatı -
yordu .. Gözleri kapalı~dı .. Sarhoş 
tu .. Fakat, uyumuyordu.. Söyle • 
nen sözlere cevap verebiliyordu. 

Libya, (Tan) a Mısırdan ve 
Mısırlılardan bahsediyordu: 

- Dara'nın ordusu Mı11ra gel· 
diği zaman halk sıkıntı içinde ya· 
şıyordu. Fir vunun sarayında yaşı 
yan zabitler bile bol şarap içemez· 
lerdi. (Ramses) in ikbal ve ihti " 
şam devirlerini herkes arıyordu. 
Mısırda dahili karışıklıklar başla· 
mıştı. Halbuki eskiden Mısırlılar 
altınla oynar)armış. Refah ve sa· 
adet içinde yaşıyan halk, sefahat· 
ten, eğlenceden başka bir şey dü· 
şünmezmiş. Ramses .Arabistandan 
misk anber getirtmek için bir do· 
nanma yaptırarak ta Arabistan sa 
hı lerlne 1;önJormİ!· (Sina) da 
baılıyan ve Suriyeye kadar yayı • 
lan isyan hareketlerini bir parma· 
ğı ile durdurtmuş.. Bütün Asya 
milletlerini ayağının dibinde diz 
çöktürmüş. 

&anıyorlar. 

- Budalalar. 
- Evet. Ben onlara her zaman 

söyledim. Bu adamı rahat bırakı· 
nız, eğer katil olsaydı onu yakalar 
lardr dedim. Amma damcağıza 

bizim evde bekliyorlar: dedi. 
"Kim bekliyor?" diye sordum. 
"Müddei umumi Mahir Bey •. ,, ce• 
vahım verdi •.. Koşup gittim ..• Bil· 
mem kadmaı ne söylemişti. Kadın 
suratlıydı. Mahir Bey: 

re:hat vermediler. 
- Biçare a·dam. 

"Anl t bakalım, dedi. ' 
"Ne anlatayım efendim? 
"Çocuk n aıl cinsini değiştlrmii 

Mısırlı kadının Babildc hatırla~ığı 
ikinci (Romscs) in heykeli .. 

- Evet. Biçarenin ağlarını ke· 
siyorlar, kayığını deliyorlardı. O 
da her şeyi salıp t'lwdı, ~itti. 

ti?,, 
Mademki Mahir Bey $0nıyordu, 

(Liji) derh 1 §U mektubu yaz • 
dı: 

"tki gün evvel sizi şair '(Hu
ma} mn evinde gördüm .• Beğen.
"dim .• Ve şimdi sizi mukavemete
rlilmez bir askla sevivonıın. Beni 
bu evden.,kı,1rtatı~ ! Bğer1 Babil
de eşini görmediğiniz bir güzel 
beyaz kadına malik olmak isterse· 
niz, (Huma) ya his.5ettinneden 
beni kaçmnız !,, 

- Nereye? 
-Bunu pek iyi bilmiyorum. ~m 

ma lstanbula gideceğini söylüyor• 
du. Onu gene tat nbulda arayınız. 
düş\.indü, onra l>ircl nbirc doğrul· 
Ju, gözlerini ihtiyar ika mm üstü· 
ne dikti: 

doğruyu söylemek lazımdı. Ben 
de doğruyu söyledim. O zaman öy 
le bir şey oldu ki, ta avvur edemez 
. . ' ' \ v 

(Llji) kolundan bir altın bile
zik çıkardı .. U§ağa uzattı: 

- Hizmetine karşılık bunu sa· 
na hediye ediyorum. 

Uşalc sevinçle bileziği aldı .• 
Koynuna koydu ve mektubu alıp 
gitti. ... 

Tan gözlerini açmadan mırıl· 
dandı: 

- Dün Mısırda (Ramses) ne 
idiyse, bugün de Babilde (Dara) 
odur. Hükümdarımızın ayağının 
ucunda yirmi milletin hükümdarı 
diz çökmüştür. 

- Haydi kalk, Tan! Biri topra· 
jın altında, diğeri üstünde yaşıyan 
)ki büyük tacıdarın şerefine içe • 

lim! 
· (Devamı var) 

(Liji) uıağın müspet cevap ge· 
tireceğinden emindi. Gerçi Tan'ın 
kalbi boş değildi .• Şaire aıkın • 
dan bahaetmiıti .. Fakat ne de ol -
aa Tanın sevdiği kadın şüphe yok 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................... . ' 
Galatasaray futası J lzmir meb usları 

Bandırmada lzmir mebusl rı Kamil, Hüsnü 
ve Saadettin beyler intihap daire-

Bandırma - Büyük Marmara 
turuna çıkan lstanbul Galataaa· 

Tay klübünün tek çifte futası Ban· 
dırmaya gelmiştir. Futa Kapıda· 
ğını dola~adan Erdekten Kapı· 
dağı berzahına kadar denizden, 
oradan da bir kaç Erdek sporcu· 
Jannın yardımiyle elden Bandır· 
ma körfez ine nakledilmiştir. Spor 
cular bu auretle bir gün kazanmt§ 
oluyorlar. 

Ev yakanlar 
Menemenin Emiralem nahiye

sinden Mustafa oğlu lsmailin evi· 

ni yakmak ve kendisini silahla 
tehdit etmekten suçlu Emine ha· 
nımla oğlu Hasan lzrnire getirile· 

rek ağır ceza mahkemesine veril· 
mi§tir. 

Emineye istinat edilen suç Is· 
mailin evini ateşlemektir. Hasan, 
lsm~ili ölümle tehdit etmekten 
maznundur. 

lerindeki tetkiklerine• devam ey· 

lemektedirler. Mebuslar Bergama, 
Dikili ve Menemende müntehip • 

lerle hasbihal yaptıktan sonra 
lzmire avdet etmişlerdir. Mebus· 

lar Bergamada orta mektebin ya· 
ziyetini, Dikilide gençler birliği 
nin faaliyetini tetkik eylemişler, 
halk arasında sammi görüsmeler 

yapmışlardır. 

istiklal harbi filme ahn1yo1 

Hükumetçe, istiklal harbinin 

tmamiyle tebarüz ettirilmesi için 

(bir istiklal harbi) filmi çektiril· 
mesi tekarrür etmiştir. 

İstiklal harbinde lzmir kahra· 

manlarınnı o vakitki kıyafetleriy· 

le rol almaları aliikadarlara emre· 
dilmiştir. 

Bu maksatla İz.mire bir heyet 
gelerek faaliyete geçmiştir. 

- Ebeyim Clediniz öyle mi? 
- Evet ebeyim. 
Celil kadının eline beı lira ıı· 

kıttırdr, kadına: 
- :Ben sizin kibar bir zat oldu

ğunuzu zaten yüzünüzden anla
mı tan, dedi. Si:ı:e bir yardımı do 
kunursa ne mutlu bana. Bir diye· 
ceğiniz mi var? 

-Evet. 
- Emrediniz. 
- Suallerime cevap 

istiyorum. 
- Emrediniz. ' . ' 

- Burada cereyan eden her §C• 
yi biliyorsunuz! v • 

"' - Evet. 
- Bundan iki ıene evvel, yeni 

doğan ibir çocuk cesedi ~bulunmuf. 
- Evet, dün ö1müt gibi hatı• 

rımdadır. Çocuğun beyni parçalan 
mışh. Çocuğu müddei unınmi Ma· 
bir Bey •• 

Birdenbire suıtu. 
Mahir Bey ona bu meseleye da. 

ir hiç kimseye, hiç bir §ey aöyle· 
memesini ıkı aıkı tf'n'hi'h atltlişti. 

Celil sordu: 
-Sonra? 
- Sonrası bu ... Cesedi gömdü· 

ler. 
Celil, kadının söylemek isteme 

diğini ezdi .• 

-K dınım, dedi. Ben bütün lia 
kikatı öğrenmek i&tiyorum. Ricaı 

ederim ba§ka bir §ey ıaklamayr -
nız .. Hiç değilse o zaman söyle· 
nenleri hatırlayıp tekrar ediniz. 

Ebe 11zun müddet düıündü ..• 
Ağzını tutmağa esasen ahtık ol• 
madığından, nihayet konuıtu: 

- Çok §ey söylendi, herkes ak· 
lına geleni söyledi. Fakat o mace· 
ranm iç yüzünü bir bilen vana o 
da benim. 

- Rica ederim söylcY,iniz. 

sınız •.. 
-Ne oldu? 
- Siz n mus u bir 'damsmız, 

aize söylediğimi kimseye söylemez . . 
ımz. 

Balık'çı Melimet atıldı: 
"Doğan çocuğumuz Kız değil• 

.di, aen yanılıyorsun. 
"Ben aldanmam. Kll'K y:ılhk e· 

l:>eyim ... Öteki çocuk .• 
"H . k' angı çocu ..• ,, 
Bunun üzerine Mahir Bey ona 

bir şeyler söyledi. Bu söyledikle· 
rinden ben hiç bir ey nlamadım. 

Celil kadının l<:olunu tuttu: 
- Doğru söyleyin, Den nla· 

dım ... Hatırlıyorsunuz! 
- Elbette hatırlıyarum, tlenim 

klımdan hiç bir şey çıkmaz. 
(Devamı var'i 

Ayval!kta 
Belediye aza namzetleri 
arasında 2 de hanım var 

Ayv lık belediye namzetleri se
çildi. Seçim çok uzun aürdü. Yal· 
nız tasnif altı saat devam etti. 
Çok hararetli olan seç.im i~inde 
fikir birliliği olmadığından rey .. 
ler çok dağıldı. 

Asli ve yedek olarak 48 bele
diye namzedi yrıldı. Bunların 
içinde Şükran ve Münire hanım • 
lar isminde iki de kadın namzet 
vardır. 

İntihap çok hararetli olacaktrr. 
Daha imdiden münakaşalar ba§• 
lamı tır. Hazırlıklar oitnıek üzere
dir. 

Bir bakla bir çocuğu 
öıdürdü 

Urlada Morovah Mustafa i .. 
mindeki bir adamın küçük çocu .. 
ğunun boğazına kuru bakla kaç • 
mıf, çocuk h klayı yutam dığı 
gibi dışarıya da çıkaramamıı :ve 
ölmüştür. 



# A 

~IKAYE· 
·r-TAKViM--, 

• CUMA Cumartesi 
5 1 el Teşrin 6 1 el Teşrin 
! 5 C. Ahir 26 C. Ahir 

6.01 6.02 

1'1tµUaı 

Cürüm ve Ceza 
Arsen Lüpeni okuqan .. - Şehir tiyatrosunda mevsim 

ilk temsili -

Böyle "de yapacaktı. 
Kısa bir tahkikatla Mahmut 

Saim Beyin çok zengin olduğunu 

öğrendi. Sabahleyin erkenden işi· 
ne gider_. aJu.am geç vakit gelirdi. 

Asilzade üstüne liaşma çeTCı aü .. 
-zen verdi ve öğleye yakın kadını 
ıevde yalnız ıbulduğuna emin ola .. 
rak, Mahmut Saim Beyin kapısı
nı çaldı ... 

- Hanımefendi, dedi, geçen 
'JÜD tünelde dütürdüğünüz çanta
mzı iade için geldim. 

Saim Bey sevindi: 
- Size nasıl tefekkür edeceği· 

mi ıbiılmiyorum. Çantamın bulu • 
· nacağını sanmıyordum. Çaldılar 

diyordum. 
Bunları söylerken vaktiyle çan· 

tayı getirenin içtimai seviyesini 
anlamağa gayret ediyordu. Mü· 
kifat diye para vermesi lizım 

mıydı, değil miydi! .. 
Asilzade onudüşünceden kur

tardı: 

- Hanımefendi, çantanızın 

içinde bazı §eyler vardı ki, artık 
yok ..• 

- Biraz para vardı .• 
-Hayır, başka bir teYler daha 

Tardı. Mektuplar vardı ..• Selim 
imzalı mektuplar. 

Kadm sarardı: 
- Selimin mektupları .. 
- Bu mektuplar -hiç değilse ... 
Etrafına bir göz gezdirdi: 
- Bin lira eder. 
Kadının cevap vermediğini gö· 

rünce biraz indi: 
- Bet yüz lira edeceğini inkar 

edemezsiniz ya? .. 
Sözünün tesirini anlamak isti • 

yerek durdu: Saime Hanım ağh· 
yordu. 

- Ağlamayınız hanımefendi. 

Nakleden : İzzetoğlu 

Büyük Rus edibinin yetmit 
dokuz yıl önce yazdığı roman, 
türlü dillere çevrilip dünyayı do· 
la§trktan sonra Gaıton Bati tara
fından tiyatro lialine • getirilmi§, 
Fransada uzun müddet üstüste 
oynanmıttı; daha bazı yerlerde 
de oynanıp rağbet gördükten son· 
ra şimdi bizim sahnemizde de 
temsil ediliyor; içinde ciddi san' at 
eserleri oynanılacağı ilin edilen 
Tepe başı tiyatrosunun yeni ıezo -
nu için güzel bir batlanpç. 

Büyük roman ve tiyatro üstadı 
Reşat Nuri'nin bu eseri emek ve· 
rerek dilimize çevirmesi tiyatro -
muz için değerli bir kazanç. 

Eaki Rusya, dünya memleket· 
13ri arasında bi~bir hususiliği o -
lan ·batlıbaşma bir alemdi. Zekası 
hastalık nöbeti, hastalık ateşi için· 
de kızıl güller açan Dostoyevski, 
çocukluğundanberi sar'alı büyü -
yen ve hitili.I fikirlerini turada 

Yürüdü, kapıya gittı, sonra burada söyleyip yaymıya çalıştı· 
bir şey hatırlamış gibi gerı dön· ~ B Q R S A ~ ğmdan doalyı Sibiryaya sürülen 
dü: Elizalarında yıldı z işareti olanlar üzer- Doıtoyevski, bu romanında mem-

- Affedersiniz, dedi, az kal- : !erinde 4 - ı O da muamele görenler· leketinin fevkalade mahalli olan 
sın unutu~dum.. dir.] Rakamlar kapanış fiatlarını ıı;österir. tiaL.r.iai..4pan ı.,. ile • ..._ ıı.a.l..W 

Ve çantadan a dığı beş ·~ıi~ra-··y":":ı~m=~;ı..;.:.:~rt::.:u~k...;:u~t;::.:.:(~S;.::a~t=ış~)~~~.11FJe, bütün har~;tlerıyfe ak settir· 

Sal'me hanıma uzattı, gene eg"' ildi mic, bu memleket dekoru içinde * Londra 6:5, - • Vlyıını 25. - 'r 

kadının elini öptü, çıktı. * Nevyork ı2s. - * Maı:lriı 17, - insan öldürme sabit fikrini~ tesiri 
• Parıs 160· - * Berlin 44• - · altında hareket eden bir deli cani· * l\lilano 2 17': - * Varşovı ':?4, -

Sultanahmet üçüncü sulh hukuk * Brük5el 117, - * Budapcşıe !:6, - nin ruhundaki manevi kangreni 

hakimliğinden: * Atin a 24, - * Bükres 19• SO san'atkarane bir cekilde teşrih et· 
• Cenevre 820, • - • Belgrac S7, - o;ı 

Fındıklıda Mollaçelebi camii 
avlusunda kain vakfa ait arsanın 
kuntrat müddeti mart 934 sonun· 
da hitam bulmuf olmasına binaen 
tahliyesi hakkında İstanbul Evkaf 
müdiriyeti tarafından müsteciri 
Ali Haydar bey aleyhine açılan 
dava üzerine gönderilen davetiye 
varakasiyle zaptı dava sureti mu· 
maileyhin adresi olarak gösterilen 
ne mecuru mezkurda ne de Bah· 
çekapıda Seli.met hanında 1 No: 

• Sorya ?4, - • ·Yotcıhama 36, - mi•tir; zeka ve irade hastalığı ve 
. • Amsterdam 85, - *Altın 925• - içtimai duygular buhranı bu ruhu 

ı • Pra" ıoo. - * Mecidiye :ıs. - · i * ~tokholm n - *Banknot 239. - j yakıp kavuran şeylerdir. 
-· -ı 

1 Çekler (kap. sa. 18) j 
• Londra 6 1:'i.7:i • Stokhlrn 3.1 560 ! 
• Ne\•yo rk 0.8C<l3 • Viyana 4.26'l0 
• Parls 12.06 • Mıdrlf 5.8140 

f • l\lllAno 9.27 • Berlin 1,9750 
r * Brüksel 3.4050 • Varşova 4, 1945 
· • Atim. 83.4:'1~7 • Budapeştc 3,9816 
• * Cenevre 2.4337 • Bükreş 79,47 
1 * Sofya 66,2425 • Ilclgrat 34.697~ ' 
l * Amsterdam I.17 * YoJ.:ohama 2.7742 
1 * Prag 19,035 l\loskova 1058.75 

lu yazıhande bulunamadığı gibi ,,.:...:·-====-E=S=H~A;;;;;. ::=M====ı 
ikametgah ve meskeni dahi meç· il ı ~ Bankası ıo.oo Terkos -,- 1 

bul olduğu terhile bila tebliğ iade ı ı Anadolu 27.:>3 il (l mcııto as. 

kı 1 ahk 
•1A ı Rej i 2. ~!i Onyon Değ. 

lınmıt olmak a m emece 1 a-
1
: sır. Hayriye 1.;.110 ~ark De:t. 

nen tebligta ifasına karar verile- 1 Merkez Raakası !19,00 Balya 

- ,-.. -.-
13.0 j 

-.--.-rek muhakemesi 21 - 10 - 934 1 U. Sigorta -,oo ~ark m. ~· 
Bomontl r:?,25 Telefon -.-

tarihine müıadif pazar günü saat 111==--=" ===========~ 
10 a talik kılınmış olduğundan istikrazlar tahviller 
müddeaaleyhi mumaileyhin yevm l*1933Tilr!c Hor.r 29.40 Elektrik -·- ı 
ve vakti mezkurda Eminönü Sul· [ • . • il 28,15 Tramvay -.--

tanahmet sulh üçüncü hukuk mah- . • " " m 28
·
40 Rıhtım -.- ı 

l stiltruıDıhlll I 97,00 ~ Anadolu ı 45,70 
kemesine bizzat gelmediği veya Urganı lstilcrazı !17. - ., Anadolu il 45,70 

tarafından musaddak vekili resmi t928 M ü A. -,oo Anadolu lll - . -

göndermediği takdirde davanın 1...._ ~a~dıt. ____ - ,oo • ~lümessı ı ·" 
49

·
45

..,. 

hukuku usul muhakemeleri kanu· 
nunun 507 ve 509 uncu maddeleri Istan bul ikinci icra memurlu-
mucibince basit usule tabi tutula· I ğundan: 
rak kararı gıya!b!nin kendisine Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
tebliğ edilmeksizin gıyabında rü· mukarer yazıhane efyasının 9/ 10 
yet ve intaç edileceği tebliğ ma- 934 tarihine müsadif salı günü sa· 
kamına kaim olmak üzere ilan at 9 dan itibaren Galatada Ömer 
olunur. (2607) Ahit hanında birinci katta 5 nu· 

Demek oluyor ki Cürüm ve Ce
za, Rus dekoru içinde geçen bir 
insanlık faciasını anlatır; her mil
lete ve herkese hitap eder, beynel
mileldir. 

Bu eserde anlatılan hayatın acı 
doğruluğunu, tiplerin canlılığını, 

vak'anın hazırlanıf ve akışındaki 
ustalığı gören her seyirci, tiyatro· 
dan zeka ve hassasiyeti doyurul
muş olarak çıkıyor. 

Cürüm ve Ceza, Türk tiyatro· 
sund& Avrupai bir teknikle güzel 
ve ıan'atki.rane bir şekilde sahne· 
ye konuldu. Yirmi tablo seyirciyi 
sıkmadan, kolaylıkla değişti, sah
neler birbirinden güzeldi. 

Eserin kahramanı Raskolnikof, 
bizim genç ve değerli ıan'atkarı· 
mız Talat'ın hüviyetinden yeni bir 
varlık aldı diyemeyiz, fakat Talat 
Raıkolnikof olmuttu diyebiliriz. 
Bu farkı §Öyle de söyliyebilirim: 
Role hüviyet veren sanatkar var· 
dır, rolün hüviyetine giren san
atkar vardır. 

T alit, birinciyi yapmak için he· 
nüz daha gençtir, fakat ikinciyi 
çok iyi yaptı ve muvaffak oldu. 

Ba,ka biri olıaydı, on para alma - !lll•ııiıit••••••••••~ 
be k Go .. Z Hekı·mı· 1 maralı yazıhanede açık arttırma 

T emıilde l. Galip, M. Kemal, 
Emin Belig, Bedia, Neyyire gibi 
ustalar vazifeli idiler, aldıkları 
vazifeleri de iyi yaptılar; ama e· 
serde otuz üc ki•inin rolü vardır. 
Bunun, eserdeki bir çok roller 
amatörler tarafından yapılıyor 

dan iki de çantayı ocanıza ve· 
rirdi. Ben size geldim... istedi - Dr • Süleyman Şükrü suretiyle satılacağından taliple· 
tim para da mühim değil.. Ne ya· j rin muayyen gün ve satte mahal-
pa!rm, 1>tz de geç.İneceğiz.. Rab1ali, Ankar:ı caddesi :\o. 60 J Iinde hazır bulunacak memuruna 

Saime Hanım ailıvordu, inli - Teleton 22566 j müracaatları lüzumu ilan olunur. 
Yordu: ,(275) 

Jiemek olduğunu elbette 
ıunuz. 

Cürüm ve Cezada bir 
rolün etrafında birçok k .. 
J<at fevkalade iyi ve ustac:a 
ması lazım roller vardır. 

Eseri seyrederken ald 
zel ve kuvvetli intibam 
araştırırken eserin kendiı" 
sahneye konuluşundaki 
ten ve ustalıktan gelen l 
yanında eserin oynanışııı 

len güzel tesirin ötekiler 
kuvvetli olmadığını söyle 
Bunun sebebi ortadadır: 
kendilerine verilen iti çok 
1i ve iyi yapmıtlardır ama 
yi doldurmıya ve seyircide 
şünme ve tenkit etme 
bırakmıyacak kadar 
kuvvetli tesir 14yandırmıya 
ne yaşları, ne de sahne 
müsait değildir. Fakat bekr 
ğiz ve ümit edeceğiz. 

Gençler arasında Cahide 
miye Hanımların ilk bakıti" 
çarpan üstünlüklerini bel' 
borçutr. 

Cürüm ve Ceza'yı gidip 
mek dimağ ve hasaaıiyetioı' 
lüzumlu ve değerli bir zi 
lur. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TRO 
TEMSiLLERI 

Buglln akıau.a......-.... ~ 
ıııa \. ".&iV ae 

Cuma günleri 
matineler şaat 

14,30 dadır 

Cürüm 
ve Ceza 

20 Tablo 

Yazan: F. M. Dostoycvsk1 
Terceme eden: Reşat Nu 

Eski Fransız Tiyalroıuo 
11 -10 • 935 Perşembe gU 
şamrndan itibaren saat 20 

.YARAS 
OPERET 3 PERDE 

Besteleyen : Y ohaan Şta 
T erceme eden : Ekrem R 

SARAY (EskiGlotı 
9 ve 1 O Birinci tcırio 

Sah ve Çartamb• 

Raşit Rıza Tigatr 

( He~elsiz Busel 
3 Perde 

Yazan: Birabeau 
Nakleden : M. Feridun 
Dekorlar: ( d) grupu 

Gişeler her gün açıktıt 

İstanbul ikinci icra 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çe• 
mukarrer ev eşyası 10/ t0/ 9 
rihine müsadif çarşamba 
saat dokuzdan itibaren açılı 
tırma suretiyle satılacağnıd 
}iplerin muayyen gün ve 
Beyoğlunda Kalyoncu kull 
da Narçil sokağında Ali lh~ 
fa apartmanında hazır bul 
memuruna müracaatları il.t:r 
nur. 
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Firdevsinin bininci yıl 
dönümü kutlulandı 

Üniversitede merasim yapıldı; Mükremin Halil 
Beg büyük_Jran şairinin hayatını anlattı 

Dünkü kutlulama merasiminde hazır bulunanlar: Mükrimin Halil Bey Fir
devsinin hayatını anlatıyor .... 

d~aş tarafı ı inci aaylfadal 

(Şadap)ta doğmu§tur. Firdevsi pek u
zun süren şehname içinde bazı bazı 
iatitratlar yaparak bayatı hakkında 
bize maJumat verir. Muhtelif yazma 
nüshalarda yapılan bu tetkiklere na
zaran ıair 320 ile 323 arasında doğ • 

muıtur. 

Firdevıi eıerine 975 senelerine doğ· 
ru J>.ılamıttr· O zaman 45 yaılannda 
vardı. 975 tarihinde Mahmudu Gaz _ 
nevi henüz çocuktu. Bu büyük lran 
Diırtanı sünni bir hükümdar olan 
Sultan Mahrnudu pek alakadar etme
mişti. Firdevsi eğer Gazne sarayında 
mevki sahibi oldu ise ki, bu şüpheli -
'4fjr. Ba~ka eserleri sayesinde olsa ge• 
rektir. Tosdan çok bahseden müver • 
rih "Utb.,, F. d • • ·• l ı ır evııyı ve onun !lir e-
rini hiç zikretınez. Buna rağmen §eh· 
name kendisinden evvel yazılan bü -
tün daaıtani eserleri ıöndürmüş ve 
Müslüman muhitinde pek çok oku 4 

nan kitaplar arasına ginni,tir. 

Firdevıi'nin eseri Şehname adıla a· 
nılan (Iran Milli destanı) dır. Büyük 
bir maziye malik olan Iran, bir çok 
iıtillar altında kaldığı halde milli ben

liğini hiç bir zaman kaybebnemiştir. 
Bu derece kuvveti: milliyet duygusu 
uzun bir maziden süzüle ıüzüJe niha
yet arap istilasından sonra deıtanını 
yaratmııtır. Fertler cemiyetin mahıu
Ii; olduğu gibi, cemiyet üzerine kuv-
vetli tesirler yaparla• K d. h •· en ıne ma -
•us varlığın~ ?u derece derinden du • 
yan 1 ran mıllıyeti olmas d F. d ... - d 

1 
ay ı ır ev11 

vuc~ ~ ge. mezdi. Fakat gene itiraf et
melı kı, dın ve küJa..:: .. ·ı b . . ... • • •uru ı e u ıstılala-
rın en ezıcııi olan Arap h"ki . . 
den sonr F. • . a mıyetın-

t t ab ırdev:u yehşmeıeydi ihti
ma ran ugünk" ·ıı· . 
bet · 

1 
u mı ı sımasını kay. 

mıı o urdu. 

Iran tarihi bize ·ıc· r B. . ı ı ınenbadan ge -
ır. iri ( Mazdeizrn) · 

b ın mukaddes ki-
ta r (Zend • Avesta) d h 

d l an alk ara -
am a yayı an ve belk' F' . 

1 b. ı ırdevsı'den 
evve ır çok §airJer t af 

ar ından yazıl-
ınıt olan anane ve rivayetlerdir ki 
bunlan Şehname toplam t ' 
(z ış ır. Hatta 

end • Avesta) da nıüph 
h • k eın kalan 
ır ço noktalan garp ınütet "bil • 

Ş h • ·ı • eu en e name ı e ızah ederler. bu 
m .. nf •t h" d. •naneler 
• ~ en • ııeler olmayıp aiıt L 
Jını alını em na• 

. ! ve eskiler tarafmdan t·-· 
hale ti ·1 • b" ""1 

• ! n mıı ır vaziyettedir. · Bun) 
dan bi Jn ar. 
. . r ımr Ariyani Hint üstUr 1 
rmın Iraıı. • e e-

. lrCÇmıt olanlandır. Dig~ 
hır kıs d er 
. ~mı il yerlidir. Üıture1eri ta • 

rıh 'halınde .. t _._ . . 
gos enne& ııtıyen A vesta-

cla Kr()nolojj mevcut olduğuna gör 
lranrn tnitolojik tarihi Avestadan ev~ 
vel yazılmış bir halde idi deneb·ı· 
R"hba ' ı ır. 

u n sınıfında ve kısa ve sı·ıt ·k l ema .. 
tı 0 an bu tarihin ko"kl · d h erı a a mu-
fassal, fakat dağınık bir halde halk • 
rasında yaııyordu. Yunan menbala~ı 
bu huraEalan Ahamenitler zamanında 
F ers veya Medlerden işitmiş ol k 
]ardır. lkinci (Eı·di,.ir) · h a~a -

. • . -. ın uıusı he-
kımı (Ktezıya1) ın milattan 1 dör~Üncü asrın başında yazılmı§ e:~: 
eserınde Herodot Diyodo .b. y • . . ' r gı ı u .. 
nantarıhçılerınden Iran ta ·h· . k 
men bulabiliriz. 

rı ını ıs .. 

farı .d~linde .Yazılmıı en eski kah
raman hıkayelerı (Zerir ve Erdi İr) 
. .k. d' B ş e 

aıt ı ı eser ır. unlardan başka bazı 

eserler yazılmıı olması ihtimal dahi • 
Jinde ise de zayi olınuıtur. 

Firdevsi lranın bütün milli anane· 
Jerini malzeme halinde kullanıp bü • 
yük bir eser meydana koyınuıtu. Y'a-

katar aruındaki bağlantılar pek gev • 
şek olmakla ~raber buna gene umu • 
mi bir tarih denebilir. Şehname kütle· 
den ziyade ferde ehemmiyet vermİ§· 
tir. Eserin ilk planında muayyen kah· 
ramanlar gelir. Firdevsinin bize gÖı• 
terdiği lran ordusu sasani devirleri • 
nin teçhizatr mükemmel ideal bir or-
dusudur. Elindeki ananeyi Firdevsi 
§iİr haline koymuştur. Şahıslarla hi -
tabet kudreti harikuladedir. Anane • 
deki sade vakalan mübalağalı tasvir• 
lerle ya§abr. f skender devrine kadar 
harp sahneleriyle dolu olan Şehname 
1 ıkenderden ıonra ince duygulara te• 
mas etmeye başlar. (Zal) ile (Rüda -
be) nin daha cinai, (Bijen) ile (Meni· 
je) nin daha garami ve temiz aşkla -
rı görülür. 

Bu parçalardaki sade tahkiye üslu• 
bu çok güzeldir. 

Bunlardan ba§ka Şehname ana ev• 
lat aevgisi, kan davalan gibi hazan 
maıum, hazan f aciah sahnelere de şa
hit oluruz. Eserde en normal kahra • 
man (Göden) dir. 

Mühim bir kısmı (Rüstem) ile (f s
fendi yar) arasında geçen harpleri hi
kaye eden bu destanda kadınlar an -

cak ,aşk mevzuu te~kil ederler. Kah -
ramanlar ideal lran kahr•manlarıdır. 
Hepsi cesur, ıen, mağrur, hatip me • 
rasimperver ve dindardITlar. 

I'.isam umumiyetle sadedir. Fakat 
epope yazan ıair gözlerine hadiseleri 
hazan namütenahi büyüten adeseler 
takmak mecburiyetindedir. Firdevsi 
bunu yapmış: Hakikat onun nazarın· 
da iltifata değer bir şey değildir. Me
sela denizde bin fersahlık bir yeri ge· 
miler ve kayıklarla geçerler. Bir se -
ne süren deniz seferinde bir defa fJr. 
tına çıkar. Ve nihayet (Efrasiyap) de· 
niz üstünde yÜrür. Yüz bin kişilik ar· 
duların hazırlanması için pek az za • 
man kafidir. Velhasıl görülüyor ki, 
şair zaman ve mekana istediği gibi 
taı.arruf ediyor. 

Firdevsi esasen alim değildir. Ara 
sıra dört unsurdan ve dört keyfiyetten 
hah~eder. Bazı hakimane cümleler 
söyler. Fakat hiç hir zaman alimlik 
tn~Jamaz. Mısralan sade ve kııa kısa
dır. Büyük periotlar nadirdir. Cümle· 
ler ekseriya bir veya yarım mısra İ· 

çindedir. Fakat bu yarım mısralar 
hazan kuvvetli olur. Bir çok destan • 
larda olduğu gibi Şehnamede de ka· 
lıp beyitlere rastgelinir. 

Firdevsiden ev'V'elki lirik ve epik 
eserler pek mahdut olduğu için bu e
<fob:yat alemi içinde Firdevsi'nin ne 
dereceye kadar eskiye sadık kaldığı 
ve ne derecede yenilik gösterdiği ta
yin edilemez. Şehname elli bin beyit 
kadardır. Kuvvetli bir seliisetle akan 
bu eserden harikulade metin mısrala
ra rastgelinir. Destani ahengi çok 
yükıektir. 

Bu kadar muazzam bir eserin her 
tarafında büyük muvaffakiyetler ara· 
mak haksızlıktır. Evvel böyle bir eae
ı-i h~~layıp başaran ruhi kudreti dü
şünmek lazımdır. Destanını derin bir 
- "liyet sev~i"iv!r doldurrırak milli 
gururu ebedile,tiren, sami dehaya 
karşı ari dehanın yüksekliğini müda
faa eden ve nihayet arap istili.11 al -
tında kaybolmağa mahkum milli ana
neleri canlandıran bu büyük şair 1 ran 
milietinin yüksek bir şerefidir. Çünkü 

1 
Firdevsi yaptıfı işin ıuuruna malik -
tir. : (Otuz senede çok zahmet çek -
tim; rakat bu dil ile lranı dirilttim.) 1 

Balkan Şampiyonası 
Üçüncü Balkan güre§ şampi

yonluğu maçlarına dün akşam 
Fransız tiyatrosunda başlandı ka· 
labahk fevkalade idi. Bütün ti • 
yatro hıncahınç dolmuştu. Perde 
tam yirmi biri çeyrek geçe açıldı. 
Perde açılırken bando çalıyor, sa
lon alkıştan inliyordu. Sahnedeki 
minderin etrafına Yunan, Türk, 
Yugoslav, Bulgar takımları dizil· 
mitlerdi. R~enler gelmediği 
için müsabakalara dört millet 
işitrak ediyordu. Perde açılınca 
C. H. Fırkası idare heyetinden 
Cevdet Kerim Bey kısa bir hitabe 
ıöy)edi. Ve Fırka Katibi Umumi· 
ıi Recep Beyin son dakikada çı • 
kan bir mazereti üzerine geleme -
diğini ve Recep Bey namına Ba) .. 
kan şampiyonasını açbğını işaret 
etti. Sonra gü,:el kelimelerle gü
reşçilere muvaffakıyet temenni e· 
derek alkı,landı. Bundan sonra 
evvela Balkan marşı sonra diğer 
milletlerin marşları çalındı ve hür· 
metle dinlendi. Sıra takımların 
takdimine gelmişti. Her takım 
reisleriyle beraber ayrı ayrı tak • 
dim edilerek alkışlandı. Takdim 
edilen takımlar takdimden sonra 
kendi dilleriyle halkı selamlıyor -
lardı. Takımlar şu suretle kurul·· 
muşlardı: 

Yunan takımı 
56 kilo Biris, 61 Salis, 66 Pan· 

gofulos, 72 Za.harya, 79 Zanut, 87 
Stratudakis, ağır Salas. 

Yugoslav takımı 
66 Sleberger, 61 Tath, 66 Re • 

luca, 72 Sarinie, 79 Janes, 87 Pir
cher, ağır agy. 

Bulgar takımı 
56 Sleberger, 61 Toth, 66 Re· 

fim Maschaloff, 66 Velisor Spa
soff, 72 ltscha, 79 Petor Konstan
tinoff, 87 Evlogi Georief, ağır 

Sladsche Dimitroff. 
TUrk takımı 

56 Hüseyin, 61 Yaşar, 66 Saim, 
72 Hüseyin, 79 Nuri, 87 Mustafa, 
ağır Çoban Mehmet. 

Takdim merasiminden sonra 
takım kaptanları bayrakları yan -
ya.na getirerek andiçtiler sonra 
hep bir arada resim çıkartıldı. 
Artık sıra müsabakalara gelmi,ti. 

Birinci maCj 56 kilo 
Boris (Bulgar) ile Sneberger 

(Yugoıla v) karşılaştılar. Orta 
hakemi Sadullah Beydi. Bulgar 
daha atak oynuyordu 6 dakikada 
Yugoslav bir kafa kolla galip gel· 
di. 

ikinci mac; 56 kilo 
Hüseyin (Türk) ile Biris (Yu-

nan) karşılaştılar. Orta hakemi 
Yugoslavdı Yunan atak gorünü· 
yordu. Fakat Hüseyin biraz son• 
ra faikiyeti ele aldı. Yunanlı yere 
düşmüştü. Bir iki müşkül vaziyet 

Dediği zaman kendi namının eseriyle 
beraber eb<.niJeıeceğine inanıyordu. 
lran ''Teşkirei şuura" ları onun şiirde 
uıtahğınr müteffikan teslim ederler. 
Nizami Sadi, Enveri, gibi en büyük 
Iran şairleri üç ıiir peygamberinden 
birisi addedilen Firdevıiyi çok takdir 
etmişlerdir. Hatta Enveri, (O üstat 
biz ,akirt değiliz; o efendi biz kuluz) 

der. 
Yalnız dost ve kardeş miUetin des

tanını yazdığı için değil cihan edeb\ · 
yDtında mühim bir mevki sahibi olma· 
sı dolayısivle de burada namını tepçit 
ettiğimiz Firdevsi han milletinin ar
tık temel taşıdır. Sanatin ve onun iç
timai rolünün yüksek suurunu duyup 
Firdevsiyi kutlulayan Iran milliyeti 
böyle büyük bir şaire malik olmasın
dan dolayı tebrike layiktır. 

atlattıktan sonra ayağa kalkmıya 
muvaffak oldu. Sonra yere Hü
seyin düftÜ. Kuvetler birihirine 
denk olduğu için mücadele zevk· 
li oluyordu. 1Ik on dakika bitti. 
Tekrar ayakta güreşme başladı. 

Hüseyin hakemlerin ittifakiyle 
hükmen galip ilan edildi. 

ÜçUncU maCj 61 kilo 
Yaıar (Türk) Toth (Yugos -

lav) karşılaştılar. Orta hakemi 
Türktü. Yaşar sert ve ataktı. 

Minder kenarı hamleler sıklaştığı 
için halk heyecana düşüyordu. 

Yaşar bir tehlike atlatarak yere 
düştü, fakat kalktı. 1Ik on dakika 
bitti. Kur'a çekildi Yaşar yere yat· 
tı Üç dakika böyle geçecekti. 
Yugoslav üstte bir fevkaladelik 
gösteremiyordu. Devre bitti ve 
yaşar üstte güreşmiye başladı. Bu 
sefer daha hareketli bir güreş 
gördük. Fakat Yaşar acul ve 
hesapsız görünüyordu. Bu da bit· 
ti. Son dört dakika, ayakta baş• 
ladı ve maç bitti. Yaşar ittifakla 
galip sayıldı. 

Dördüncü maç 61 kilo 
Salit (Yunan) ile Serafim 

(Bulgar) karşılaştılar. Orta hake· 
mi Türktü. Yunanlı daha 43 ün
cü saniyede bir kafa kolla Bulgarı 

yendi. 
Beşinci maç 66 kilo 

Pangofulos (Yunan) ile De Lu• 
ca (Yugoslav) karşılaştılar. Orta 
hakemi Türktü. Yugoslav güreşçi 
çok atak başladı. Yunan büyük 
tehlike atlattı. Yunanlıya naza -
ran rakibi dehşetli çev\kti. Bo
yuna oyun yapıyordu. Yunanlı 
bir tehlike daha atlattı. Hatta 
bir tus bile oluyordu. Devre bitti. 
Tekr:r ayakta başlandı. Şimdi 
iki güreşçi de sık sık minder dışı
na çıkıyorlardı. Yugoslav bir hay
li gevşemişti. Nihayet maç bitti. 
Yugoslav ittifakla ve haklı olarak 
hükmen galip geldi. On dakika 
istirahat verildi. 

Altıncı maç 66 kilo 
Saim '(Türk) ile Gayfanof 

(Bulgar) karşılaştılar. Orta ha -
kemi Yunanlıydı. 

Bulgar deli gibi güreşiyordu. 
Herkes şaşırdı. Ve gülmiye 

başladı. Fakat daha ilk saniyede 
rakibinden bir tokat yiyen Saim 
bir kafa kolla Bulgan 1 dadika, 
4 saniyede yendi ve çok alkışlan· 

dr. 
Yedinci maç 72 kilo 

Kaef (Bulgar) ile Laharya 
(Yunan) karJılaştılar. Bulgar ilk 
saniyelerde bir tüş tehlikesini güç 
atlattı. Fakat Yunan 2 dakika, 45 
saniyede bu tüşu yapmakta fazla 
gecikmedi. Burada garip bir va· 
ziyet oldu. Bulı?ar ~üreşçi cok 
kızmıştı. Elini sıkmak istiyen Yu
nanlıyı iki k\'re itti. Sporculuğa 
pek uvgun olmıvan bi.,. hal... Ni
hayet kafiJe ı·eisinin ;htarı üzeri· 
ne Yunanlının elini sıktı. F4'lcat 
gene kızgındı ve kendi kendine 
söyleniyordu. 

Sekizinci maç 72 kilo 
Hüsyin (Türk) ile Sarini (Yu· 

f?Oslav) tutuştular. Orta hakemi 
Türktü. tki gene te kavi ve birbi
rine dPnk görünüvorlardı. Yurros
lav Hüseyinin ataklarını daha çok 
kafasiyle karsıladıcrı i~İn Hüsevİ· 
nin kaşı varılmıştı. Maç. durdu· 
ruldu. V,.. Hüsevin tcclavi cdilc!L 
Güreş tekrar başladı. Bir kaç sa· 

niye sonra yara tekrar açıldığı i·~ 

çin maç durdu. Hüseyinin başı bu 
sefer daha sıkı sarıldı. Maça tek· 
rar başlandı. 

Yugoslav bir aralık minder dı· 
şrnda tuş oldu. Birinci devre bit
ti. ikinci devre gene ayakta baş· 
ladı. Hüseyin bu sefer faikiyeti 
ele aldı ve 11,20 saniyede çif_t ku
le ile rakibini yendi, çok alkış • 
landı. 

Dokuzuncu ma~ 79 kilo 
Nuri (Türk) ile Janes (Yugos· 

lav) karşılaştılar. Orta hakemi 
Türktü. Güreşçilerin ikisi de çe· 
tindi. Çarpışma çok hararetli ve 
sıkıydı. Devre bitti. Hakemler 
beraberlik verdiler. ikinci devre
de kur'a ile Yugoslav yere yattı. 

Yugoslav çok kuvvetli idi. İyi mu· 
kavemet ediyordu. Üç dakika bit· 
ti ve Nuri yerde güreşmiye baş
ladı. Nuri tam beş defa kalkmıya 

muvaffak oldu. Son dört dakika 
ayakta başladı ve Nurinin hamle
leriyle bitit. Nuri ittifakla bük • 
men galip sayıldı. 

ONUNCU MAÇ 79 KlLO 
Zamos (Yunan) ile Konstanti .. 

noff (Bulgar) karşılaştılar. Orta 
hakemi türktü. Bulgar kuvvet
liydi. Fakat oyun bilmiyordu. 
Bir tuş tehlikesi geçirdi. Fakat 
Yunanlı güreşçi şimdiye kadar 
gördüğümüz Yunan güreşçileri -
nin en ustasıydı. Güzel ve hesaP" 
lı güreşiyordu. Birinci devre bit· 
ti. Tekrar ayakta haşlandı. Yu • 
nanlı hakimdi. Fakat Bulgar da 
kibar ve temkinli. itll. En müş
kül vaziyette bile, halk kendisini 
alkışlayınca eliyle bu selama te· 
şekkür ediyordu. Yunanlı güreşçi 
hükmen ve ittifakla gallp sayıldı. 
Fakat. çok sempatik Bulgar mağ· 
lup olmasına rağmen halk tara
fından çok alkışlandı. 

ON BiRiNCi MAÇ 
Yorgiyef (Bulgar) ile Pircher 

(Yugoslav) karşılaştılar. Orta ha· 
kemi Türklü. Birinci devre mü -
savi bitti. Güreşme ahenksizdi. 
İkinci devreye Bulgar yere yatırı• 
)arak başlandı. Üç dakika bitti. 
Bu sefer yere Yugoslav yattı. Bu 
üç dakika da bitti. Güreşme zevk
si:r.di. İki taraf da oyun bilmiyor· , 
du. Ne yapacaklarını uzun müd· 
dr.t düşünüyorlardı. Güreş bitti. 
Doğrusu bu maçta galip çıkarmak 
bir hayli zordu. Bulgar ekseri· 
retle hükmen galip ilan edildi. 

ON lKlNCİ MAÇ 87 
Mustafa (Türk) ile Stratuda· 

kis (Yunan) karşıla,tılar. Orta ha 
kemi Bulgardı. Mustafa 27 sani
yede bir kafa kolla rakibini yeni· 
verdi. Mustafa çok alkışlandı. 

ON ÜCÜNCÜ MA<; (Ağır) 
Nagy (Yugoslav) ile Slavt!cho 

(Bulgar) karşılaştılar. Orta ha· 
kemi Türktü. Bulgar pek oyun 
bilmiyordu. Rakibi de iyi de0 ildi. 
Güreşme zevksizdi. Fakat halk 
~i.ilüyordu. Yugoslav dört dakika
da yirmi sekiz saniyede rakibini 
yendi. 
ON DÖRDONCÜ MAÇ 'fAğır)' 
Mehmet (Tiirk) j}P Lalas (Yu

nan) karsılaştılar. Orta hakemi 
Yugoslavdı. Yunanlı minder dı· 
şına ke~ıyor. Mehmet kPndisini i
çeri cekivorclu. Koca Mehmet 3 
dakika 53 saniverl<' Yunanlının 
sırtını vere getirdi ve cok alkışlan
dı. 



T enzilitlı tarife 
kaldırılmamalıdır 

Edime - Şark demiryollarm· 
a ilk defa olmak üzere bu aene • 
nin temmuz aymda ihdas edilen 
Ye eYYell haftada bir, soma haf· 
tada ikiye çıkarılan temilitlı te
wmlı trenlerinin sonuncusu, ıe· 
çea cama cüaü hmcahmç denecek 
liadar blababk bir halde t•hri
mize ıeldi. 

Yirmi aekiz eylOlde müddeti bi
ten ba tarifenin yetine . bu kere 
_.i tarife üzerinden yalnız ıitme 
lnletlerinde yüzde 30, gidip gel· 
me t»iletlerinde de yüzde elli ten
silit yapan tarifenin tatbikına 

aeçilmiftir. 
Bu, doinı bir hareket delildir 

Ye Trakya ulln için oldutu ka· 
41ar bmpanp içinde zararlı bir 
ittir. 

Bir kere, ıidip gelenler için 
yüzde elli tensillt yapılırken yal· 
mz widenlere yüzde otuz tenzillt 
~ılmuı ÜYey eYllt muamelesi 
Clelildir &le nedir? 

Bisc:e itin bu tarafı da sakattır. 
Y almz aitnıek ve tarifenin göıtel" 
dili müddetten ıoDl'a aynldıit 
yere dinmek mecburiy~inde olan 
bir adamın kabahati nedir ki di • 
jerlerine ndbeten böyle aiır bir 
tarifeye tabi tutuluyor. 

Kumpanya itın im ..Dl taraf• 
larnu düzeltir ye 28 eylGlde müd
deti lnten tenıenüh trenleri tarife
ıini ayn• tatbik ve her ıtine tet
mil edene he*1 kendi kazamr, 
JM.. d.. 'l'..ıa,.. luıQa_gı gıomQIUI 

etmit olur. 

Seferihisar' da 
Belediye reisi ve azalanna 

ait bir hadise 
Zimmetlerine para ıeçirmek • 

ten mçhı Seferibiaar belediye ıei .. 
8İ Ali Muhar ve muhatebeci ff üa· 
ni beylerle belediye encümeni a• 
sli9mclan Akif Ye Fehmi beylere 
ait en.tıl' viliyet idare heyetine 
liiiumu muhakme kararı verilmit 
vw. halclauada 1809 numarab ka • 
mm mucibince muamele Y,apılmak 
6-'• ewM müddeiumumilii• 
alDderilmiftir. 

Bulgariıtandan gelen 
muhacirler 

r..lirDe - Muhacir alanı ıün 
ıeçtilm;e aıDJor. Son iki ay zar· 
fmda Balpriatandan ffllırimize 
IMJ 7Uz hanede 2000 kadar muha· 
cır" mülteci selmittir. Evvelki 
Pil de arPalariyle, pulluklariyle 
ft eY enalariJle tebrimize on ye
di hanelik 'ir mahacir kafile.i 
de plmiftir. Bunlar RuaçuiUn 
Be;alan köyündendir. teni ge • 
len mutiaeirler lrendHeriyle aCirii • 
, .. •ir mallarririmize az yurtla • 
mlcla hiç ltir auretle hayat hakkı 
'Y9ilmedilini aöylemiılerdir. 

Bafra da ölüm cezası 
Adliye binasında adam 

Dil günü, tahviller, seçim öldüren adam 
ve sünnet düğünü 

Bir müddet evel lzmirde adli· 
ye nezarethaneıinde bir cinayet 
olmut muhakeme edilmek üzere 
nezarethanede beklemekte olan· 
lardan Battal iıminde biriıi Oı· 
man Peblivam bıçakla katletmit
ti. Hadiıe törle olmuıtur: 

Çeıme yolunda Battal, Oıman 
Pehlivan ve Halil n&Dlmda üç kiti 
lzmire selen otomobillerin önüne mala- oı..a ..,..,_ 
çıkarak toförlerin ve yolcularm çitlerde, ,.r "altmclaid zeminlik· 
para ve etyalarmı gubetmitlerdl. lerde kalan zehirli gazlar tindü • 

Muhakemeleri ııraaında Oı· rülüyordu. Zehirli ıazlann bu • 
man pehlivan cürmü inkir etmit lunclğu mmtablara kmluı bay· 
ve birkaç celee devam eden mu • raldarla ifantler komallllUftu. Bu 
hakemede daima: tehlikeli mmtakalara firmemelwi 

- Ben yapmadım Battalla Ha· askerlere bu .uretle enelinden 
lil yaptılar, demitti. ihtar ediliyordu. 

Bafra Himayei Etfal Cemiyeti 
idare heyeti 

Ayni günde muhakeme edil· Kumanda _..kiiD.de bul ..... 
mek üzere adliye nezarethanesin- Japon :ubitl.-i, hüitaJa; iiHIW 
de bulunmakta olan ve Cuma OY&• eiildilderi halde "f'Uiyeti tetkik e
ımda Hüaeyin iıminde bir gencin diyorlardı. Zehirli ~!arla JQU • 

vücudünü kurıunla delik deıik et· hat olan ...-tabtara ıb'mekten 
mek ve kulaklarmı keamekle ma:. çekiner• ~i oteWerine ,.erle • 
nun kürt Ahmed in tedarik etti~ ten .. haJftD)anıu «latan mitte-! 
bir bıçakla Battal, Oıman pehlı· file Moıiaollarla hiç tHr ım...e all· 
vanı söiıün.den !aralıyarak &1 •. kadar olmuyordu. 

Bafra, (Huıuai) - Yurdumu• 
zun her bucaimda olduiu sibi 28 
eylül dil hayramı kazamızda da 
kutlulanmıtbr. Halkevinde buaual 
merasim yapılmıt ve cumhuriyet 
meydanına konulan ra41yo ile lı • 
tanbul ve Ankarada verilen nu • 
tuldar dinlenilmittir. 

dürmüt ve Halıl de pehllvanm Sema J'&ftf yavaı 'buhıUVla 
kollarını tutmuttu• kaplanmııtı. Bulutlar ıi'ttikÇe i • Ergani letllrruı 

Erıani imkrazmın C. tertibi 
evvelki tertipler ıibi çok rajbet 
görmiif Ye kuamıza söıaderilen 
talnillerin hepıi satılmıttır. 

Mahkemece bütün bu maznun- . L. 
• • • . . nıyor ve uıraz .onra Jaimar ya• 

ların davaları bırlettinlmıttı. 1 ___ ,..; -:L: a..ar.-;~ d &.ı.- • 
M b k b·ım· B --ı ....a •- ı-~or u. _,. 

u a e~ ı ıt ve •·- ma clein ....... s-. tarafında 
idama, Halıl on ıene alır hapse ..Oana aailana selmekte o\n tf*"8 
ve ldirt Ahmet idama bedel 29 ıe- k 1 ·ıı ti . .. ··ı .. Belecllıe intihabı 

Belediye intihabı hazll'lıklan 
... h --LJdl ol ervan armm ıı ue erı goru mut· 

n
1 

e dagır apte _.. m unmut- tü. Bu kervanlar Monaol süvari· 
hararetle devam etmektedir. lnti • 
bap teırinievvlin onunda bqbya • 

ar ır. 1 · · .:r. lıkl d ennın .,..ır arııu tafıyor u. 

b" • 
4200 müntehip var ır. Bu sene ırne -

belediyeye 40 aza seçilecektir. vilayetini aekis mıntakaya ayır
yeni azalar araamda hanımlar de mak ıuretiy1e genifletilen ziraat 
bulunacaiı k1"Vetle söylenmek • tet'lrilitı iyi neticeler Tennitti, lnm 
tedir. dan dolayı ıeçenlerde toplanan 

intihap sününün çok canlı geç• valiler kongresinde lıu meeele de 
meıi için fırka muhitinde hum· konutulmut ve bu tetkilltm Mitibl 
malı faaliyet vardır. Bilhaua ka· umumi müfettitlik ımntakuına 
dın müntehiplerin fazla miktarda tepnile karar Yerilmittir. 
aeçime ittirakleri huıuıunda terti· Edime Halkevinde 
bat almmıttır. Edime - Edirne H .. m ida• 

Dört yerde intihap sandığı bu· re heyeti arumdaki anl•tma •• 
lunacaktır. k&JD&f'IJ•Jı kuvvetlendiımek •e 

Hlmayel etfal faallyetl ayni umanda kendilerine iyi bir 
Kaaabamız üç ıündenberi bir bç saat ıeçirtmek ünre atda hir 

bayram manzarası anetmektedir. iki defa Halkevi biMllDID büyük 
Davullar, zurnalar çalmalcta ve 
muhtelif eilenceler yapılmakta • aalonunda bir ~y •enaei• karar 

vermlttir. 
dır. Bu eilencelere ıahne olan 
tiyatro binası milli bayraklarınlız· Urlida kır bekçileri 
la Ye Himayeietfal bayraldari.,le Urla, (Hueuat) - 1Cua1'amo-
ıüalenmittir. Bu eğlenceler Hima• da yeni yapılan kır bekçili tetki • 
yeietfalin sünnet ettirdiii yetim litmın çok naübim faydaları gö
yanullr 19refinedir. Himayeietfal rülmektedir. Kır bekçileri receli 
cemiyetinin faal tubeıi, yinaiai ıündüzlii vazif~leri hMmda bu
köylü, otuzu kasabalı olmak üesre lunmakta ve zirai ua1iıi mubafa· 
elli fakir ve lcimaeaiz yavruyu ıün- za eylemektedirler. Nitekim, zey• 
net ettirmit Ye bunlara elbiee, a• tin toplanmuıDıa daha bir buçuk 
yakkahı, çorap, taPka tevzi etmit- ay kadar bir müddet olduiu hat. 
tir. Geceleri sa ve tiyatro, yav• de; bazı yabancılat abli, pli 
ruları ejlendirmekte, hamiyetli kendilerine ait ohmJaa zeytinlik• 
halkımız bu ıenliklere kadmlı, er• lere girmekte Te demir tmnıklarla 
kekli ittirak etmek 1111etiyle ço• daha yetil bulunan •eytİaleri çal• 
culdan aevinclirmektedir. makta ve bunlar yakal....U lc.ı 

Cemiyet, fakir mektep talebe• rakola ıetirilmektedirler. 
lerinln ders levazımını da tedarik Dün, bu çqit bir adup yakalan• 

Bu kenanm ininde, çok ti • .. 
rinde rengarenk ipekli kumatlara 
]türiimnüı, bqına kıymetli kürk· 
ten mamul bir kalpak geçirmiı, 

tahanc•ımı altın bir köetelde am
nna talanıı olan bir Mont0l H .. 
ıu, •imda •e solunda tf)petlen 
brnaia kadar mUaellih iki Mon· 
ıol prenıi olduiu halde azametli 
bir taYIJ'la yürüyordu. Handau 
.oma lladiat akibir Y~ bir bllük 
llliaellllı süYari pliyordu. 

Bu ne ıarip t~zattı. Bir taraf• 
ta eski, esell, elvanlı Asya, eli
ler tarafta yirminci asrın budun
lar araıı telmiii !. 

Gecenin karanlıjmdan hiliati· 
facle Japon pip.de alayları aori 
10Uu h111U1l iramyonlarla Gobi 
çölibıden aeçmlerek ileriye .tot • 
ru left ediliyordu. Piıade ile 
braber alır toplar da ıeliyordu. 
Ga19t ince bir rüqir ovalar ve 
dallar üuriae Mtrpilirk• tuf ... 
dan evvel yqıJ&ll ejderhalar siM 
pro;.lctir sislerini inlere dolru 
diken nakliye ftlıtalarr, dalla • 
nn lefkil ettikleri düz bo•udan 
ıeçerek piyade ala1larmı, ajır 

toplarım PT&Ja JliıJorlardı. 

Türklüfü tahkir için teıebbüalere girİflDİttir. Ce • mq ve topladıiı on dört çunl 1e-
lmıirde Türklüiü tahkir et• miyetin bu deierli meaaiıi takdir- til •eytinle llirlikte kaıakola 'l•tİıı 

•tkl• auçlu Ruel Ye mı Sultana lerle kartıl&Dllllttır. rilmit ve tahkikata bqlanmıflır. 
iamincle iki MuteYinin mubake- Noterimiz Memduh bey Hima• Zeytinler belediyeye tetlim edil • 
meferinıe asliye ceucla balulmıt• yeietfale yüz elli lira teberrü et· mittir. Belediye heyeti nrilteca • 
br. Her iJMi de Tüıklüiii tahkir mek gibi çok büyük bir eseri ha· ıirl••e ceza tarliedecektir. 

Gelen alaylar 1euiz aeduıs 
karanlıkta kaybolup sicli1orlardı. 
En önde köprücü kıt'alan JÜrÜ • 
10rdu. Bunlar Tola nehri üzerine 
bnetli bir JEiprü kuracaklardı. 
Efrat •>•- ıibi ... elma· 
, ... elwaaliiyet YerlllMlen aöiüa • 

etmeclilderini ve söyledikleri aöz• miyet göıtermittir. Mumaileyhin Zonguldak Varidat 
teria lbatka manada alınclıjmı id· bu hareketinin zenginlerimize im· Müd6rlüp 
iia •itlerdir. Müddeiumumi 

1 

tiaal ~d~eıi olmuını ç:k • te· Edime vilayeti varidat müdü • 
aua.r.r ıt..ı N,;n ~ebi Gze- mennı e erız. rü Amnet Bey mut ummi1le 
riae maYiemece her ikisinin de "h•al!!!llk•eme-le~ri·ae-m•e•~lll!llm•ufl!ıme•n•d•e•Y•am ... e--1 

Zonpldak vi1&1eti ftridet m'1 • 
t.idfleriae karar Yerilmiftir. Mu• dilecektir. dürlüiüne tayin edilmittir. 

lerlae kadar akar ıu içine ıiri,.
lardı. Japon kaprücülerinden biri· 
ıini IU alıp ıötüriine, sanki hiçbir 
fevbll.Wik olmamıt gibi derfaal 
onun JWİD• latka bir köpriicü , .. 
çenk ayai Taifeye de..m edi • 
yordu. 

Bu ıuretle pek u zaman :urfm 
da köpriinüa kaıaklan Mhir yat.
ima kazılmııtı. Şimdi kalın lata • 



--------Baltaaıa-nımıarı--
Patlıyan tabanca 

Abdülhamıt: Ben vurdum 
............................................................ ıiii fakatkazaer., diyor 

Hudut ihtilafı 

Askeri heyetimiz Irana 
har ek et etti 

Magrit Salllvan Ve Con Bols Filmde 

Kadın, Asla Unutmaz ! 
.... - - - - -Bu Filmde Muvaffak Bir l'ıldız Var! 

Geçen sinema mevaiminde lı-
ibulda ''Hayatım sana feda 

" mi altında bir film gösterildi. 

in Danla Con Bolsün iki bat 
lünü yaptıkları bu film, ikisinin 
aanat kudretlerini göstermeğe 

6aait bir tuzda hazırlanmııtı. 
ir tez mahiyetinde gözden geçi .. 
ııraamda, mevzu .. k . . , muna ata 

edılebılecek bir _ d F '-- . ....evzuy u. a-
.. t, hır edebiyat eserinden alı-

n bu mev · · h 
1 

• . zu, ıyı azırlanmıt bir 
me, ıçlı ve ahenkl ' b' 

ı ır oyn.anı· 

esaı oluyordu. O 1·1 h 
ı m, aua. 

yete dokunan bir film 1 k o ara , a-
a uyandırdı, beienildi. Hat .. 

, tekrar tekrar seyredildi! 

Bu haf ta, "Melek . 
" sınemuı 

adın aıla unutınaz . " .... 
altında bir filmi prog 

"H ra.mına 
1
• ayatım sana feda f'l • , , 1 -

ınden daha üstün oldui 'lA .1 u ı an 
ı en bu filmde de Con Bolı bu-
uyor. Ayrin Dan yok On 
• • . ·· un 

rını Yenı yıldızlardan Ma ·ı r grı 
ıva~ tutuyor. Baıka bazı eski 
yem yıldızlar da filmde go"r" .. 1 u .. uyor ar. 

Önce tunu kaydedelim k" k , ıg~ 

mevzu, gerek filmin hazırla • 

fI, iki bat rol verilen kadın ve 
kek yıldızların ıanat kudretleri .. 
ayni derecede göıtermeg"' e .. 

· d ;c.·ld ' mu-ıt esı ır. Hatta erk .... 
ı egın ro-

nıe bat rol bile denilemez B 
barla filmde Con Bol .. · . u sun, artıst .. 

"'.inden çok daha ziyade adından 
tıfade olunmuttu-r. Bu filmde 

mail noktasmdan bütün .. k' 
'tün ağırlığı ile kadın ldyu ' 

yı ızın 

erindedir. Ve Magrit Sall' . . ıvan, 

güç ıfı tam bir muvaffakıyetle 
tarıyor. Filmin en kuvvetli ta· 
fı, onun canlı oynayıtıdır. Hiç 
aamadan, rolüne hakim bir oy
Ylf temin eden bu yıldız, bqka 

imlerde de kendisini görmeği 
zletecek bir yıldrzdır ! 

Filmin hazırlanıtına gelince, 
mevzua hareketli b ir baılangıçla 

giriliyor. 29 teşrinievvel 1929 ta· 
rihindeki borıa. bozgUDU', birçok 

zenginin bir anda mahvolmaaına 
ıebep oluyor. lf lis ve ölüm ... Bu 

giriıten sonra, borsada mahvolan 
erkeğin gelen uzun bir mektupla 

maziyi hatırlayıfı, .. nihayet hatır· 
layııı, mazide olan feyleri ana 

mevzu olarak ortaya koyuyor. lı
te seven ve unutmıyan kadın, se • 

ven denilemez, fakat, unuttuğu 

muhakkak olan erkeiin maziyi 

hatırlayıtı ile açılan safhalarda 
görünüyor. Büyük harp esnasın-

da bir gece bir eğlentide, iki ıene 
denberi sevdiji erkeğe kendiıini 

tanıtan kız, onunla o l'ece saba -
ha kadar birlikte kalan kız, bu er

kek harp dolayısiyle Amerikadan 
Franaaya gönderilince onu harp 

sonuna kadar bekliyen ve bu sı· 
rada, ilk buluıma gecesinde on· 

dan olan çocupnu doğuran ka • 

dın, zabitin Nevyorka dönütünde 

onu kartılıyan, lakin sevdiği ve 
beklediği erkeğin artık tanımadı· 
iı kadın, hatırdan çıktığını görün• 

ce kendisini tanıtmağı lüzumsuz 

bularak çocuğu ile bat bata kalan 
kadın!. .. Ve bu kadın, aradan on 

ıene geçtikten sonra, çoktan bat

kasiy le evlenmit olan erkekle kar· 

tılatıyor, ıabahhyor. Erkek, onu 
gene tanımıyor. Nihayet kadın 

kalp hastalığı tesiriy~ ölüm dö· 
feğine dütünce, ıönderdiği mek .. 

tubu okuyarak hatırlıyor. Anlata· 
madığı karısını bırakarak, bu 

mektubu okuyuncıya kadar hatır· 
lamadığı kadının evine geliyor. 

Kapıyı oğlu açıyor, annesinin öl· 
düğünü söylüyor. Baba, oğul, 

beraber yaıamak üzere, batbata 
kalıyorlar. Son! 

Filmin bazırlanıtından bahıe· 

üörünmiyen 
n ~n m ! -- -

Merak Uyandırmaktan 
Ziyade Güldürüyor! 
"Görünmiyen adam" , İngi· 

lizlerin tanınmıt muharrirlerin-

den H. G. Yeisin meıhur bir ro
manıdır. Bu roman, Türkçeye de 

tercüme edilmittir. Romana, me • 
rak uyandırıcı, sürükleyici bir 
mevzu esastır. 

Böyle bir mevzudan film ıçın 
istifade edilmeıi, pek yerindedir. 

lıte bu hafta "İpek,, ıinemaıınm 
gösterdiği "Görünmiyen adam,, 
filminin mevzuu, bu eserden alın· 
mıtlır. 

Bir kimyager, mühim bir tecrü· 
heye giriıiyor. Bir insanın görün· 

mez olmasını temin etmek!. .. Uğ· 
ratıyor, uğraııyor, nihayet iste

diğini yapıyor. Derisinin altına 
kimyevi bir madde ıiringa etmesi, 
onu görünmez bir hale getiriyor. 
Diğer taraftan, kendisine tiringa 

ettiği madde, dimağına tesir edi " 
yor. Onu çılgına döndürüyor. Ci· 
nayetler itliyor, kazalara sebep o
luyor, etrafa korku ve dehıet sa· 

çıyor. Bin bir güçlükle, öldürülü· 
yor. Kardaki ayak izlerine bakı· 

larak, atılan kurşunlarla yere ıe· 
riliyor. Haıtahanede öldükten 
sonra, gene eskisi gibi görülüyor. 

Filmde bu adamın rolünü Klod 
Ren yapıyor. Kendi, ölünciye ka· 
dar görünmediği için, kolay bir 
rol.. Sevgilisi rolünde, Glorya 
Stuart ... Bu da küçük bir roldür. 

Romanda meraklı, aürükleyici 
olan mevzu, bu filmde o hususi· 
yeti hayli azalmıf olarak yer tut· 
muftUT. Film, daha ziyade gö
rünmeyiıin uyandırdığı korku te· 
siriyle ta!kına dönenlerin halleri· 
nin eğlendirici olutu noktasından, 
gülmeğe ve zaman geçirmeğe ya• 
rar. Mevzuun romandakine yakın 
derecede meraklı ve sürükleyici 
olması için, filmde vakanın öyle 
pek çabuk derlenip toparlanma -
ması, esrarengiz hiaaini veren 
safhaların biraz daha uzunca sür· 
meıi lazımdı. Bununla beraber, 
görünmeyiıin efyanın yerlerinden 
kaldırılıtı v. s. noktalarından gö .. 
teriliti, bir dereceye kadar merak 
uyandıracak taraftır! 

derken, mevzuu da kısaca anla· 
tıverdik. Erkeğin, bütün bir gece 
tanıttığı, tekrar huluıma ve ta • 
mamiyle birleıme vadinde bulun
duğu kadım, bir sene eonra tanı -
mamasına ve on ıene ıonra da bir
likte sabahladığı halde, kim ol· 
duğunu kestirememesine, ne der· 
ainiz?.. Faz laca romantik bir bal 
mi? .. Yahut da, .. budalaca bir 
ıey ! .. Bu kadar vurdum duymaz .. 
lık, bu kadar ahmaklık olur mu?. 
Bu, film yapılırken de dü§ünül· 
müt olacak, ki bir aralık erkeğin 
ağzından "Yalnız romanlar~ mev· 
zu olacak macera,, yollu bir söz 
çıkıyor! 

Bahai kapatırken, kadının ço
cuğunun, anneıinin baıka bir er· 
kek?e evlenmesi için arsızca ıarar 
edi§İ tatsızlığını ve bu cocuk ro -
lünde Cimi Batlerin ıevimıizli2ini 

Küçük Muıtaf apa§ada oturan 
Emine hanımın yastığı altında 

bulunan dostuna ait tabancanın 
patlamaıiyle yaralandığını, kadı. 

nın haıthnede öldüğünü, dostu· 
Abdülhmidin yakalandığını yaz· 
mıttık. Emine hanımın ölümün • 
den ıonra tahkikat derinleıtiril· 

mit, vakanın Kazaen olduğu 

meydana çıkmıthr. Emine hanı· 
mın ceıedi morgtan alınarak evi· 
ne götürülmü§, yaralandığı yala· 
ğa yatırılarak ketif yapılmıttır. 

Keıif eınaıında yorganın üzerin • 
de bir kurtun deliği görülmüt, 
bunun üzerine hakikat tamamen 
meydana çıkmıttır. Abdülhamit 
tekrar ıorguya çekilince nihayet 
Emine hanımın kazaen kendiıi ta• 
rafından yaralandığını söylemit • 
tir. Abdülhamit: 

"- Ben vurdum, fakat taban• 
cayı karıthrırken elimde patla• 
dı ve Emine vuruldu, demittir. 

Bunun üzerine tahkikat daha 
derinlettirilmit [minenin bir kas· 
ta kurban gittiği anlatılmaktadır. 

Diğer taraftan Emine hanım 

ile Hamidin birkaç zamandanbe• 
ri araları soğuk olduğu da tabak• 

kuk etmittir. Emine hanım Cide· 
lidir. Kaıımpafada bir kız kar • 

deti ve koğacılarda da bir teyzeıi 
vardır. Hamit, Emine hanımı 

Koğacı]arda teyzeıinin yanında • 
bulunduğu ve çorap fabrikaların• 

dan birinde çalııtığı ııralarda al • 
mıf, evine getirmit ve dört sene 
bir arada yafamıtlar, nihayet son 

zamanlarda kadın, nikahlarının 

tescili için fazlaca ısrar tmekte 

olduğundan her gün ve her ıece 
kavi'• etmektelermit. Hamit Siirt• 

ten evli ve orada nikahlı bir karraı 
bulunduiu için nikaha imkan 
bulamryormuf. 

Vaka geceai ikiai arasmda ge• 
çen 9eyler malum değilae de mak· 
tulenin Hamit tarafından öldürüJ. 
düjüne kanat ıetirilmit gibidir. 

Istanbul Ağırceza Reisi 
Ağır ceza mahkemesi reiıi A· 

ziz Beyin temyiz mahkemesine 
nakledilerek yerine eski ağır ceza 
mahkemesi reisi Sabri Beyin ta· 
yini kuvvetli sayılmaktadır. 

Çıplaklar Cemjyeti azası 
Çıplaklar cemiyetine mensup 

Dokidia efendi, zevcesinin ya· 

nında kalan çocuklarını ietemit, 
fakat mahkeme bu iateii reddet· 

mitti. Bu sefer madam Sultana 
kocası Dokidiı efendi aleyhine bir 

"nezi velaset,, davası açarak ko
cuının çocuklar üzerndeki velilik 
hakkının kaldırılmasını iıtemittir. 

Sel inik 

İran ile Afganistan ara11nc:laki 
hudut ihtilafmı tetkik ve hakem .. 
lik edecek olan ordu müfettiti 
Fahrettin Paaşnın riyaseti altın· 

daki heyet dün saat onda Haydar· 
paıadan T oros ekspresiyle Elizi
ze hareket etmittir. 

Heyet Fahrettin Patanın riya
setinde iki hariciye memuru, bir 
erkanı harp miralayı, iki harita 
zabiti, iki yaver bir doktordan 
mürekkeptir. 

Heyet, Elizize kadar ekspreıle 
gittikten sonra oradan kendileri• 
ne tahıiı edilen otomobillerle İran 
hududuna geçeceklerdir. 

Fahrettin Patanın riyaseti al• 
tındaki tetkik ve hakem heyetin 
seyahatlerinin iki buçuk üç ay 
kadar süreceği tahmin edilmekte· 
dir. 

Havalar soğuyor 
Bu yıl havalar daha ıimdiden 

soğumağa batlamıtlrr. İstanbul• 
da hararet derecesi ancak 12 de
recedir. 

Anadolunun birçok yerlerinde 
hararet derecesi sıfırdan aıagıdır. 
Karata hararet derecesi dörttür. 

Arabistandaki Türkler 
anavah~na geliyorlar 
Adanadan gelen haberlere ıö

re 1877 Osmanlı - Ruı harbin· 
den aonra Filistin mıntakuında 

iıkin edilen bazı Türk muhacirle· 
ri orada yaıama imkanlarının da• 
ralması neticeıi her feylerini br
rakmıılar ve bir buçuk ay yol yü
rüyerek Ha ebe selmitlerdir. Bu 
ilk kafile iki yüz yirmi nüfustan 
mürekkeptir. Halep kont0loau • 
muz kendilerini ana vatana gön
dermek için icap eden tedbirleri 
almaktadır. 

IAKBA 
Ankarada A K B A kit•p 

ninin birinci ıubesi modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 

karf111nda açıla:ııhr. A KB A 
kitap nleri her dilde kit•p, 
mecmuı, gazete ibtiyaçlanna 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı rerek lcırtaaiye· 
nizi en ucuz olarak A K 8 A 
kitap nlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Matbaaiıı 
kitıplır1 ve V AKIT' ın neıri· 
yıhnın Anlcarada ıahf yerı 
AK 8 A kitıp evleridir. 
AKBA l\1erkczl Telefon 
Hirinci Şube 
licnıŞubc : aman Pazar 

3157 
1761 

............. Ml!IHllllllllllllUI .... 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezr : 181 AN BUL 

TOrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmrl. 
Samsun. Mersin • Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SelAolk. Kovada. Atlna. Pire 
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akledilen ve Ücretlerine 
zam yapılan muallimler 

(Bq taralı ı l.nct eayıtacıa) 

Burdur orta mektebi dikif mualli· 
mi Sabahat hanım Çamlıca kız or· 
ta mektebine, Kadıköy orta mek· 
tehi doktorluğuna Süreyya, Gazi 
Osman pafa riyaziye muallimi 
Osman Nuri Uluköy ort& mektebi
ne, Oniveriste çocuk cerrahisi dö
çenti Münir lbey Niıantaf kız orta 
mektebi doktorluğuna, Galatasa • 
ray lisesi müdür muavinliğine 
munzam vazife olarak iktisat kıs· 
mı muallimi Münir, ikinci mua· 
vinliğe türkçe muallimi Müslih, 
Kabatat lisesi k!mya mualimi Ka
mil lisenin bat muavinliğine, lı
,lanbul kı7. 1isf"J; acafiyerlerinden 
Mehlika~. mezkur lise tabiiye ho· 
calrğır:a, lıtanbul erkek lisesi ri· 
yaziye muallimi Cemal İstanbul 
lkız lisesine, İstanbul kız lisesi ri· 
yaziye muall:mi Fehmi İstanbul 
erkek lisesine, Gazi Osman paıa 
orta mektep türkçe muallimi Ra -
sim mezkUr mektep müdür mu • 
avinliğine, Davutpafa orta mek • 
tehi türkçe muallimi Tahir Nadi 
İstanbul erkek lisesi türkçe mual • 
limliğine, Kadıköy kız orta mek • 
tehi türkçe muallimi Necip latan • 
bul erkek lises! l~!'kçe muallimli • 
ğine, Ankara k!z lisesi türkçe 
hocası Cemile hanım .Kadıköy kız 
orta mektebi türkçe hocalığına, 

Galatasaray dahili tefi Recep Is • 
tanbul kız muallim mektebine, 
Gazi Osman pa§a orta mektebi 
zı't vung q:saw !lll!llvnw ~5>pm 
muallim mektebine, Bursa kız 

muallim mektebi türkçe muallimi 
Cemal Gazi Osman l>a§a fürkçe 
muallimliğine, İstanbul ilk mek· 
tep muallimleı inden Fazıl Kadı· 

köy kız orta mektep türkçe mual· 
limliğine, Gazi Osman paıa mu· 
siki muallimi Afif Uluköy orta 
mektebine, Kandilli kız lisesi 
stajiyeri Behire Rüştü hanım mez· 
kur mektebin türkçe muallimliği· 
ne, üniveriste coğrafya şubesin· 

den mezun Melika Baha hanım 

Üsküdar orta mektep tarih coğraf· 
ya muallimliğine. Üsküdar orta 
mektep tarih coğrafya muallimi 
İzzettin Haydarpa~a lisesi coğraf· 
ya muallimliğine, Kadıköy orta 
mektebi tarih muallimi Raıit Hay 
~arpaıa. li~esi tarih muallimliğine, 
musiki muallim mektebi keman 

muallimi Ekrem ZPki Haydarpa· 
lisesi musiki muallimliğine, Be

yoğlu 28 inci ilk mektep muallimi 
Nuri İstanbul krz muallim mekte· 
bi idal'e ımemurluğuna, Düzce or· 
ta mektep muallimi Ahmet Rasım 
Davutpa§a orta mektebine. An • 
kara kız lisesi beden terbiyesi mu· 
allimi Nerime K-,ndilli kız lisesi· 
ne, Sinop ol'la mektep muallim • 
muallimi Ricai mezkur mektep 
müdür muavinl:ğine, İstanbul er· 
kek lisesi pansiyon memuru Os· 
man İstanbul kız lisesi idare me
murluğuna, Kadıköy orta mektep 
doktorluğuqa Dervİ§, Kabata§ 
lisesi fen bilgisi muallimi Kasım 

lstanbul erkek mua!lim mektebi· 
ne, inop orta rnelttep muallim • 
lcrindn Murat htanbul ~rkek 1i • 
sesi tarih coğrafya muallimliğine, 
Mül'.c:ye mektebi müdür ımuavin • 
liğinclen açıkta kalan Selahattin 
Uluköy ona mektep fen bilgisi 
uallim!iğine, lıtanbul erkek 1i • 

sesi edebiyat muallimi Sedat Is • 
tanb:ıl erkek muallim mektebine, 
Trabzon muallim mektebi musiki 

muallimi Seyfettin Çatalca orta 
mektep musiki muallimliğine, Ga· 
zi terbiye enıt\tüsü mezunların -
dan Ahmet Refik İnegöl orta mek 
tep riyaziye stajiyerliğine, Sıvaı 
kız orta mektebi riyaziye stajiyer· 
liğine Gazi tertibe enstitüııü me -

zunlarından Mevlüt, Mardin orta 
mektep resim muallimliğine lbra· 
him edebiyat fakültesi mezunla
rından Ekrem Denizli lisesi edeb~
yat stajiyerliğine, Edirne orta 
mektebi türkçe muallimi Semahat 
muıiki muallim mektebi türkçe 
muallimliğine, Riyaseti Cumhur 
fli.rmonik orkestrası muallimliği· 
ne Orhan, Ankara lisesi türkçe 
muall!mi Lütfi Akhinr ikmal 
mektebine, Gazi terbiye enstitü • 
sü resim ve elitleri muallimliğine 
Şinasi ve Hayrullah, Tekirdağ 

orta mektebi tarih muallimi Ek -
rem mezkur mektep müdür mua • 
vinliğine, Ankara kız lisesi coğ • 
rağya stajiyeri Sebahat hanım 
mezkur mektep muallimliğine, Er· 

zurum lisesi edebiyat muallimi 
Nüman Sırrı mezkur lise müdür 
muavinliğine, Bergama ikmal 
mektebi muallimi Rasime hanım 
lzmir erkek muallim mektebi ta • 
biiye muallimliğine, Denizli 1i • 

sesi türkçe muallimi lbrahim Çan· 
kırı orta mektebine, İçel maarif 
müdürü Rasim Tarsus orta mek • 
tep müdür ve riyaziye hocalığı • 
na Trabzon muallim mektebi el -

1 

İfleri muallimi Mürsel kız mual -

lim mektebine, musiki mektebi 
türkçe nJuallimi Celal Ankara kız 
lisesi turkçe hocalı~na, n ar 
erkek lisesi resim muallimi Rasih 
musiki muallim mektebine, Ga· 

lataaaray beden terbiyesi mualli
mi Vildan Atir Gazi terbiye enıti· 
tüsü beden terbiyesi muallimliği • 
ne, Çorum orta mektep musiki 
muallimi Osman Akıehir ortamek 

lehine, Çankırı orta mektep türk· 
çe muallimi Ricai Denizli lisesi 
türkçe muallimliğine, Muğla or· 
ta mektebi beden terbiyesi mual· 
li.mi Bekir Sıtkı Sıvaı orta mekte· 

bine, Sıvas kız orta mektebi be • 
den terbiyesi muallimi Nedim 
Muğla orta mektebine, Meraı or· 
ta ımekteb~ne, Mera! orta mek • 
tehi muallimi Mustafa AnltaTa er· 

kek orta mektebi tarih muallimli· 
ğine, Ankara kız orta mektebi 
musiki muallimi Mediha Ankara 
]uz lisesine, Samsun lisesi beden 

terbiyesi muallimi Refik Konya 
muallim mektebine, Bayburt or· 
ta mektebi riyaziye muallimi Ah· 

dülkerim Şevket Manisa orta mek 
teb!ne, Konya orta mektebi be • 
den terbiyesi muallimi Ihsan 
Samsun liseıine, Çorum orta mek· 
tehi riyaziye muallimi Asım Kır -
ıehir orta mektebine, Çankırı or· 

ta mektebi dikit muallimi Zahide 
Bilecik orta mektebine, Kütahya 
lisesi mu!iki mua1l'mi Asım Do • 
ğan munzam vazifeyle müdür mu· 

avinliğine, Sinop orta mektep be
den terbiyesi muellimi Şuayp Af .. 
yon Hee~i beden terbiyesi mual
limliğine, Konya erkek muallim 
mektebi reaim muallimliğine Şe • 
fik, Erzurum erkek muallim 
mektebi tabiiye mualrmi Ziya 
Hayri ile beden terbiyesi mualli • 
mi Tah in ilaveten müdür muavin 
liğine tay:n edilmi,lerdir. 

İdare Mnirliği ücretlerine zam 

yapılanlarla maatları yükseltilen 
muallimler: 

Samsun lisesi müdürü Adil be· 
yin ücerti 70, Balrkes:r erkek orta 
mektebi müdürü Tevfik beyin 45, 
Balıkesir Necati bey mektebi mü· 

dürü Emin beyin 90, Bursa kız mu 
allim mektebi müdürü Cemal be
yin 80, Bursa erkek liaesi ınüdürü 
Necati beyin 100, Trabzon erkek 
lisesi müdürü Şerif beyin 90, Trab 

zon erkek orta mektep müdürü 
Mümtaz beyin 50, Kastamonu 
orta mektebi müdürü Cevdet be -
yin 40, Kastamonu lisesi müdürü 
Nuri beyin 100, Erzurum erkekli· 

sesi müdürü Arif beyin 100, Yoz· 
gat lisesi müdürü Cemal beyin 70, 
Malatya lisesi müdürü Hamdi be· 
yin 70, Kütahya lisesi müdürü 

Musa Kazım beyin 90, Kars lise· 
si müdürü Rauf, Gaziantep lise· 

si müdürü Hüsnü, Eakiıehir lise· 
si müıJürü .Samih, Diyarıbekir li· 
sesi müdürü Cemal, Manisa orta 

mektep müdürü Cenap Refik Bey
lerin maaıları 80, Afyon liıeıi 
müdürü Sami beyin 100, Bilecik 
orta mektebi müdürü Halit beyin 

50, Çanakkale orta mektep mü -
dürü Ramiz beyin 50, Erzurum 
erkek muallim mektebi müdürü 
Celal beyin 60, Kayseri lisesi mü· 
dürü lmadettin beyin 70, Akıe· 
hir orta mektep müdürü Mahir 

beyin 35, Aksaray orta mektep 
müdürü Seyfettin beyin 35, Bolu 
erkek orta mektebi müdür muavi· 
ni Can ve Bitlis orta mektep mü· 
dtw- muo.vi~-•iJ Y..klc:r. b ylo -

rin 25 er, Gümüşhane orta mek • 

tep müdürü Sayit Aydoğan beyin 
35, Antalya lisesi müdürü Yuıuf 
Taya beyin 70, Çankırı orta mek· 
tep müdürü lsmail Uğuz, Bayburt 
orta mektebi müdürü Mahmut 

Kemal, Erzincan orta mektebi A
li Fahri, Bitlis orta mektebi mü· 
dürü Şevki, Çorum orta mekte
bi müdürü Osman Nuri, Bordur 
orta mektebi müdürü Rüttü, Mi· 

las orta mektebi müdürü Muhar· 
rem, Çatalca orta mektebi müdü· 
rü Ti.müçin, Gümüıhane orta 
mektep müdür muavini Lütfullah, 

Artvin orta mektebi müdürü Faik 
beylerin müdürlük ücretleri 35 er 
liraya, Ankara erkek Esesi ingİ· 
lizce muallimi Nüsret Kemal be

yin, Gazi terbiye enstitüsü Türk 
tarihi muallimi Hüseyin Namık 
beyin maaşları 30 ar Fraya, Ga· 
lataıaray lisesi müdürü Behçet he· 
yin ücreti 150, baş muavin İzzet 
Ha.mit beyin ücreti 80, Gazi ter
biye enstitüsü edebiyat muallimi 
Halil Davut beyin maaıı, 35, lz
mir mmtakasr sanat mektebi riya· 

ziye ve makine muallimi Refik 
Baha beyin ücreti 120, Kırklareli 
ikmal ınektebi müdürü Hilmi be· 

yin Ucreti 35, Gazi terbiye ensti
tüsü fransızca muallimi Taya Ih
san beyin maa§ı 35, riya:ziye mu· 

n1Pmi Nuri heyin 45, resim ve el 
i~leri muallimi lımail Hakkı be
yin 35. inr.ilizce muallimi Nuret
tin beyin 70, beden terbiyes~ mu· 
allimi Nizo.mcUin beyin 45, Cam

lıca orta mektep müdürü Emin 
beyin ücrcti70, Vefa füıe~i müdü
rü Orman Nazım Beyin 85, Per· 
tevn'yal lisesi müdürü Edip beyin 
85, Kabataş lisesi müdürü Nuri 

Binlerce 
Yurttaş 
-- (Bq W8.tJ 1 üid ~ad&) 

Belediye intihabı büyük bir ha· 
raretle devam ediyor. Vatandat • 
lar grup, grup ıandık hatlarına 
gelerek reylerini kullanıyorlar. 
Dün perıembe olduğundan ıokak· 
larda daha fazla bir kalabalık 
vardı. Kadınlar birçok yerlerde 
erkeklerden fazla rey atmıılardır. 
Muhtelif hatipler tarafından san· 
dık hatlarında konferanslar veril· 
mittir. Gece, Halkevinin Alay 
kötkü kısmında bir piyes temsil 
edilmi§, Manyaıi zade Feridun 
Bey tarafından konferans veril• 
miştir. 

Pazar günü öğleden sonra bü· 
tün resmi daireler, müesseseler 
tatil ediJecek ve memurlar, müı -
tahdemler aileleriyle birlikte san. 
dık hatlarına aıelerek reylerini a· 
tacaklardır. 

Bugün cuma olduğundan san• 
dık hatlarının çok kalabalık ola. 
cağı muhakkaktır. Bugün gene bir 
çok yerlerde konferanslar verile· 
cektir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası vila -
yet idare heyeti reisi doktor Ce
mal Beyle fırka azaları dün muh
telif ıemtlerde ıeçim itlerini göz· 
den geçirmitlerdir. 

Bugün gene ıandıkların bulu 
nacak yerler ıunlardır: 

Eminönü sandığı sabahtan ak· 
tama kadar Eski karakol binasın
da, Fatih aandığı sabahtan öğleye 

kadar Rami karakolunda
1 

öğle· 

densonra aktama kadar otakçılar 

karakolunda; Üsküdar ıandığı 

sabahtan akıama kadar iskele ca-
bulun.::a.k BiD::yko 

aabalitan akıama kadar köylerde 
dola9acaktrr · 

Kadıköy sandığı sabahtan ak· 

tama kadar karakol karıraındaki 

ilk mektepte, Beıiktaı sandığı Or· 

taköyde polis noktası karı111nda • 

ki Ortaköy bahçesinde; Beyoğlu 

sandığı sabahleyin F eriköyde kö· 
tehatındaki kahvede, öğleden 

sonra aktama kadar Kurtuluı 

karakolu sırasındaki kahvede, 

Sarıyer ıandığı sabahtan aktama 

kadar Y eniköyde; Adalar sandı -

ğı Burgaz adasındagazinoda; Ba .. 
kırköy sandığı köylerde dolattın· 
lacaktır. 

Bonoların kıymeti 
yükselmeye baş

ladı 
Gayri mübadillerin iıtihkakla· 

rına karıılık olarak verilmekte o

lan bonolar, son günlerde yüksel· 
meğe batlamıttır. 

On yedi liraya kadar dütmü.t 
olan bonolar, dün yirmi bir lira 
otuz kuru~tan satılmakta idi. Bu· 
nun sebebi, son zamanlarda zira• 
at bankaaı tarafından fazla mik -
tarda malın müzayedeye çıkarıl· 
masıdır. 

ll1ftllllllll'll11111::nHfttmtritöttidffiMiilMllRMt"9"'lfWUllllflllttllRP1111h111dtmttlllllnlll 

beyin 100, latanbul erkek liseıi 

müdürü Celal beyin 125, İstanbul 
kız lisesi müdürü Sabri beyin 100, 
Erenköy kız lisesi müdürü Mahir 
bey!n 100, İstanbul kız muallim 
mektebi müdürü Tezer Hanımın 
80, Nişantaş orta mektebi müdü
rü Bedia Hanımın 50, Kadıköy 

kız orta mektebi müdürü Feri dun 
beyin 60 liraya çıkarıJ,mı~trr. 

İstanbul yedinci icra. ıneııı 
ğundan: 

B• • • d ---~ ·poteklİ 
ırıncı er~e ı .

1 tan dolayı paraya çevrı . ı· ııÇ karar verilen ve yemın ı 
vukuf tarafından tamarnın; 
lira kıymet takdir edilen 
yünde Ayazma caddesinde 

mülk atik 21 No. lu anan~ 
hiasesiyle yine yeminli üç e 
kuf tarafından 137 Jira ~ 
takdir edilen ayni mahal ~ 
dede itbu arsaya muttasıl ı,I 
mükerrer No. lu arsanın . 

• tıt 
açık arttırmaya vazedilmıt 

Mezkur arsalar üzerine ~ 
yekdiğerine kalp edilmek 1 

le bir katlı bina İn§& edi11" 
Her iki gayri menkul ayrı •;;J 
trrmaya vazedilmit olduS \il' 
10 - 11 - 934 tarihine ııı ' 
cumartesi günü saat 14 de~ 
kadar dairede birinci arttı j,J 
icra edilecektir. Arttırma. i' 
leri kıymeti muhamminelerııı ~ 
75 ini bulduğu takdirde 11', 
üstünde bırakılacaktır. Ak•' 
dirde en son arttıranın tea 
baki kalmak üzere arttırdl' 
gün müddetle tehir edilerek 

11 - 934 tarihine müsadif 
günü ıaat 14 den 16 ya kad-' 

rede yapılacak ikinci açık 
masmda bedel krymeti ınıı 
minenin yüzde 75 ini bulfl' 
takdirde 2280 No. lu kanun• 
fikan ıatıf geri bırakılır. 

Salıt petindir, arttmnaY• 
rak edeceklerin kıymeti 111ıı 
minenin yüzde 7,5 nisbetinde 
akçesi veya milli bir bankan 
minat mektubunu ibraz etd' 
icap eder. 

Hakları tapu sicili ile sab:i 
mıyan ipotekli alacaklarda 
alakadaranın ve irtifak •]c]_cı 
ıplerinin bu haklarmt ve hu~ 

le faiz ve masarife dair olan 1 

alarmı evrakı müıbiteleriyle 
likte ilan tarihinden itibaren 
yet 20 gün zarfında birlikte 
mize bildirmeleri lazımdır. 

takdirde haklan tapu sicili İ~ 
bit olmıyanlar aatıı bedelini" 
latmasından hariç kalırlar.·~ 
terakim vergi, tenviriye tanı1 

den miitevellit belediye rG• 
müşteriye aittir. Daha faı:l• 
lumat almak istiyenler 20 / 
- 934 tuihinden itibaren ht 
sin görebilmesi için dairede uıl. 
bulundurulacak arttırma şaı1""'4 

meıiyle 933/2662 No. lu do• 
müracaatla mezkUr dosyada 
cut vesaiki görebilecekleri ili' 
lunur, (2602) 

VAK 11 
GUndeUk, SlyUl Ga.ıete 

tet&nbul Ankara c:addul, (VAJU'f) 

TEl..EFON llı'UMARALAR11 

Yazı l§lert tele.tonu: ZU19 
tdare telefonu : US7~ 

Telgraf adres1: tetaııbUI - (V 

Posta lrutul'U No. ti 

Senelik 
il aylık 
S aytık 
ı aylık 

ABO~~ BEDEl..LEBlı tJ 
TUrldye ~·-' 
HOO &.r. tıOO • 160 • u60 , 
ıoo • sOO , 
ıso • soO 

it.AN ucnr:rı.ı:ıu ı 

ncarı Ulı:ılarm utı:ı aytf&1arıJ1dll 
Um1 so k~tan ba§lar. nk ııaYJ!ad' 
kuru:ıa kadar ı;ıkar. 

BUytlk, fazla, devamlı Ulı:ı vereıııetf 
ayn tenzilAt vardır • 

RestmlJ ua.nıarm bir eatm ıo 
&UÇUK n.A.NLARı 

sır detuı ao, Ud cıc•uı 80, oç def,ıı 
dört defası 75 ve on defam ıoo 
Uç aylık ua.ıı Yerenlertıı bir defOJ cıe 
nendir. 06rt a.tm ceçeıı ut..nıanı' 

utırıan beı kuruft&D hes&P edJllt 



Deni%yolları 
IŞLETMESi 

Acenteleri l<araltöy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkecı Mühtirdan::ı.de 

Han Telefon 22740 

Karadeniz 
Cumartesi postas 

ERZURUM vapuru.6 
B. Teşrın 

Cumartesi ıs de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabıon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlarc1 j(i,eten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktır. (6376) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
İZ MİR 

Vapuru 9 
B. Te,rin 

S A L I 11 de Galata rıh· 
bmmdan kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderiye'ye 
ve PortHide iİdecek Ye döne· 
cektir. (6439) 

Ayvalık 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 6 
B. Teırio 

CUMARTESi 17 de Sir· 
keci Rıhbmındın kalkacak ve 
Ay•ahk yolunun mutat iıke· 
lelerine uğrayarak lzmire gi· 
dip d6necektir. (6440) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru .7 

B. Teırın 
PAZAR ıo da Sirkeci 
rıhhmındın kalkacak. Gidiıte 

Çanakkale, lzmir, Kuıa<laıı, Kül
lük, Bodrum, Rodos, Mumarjı, 
D.•l_Yan, F etbiye, Kalkın, Kıı, 
Fınıke, Antalya, Mersine. DlS· 
nU9te ~unlara iJiveten Alanya 
ve Gelıboluya uğrayacakhr. 

(6441) 

. B~~~ktaş bilinci sulh hukuk ha
kıınlıgınden: 

Haralamho efendi tarafından 
Galatada Balıkpa d E zarın a tono • 
mortahi han makarna f b 'k 

h'b' y . a rı a11 
sa '. ı anı Raka efendinin mali 
zamle Maliye tahıil tube . t ! 
f 

~Ha• 
ından kendi emvalinin h . • d w acız o· 
ıun ugundan dolayı Beyoil 
l
. . uma· 
ıye tahsıl ıubeıi ve Yani R k 

f 
. a a e. 

endı aleyhine ika.~e oluna . 
"hk n il • 

tı ak davası üzerine müdda • 
Jeyhlerden Yani Raka efend' . 
ik t ~h ının 
a~e g.a ımn meçhul olması ha-

sebıyle ılanen vakl tebligat ·· · 
u:z:crı-

ne yevmü ;"1~hkeme olan 22 _ 9 
- 9~~ tarıhınde mahkemeye gel
medıgınden gıyaben mahl{eme ic-
rasına karar verilerek h'tl . ta ı e 11-

batı müdea edileceğinden babiıle 
~uamele)i gıyap katarının tebli
gıne karar verilmit ve muhakeme· 
side 17-10-934 rar b 

•• •• T tam a 
gu~u saat 14 ~e tal;k kılınmı, ol· 
dugundan yevm ve vakti meıkQr
da m'" hkemede hazır bulunmanız 
aksi taktirde gıyabınızda muha • 
kemeye devam olunacağı tebliğ 
makamına ka1.m olmak üzere ilin 
olunur. (2603) 

Adıalar sulh mahkemesinden: 
B. adada Pervane ıokaiında 8 

numaralı hanede vefat eden ma
dam İzmarağdanın terekesine va
•iyet edilmit olduğundan veraset 
.Jddium~a l>ulunanların üç ay ve 
alacak iddiasında bulunanların 
da bir ay zarfında veıaikivıle mü
racaatları ilan olunur. 

•• 
DUN ve YARIN 

Tercüme KüUiyah 

tO uncu Kitap 

RASİN KÜLLİYATI 2 
..... - H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş 

~~ ,_., ,_ -. ,_, .-., .-.....-.. - zua;ı p"7 gs"7 .., - ~ .... ~ 

Bütün milletlerin edebi, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü

halJet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmeıi temin 

edilmittir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarınt müraca

at olunmuftur. 

10 
uncusu çıktı. 

BASJLANLAR: 
l - ISAFO, Oode - Haydar tUlat 100 KllrUI 

2 - A1LE ÇE3WERt, l\loruıı - !. B. Aııpu 100 • 
a - TlcARET, BANKA \•e uonsA, f.kbııat doktoru 

Muhlla EteJD 
,. '25 • 

& - DEVLET ye tBTtLA.L, Lema - Baydar Rlfaı 73 • 
15 - SOSYAf,11 .. 'I: Kautskl - Sabiha Zekeriya 16 • 
8 - KUU.tYAT ı. KASlN, B. Na.um 16 • 
7 - tşçt SlNlFl tll'rtı.Aı.t, Lenin - Baydar Rlıa. 60 • 
8 - RUBJ HAYATTA LAŞVUR, Pror. l"unı: - l'rof. Ur. 

M. Hayrullab 60 • 
f 

ol - l:SFAHANA DOGRU. Plycr Lotl - 1. U. Alttan 100 

10 - Ktn.LtYAT '· ttASIN u, e. Naı:ım ız.; " 

BASJLACAKLAR: 
l - liOKIO HAHA: tJILlı.ak - Raydllr lllfot 

3 - lLKBAHAR SELLERİ, 1van T\ir,enlev - Samlıade Süreyya 

S - ~ EMİYET, .L\lııhittln 

ol - KAPİTALİZM BUHRANl, Profeaör Plru - Ahmet Hamdi 

6 - ıı~":lllZI ve KARA, Staodal, 
ı - ISA: Parla ttublyat mektebinde Proteeör doktor Blne BaDıte - Baydar Rlfat 

7 - t;'UK 1,: KropotklD - Afaoflo Ahmet 

1 - lÇTlMAt KANUNLAR, Greet - RaUf Ahmd 

1 - ÇOOUK oOŞtl'RTENU:K U. GoliJ.alve, Meauıler - l'ror. Dr. il. Bay· 

nıllab 

10 - SALAlUBO, Flober - 1. H. Allıan 

11 - SAMt!llf SAADET, Tolıtoy - L H. Allf&D 

12 - DlZRAELINlN HAYATI, A. Morua 

TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l'etefon: 22925 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 7 

T. evvel 

pazar ıünü saat 20 de c •. 
lata nhbmından kalkacak. Cidit • 
te: Zonpldak, lnebolu, Ayancık, 

Sımıun, Onye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebotu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

Dönilıto bunlara ilivetea Of ve 

Sürmeneye uirayacaktır. 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

İpotek cihetinden paraya çev• 
rilmeıi takarrür eden ve tamamı• 
na bin iki yüz lira kıymet taktir 
olunan Kaarmpaıada Sahaf Mu • 
bittin mahallesinde iplikçi fırın 
caddeıinde eıki 70 yeni 144 nu • 
mara ile murakkam maa bahçe bir 
bap ahfap hanenin tamamı 6 -

ı ı ı - 934 tarihine müıadif sah 
günü saat 14 den 16 ya kadar da· 
iremizde açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. Arttırma bedeli kıy· 
meti muhamminenin yüzde yet· 
mi! betini bulmadığı taktirde son 
arttırmanın taahhüdü baki kal· 
mak üzere satış on gün müddetle 
temdit ve 21 - 11 - 934 tarihine 
müsa.dif çartamba günü saat 14 
den 16 ya kadar keza daircm=zde 
yapılacak olan açık arttırmasında 
mezkur gayri menkul en çok art • 
tıran uhtesine ihale olunacaktrr. 
Müterakim vergi, vakıf icaresi, 
tanzifiye ve tenviriyeden müte .. 
vellit belediye rüsumu müşteriye 
aittir. Arttırmaya. iştirak etmek 
iıtiyenlerin mezkur gayri menku
lün kıymeti muhammineıinin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde pey ak• 
çeıi veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil bulunmala· 
n lazımdır. Hakları tapu ıicilJe
riyle sabit oLmıyan İpotekli ala
caklılarla diğer alakadarların ir
tifak hakkı ıah:plerinin bu hakla
rını ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialannı ilandan iti .. 
b11ren yirmi gün zarfında evrakı 

müsbiteleriyle birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit ol• 
mıyanlar ıatı§ bedelinin payla! • 
maaından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
1 O - 1 O - 934 tarihinden itiba
ren dairede açık bulun .. 
durulacak olan arttırma ~art-
nameaiyle 934 / 5619 . No. 
lu dosyasında mevcut ve mahalli 
mezkurun evsaf, mesaha vesaire
sini havi vaziyet ve tt\ktiri l•ıymet 
raporunu görüp anlayabilecekleri 
ilan olunur. (2600) 

Beyoğlu tapusundan: 
Büyükderede Büyükdere cad • 

deıinde eski 152, 154 yeni 163, 
1G5 No: larla murakkam bir kıta 
arsa 21 / Sefer 1287 tarihli hüc -
cctle İzmarağda ve Ralonun nam
larına iken vcfatl:uiy)e veresesi 
namına intikalen tesçili talep edil
miş iıe de mezkur hüccetin tapu • 
ca kaydı olmadığından senetsiz 
tasarruf at ahkamına tevfikan tah
kikatı mahalliye icra kılınacağın· 
dan araa hakkında tasarruf iddia· 
unda buluanlar mevcut oldu~u 
takdirde vesaiki taaarrufiyeleriyle 
birlikte olarak tarihi ilandan iti• 
haren yirmi gün zarf mda Beyoğlu 
tapu baı memuriyetine 934/4963 
muamele No: siyle birlikte mü
racaatları ilan olunur. (2607) 



' • 
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Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur• 

• UNKEN 
BOURLA BİRADERLER vE.şsı aıım 

İSTANBUL •AN KAtlA 
. . 
1ZM1R 

1 Devlet Demir yollar: ıı.~n~arı. l 1 Gayrimübadiller 
idaremiz için pazarlıkla satın •hnacak olan elektrik, Hırda· ~emıye ID en 

yat, Hamızıkibrit, motör Ye 40 kalem hastane malzemesi ile 20 - ı O - 1934 tarihine mü-
14-9 • 934 tarihli ilin üzerine elde edilen fiatları haddi itidalde sadif cumartesi saat 14 te senelik 
görülmiyen 1700 top mftspet ozalit kiğıdı gibi "27,, kalem muh· kongre toplanacağından mukay • 
telif eıyanın 10 • 10 • 934 Çarıamba günü saat 11 de pazarlığı yet azanın lıtanbul Halkevine 
yapılacaktır. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya müracaatle teşrifleri mercudur. Ruzname: 
tahriren teklifte bulunmaları ve maj'aza dahilinde asılı Jiıtede Çalitma raporu, idare heyeti seçi· 
(X) iıaretli malzeme için nümune getirilmesi Ye nümunesiz mi. (3298) 
tekliflerin kabul edilmiyecej'i ilin olunur. (6444) 

653 ton odunun kapalı zarfla müoakaeası Ankara'da idare 

binasında 20/10/934 Cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpafa ve Ankara veznelerinde üçer liraya satılan 

ıartnamelcrde yazılıdır. (6254) 

ıstanbuı E!elediyesi llAnları 1 
Takıimde Kocatepe mahallesi Taksim çeımesi sokağı S 

No. h harap bir odadan ibaret hanenin 1&hibi meçhul olmasına 
binaen sahibi tarafından mahzur izale edilmediği takdirde bele
diyece hedmen izalei mahzuruna tevessül edileceği tebliğ maka-
mına kaim olmak üzere ilin olunur. (6437) 

. 
Zayi ve itibardan düşmüş pa· 

saport: 
İstanbul lran Jeneral kqn· 

ıolosluğundan ita kılınan ve Ha•· 
san oğlu Muhsin namına ait olan 

9244 umumi ve 268 huıusi nuına· 

ralı ve dokuz Tir. 1311 ve 2 Tem· 
muz 1932 tarihli pasaport ıah11 a

har yedinde görüldüğü takdirde 

takibatı kanuniye icra olunacak· 
tır. (3286) 

Nafıa Vekiletinde 
15/9/934 tarihinde paurbkla ihalesi yapılacağı illa Jll. 

( 4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilit dolayıtile 
zarlık 10/101934 çarşamba gUnü saat 15 de Vekllet MOlt 
Makammda yapılacaktır. T alipltrin 880 liralık muYakkat te 

, Jarının Mal,andığına yatınldığlaa dair olan makbuz veya 

nesine uygun milli bir banka kefalet mektubu ve Ticaret 

vesikası ile birlikte ayni ~a ve saatte Komiıyonda bulua 
llzımdır. Bu buıuıtaki ş1rtnameler Ankara' da Vekalet M 
Müdürlüj'ünden ve Haydarpaıa'da Tesellüm Ye Muayene M 
luğundan par .. ız ahnabilir. (6 

Nafıa Vekiletinden · 
Afyon - Antalya hattı 40 - 56 ıncı kilometreleri arası 3 " 

kısmı intaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
rılmıttır. 

Münakasa 16/ 10/ 934 tarihine müsadif salı günü saat ıS 
Vekalet müstetarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin te 
lerini cari seneye mahsus Ticaret oda11 ve fenni ehliyet ve~~ 
lan ve 20000 liralık muvakkat teminatın mal sandığına yalJPl 
dığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte 
nı gün ve saatten evvel komisyon riyasetine vermeleri r 
C:lır. Talipler bu husustaki tartnameleri 50 lira mukabil" 
Vekalet malzeme müdürlüğünden satınalabilirler. "6165,, 

Günün Fotograllan 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo· 

tograflarla spor mecmualannda gördiiğlinüz spor barr 
kellerine ait fotograflar yalnız lıtanbulda V AKl1' 
klltüphanesinde sahlmaktadır. 

10,000 ton Lavamarin kömü 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğün 

Yukardaki malzeme pazarhk snretile 6- 10- 934 ta ' 

saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

caıtları. 

Posta T. T. binalar ve levazı 
müdürlüğünde 

Mubayaası icap eden (55.000) adet tek ve 9ft boğaıJı 
miııiz porselen fincan kapalı zarf usulile mGaakasaya konu 
tur. Mezkur malzemenin 22 BiriDci Teırin 934 tarihinde i 
icra edileceğinden taliplerin şartname almak için her giin 
namedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri teklifname Te 
natlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezküt 
he tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 de Beyoilo Po 
Binasın1n 3 üncü katında Milbayaat Komisyonuna müracaa 

( 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan: 

ı .. -• Doktor · OperaHSr •-!!I 

2 - Birinci Teıria • 934 tarihindeki açık eksilmesine talip 
zuhur etmiyen 9650 kilo yaş sebze 9 - Birinci Teırin • 934 Sah 
günü saat 14te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesini görmek 
isteyenler hergün ve eksilmr.ye gireceklerin de o glin Ye saatte 
Kasımpaıada Deniz matbaası karşısındaki bjnada kiin komisyo· 
numuza müracaatleri. (6362) 

Maden kömürü sobası 

Eliziz Valiliğinden: 
Vıliyet daire ve ·müesseıeleri için elli ili ylb tane muhtelif 

boyda maden kömürü sobası satın almal<tadır. Sobaların Ereğli, 
maden kömürü yakılmasına müsait olması lizımdır. Yerli malı 
olmak ıartile tip ve fiatlerinin 11 Teşrinievvele kadar Viliyet 
~kamına bildirilmesi ilin olunur. (6399) 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastahl<ları mütehassısı 
Muavcne saatları: 10·12 Ortaköy Şifa 
,urdu. 15-18 Beyo:ıu. lsıiklal cad. 19 

Telefon 42221 ve 46901 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaa11 - lıtanbul 

;aı 

Veren 
Annelere 

Fosfatlı Şark .Malt Hulasası 
Kullanınız. Sütünüzü artb 

Çocukların kemiklerini 
kuvvetlendirir. (22'8) 


