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Aslan giireşçilerimiz gene galip ! 
lsveçli konuklar Borsada 

''8 urada yurdunuz için beslenen duyguların yankusu vardır,, 

Yedi güreşin yedisinde 
de rakiplerini yendiler 
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. değerli sözleri 

Gazı1111 d A 
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__ z, e§erll konu§umuzla 

nQlradan 

Yola 

Çık,, Balk•n allre9 ollmplyatl••- baflandı. Reemimlz gUre9çlleri bir arada 
gffat•IJrGl'.I v.... -..or aa..ıamt2da .• 

A ıcı;ıışı ı • ı c 

-
Zaı oğlu Rüstem 

Bu, .melik kontıre etraıfmcla, 
dit tababeti mektebi Doçentlerin-

den. Suat 1.mJLil Bey bir muharri -
rimize fU izahab vermiftir: Rii&temi11 - __;d:::---....,...---

8öğaüne 
0 

t,«gın afi fırlıgan ok lsfendigarın 
koca 6 . dar şıddetle çarptı ki çıkan ateş, 

"Dit tal>iplerinin senede bir de
. fa yapıJan bu kongresi, mealefin 

branJdt· blmıt huı cihetlerinin 
tenviri içindir ••• 

Ov el • • ır 2ınar ağacını yaktı, külettil .. 
...... ~ a tim düz id" y · 
-.a lıOc:anıan bir ı.. -._Inız or- 1 - Hey Zalin oğlu Rüstem! Be-
dı. I'\....._ ...__ k çınar agacı var- nı'm 

""il ,,,_, • • 1 1 ... 
bu aftıe1 kuC:ı e e e tulutıalar - Sakm öyle ise okumdan ! Q. 
fendi,_ bu •i ayanıazl•rdı. ı... kum senin gibi bir çok cengi.ve -
te durıa,~ aem Yanında ayak- rin kalbini muma saplanan ijne 

Zal otlu R .. t ul gibi delmiıtir. 
ce atiyfe_ \i us em uı nıucibin-
ru JÜl'Üdıu:e ıağa bir de ıola doğ- - Göğsüm senin gibi keman· 
VÜfe ca~ n sonra kendisini dö. ketlerin okuna kartı her .zamana· 
llllda d;;::ı lsfendiyann kartı· çaktır. ::Jö 

- Hey ketta - Delikanlı ben seni öldürmek 
nr ! Be•llde heı oğlu lsfendi- istemem .• Çünkü baban bana bir 
._ IDiaia?.. ~mak isteyen çok defalar iyilik yapmıtbr. iyili-

(Devamz.-6 mClda). 

Bu seneki kongrede münakqa 
edilecek raporlar timdiden hazır• 
lanmııtır. Bu raporların mevzula • 
rı ve hazırl~ları funlardır: 

1 - Çocuklardaki ·kemik has • 
talıklannm diılerle münasebeti 
(Profesör Kiznn Eaat ve Doçent 
.Şevket Beyler.) 

2 - Çarpık diılerin düzeltil
meıi meselesi (Donçent Orhan 
Abdullah Bey) 

Sirkeci - Ramis otobüsü 
Sirkeci ile Ramia arasmda itli_.. 

yecek olan otobüsler 29 TetrinieY· 
vel Cümburiyet bayramında batlı· 
yacakta. 
Şimdiye kadar Kadıköyünde it

lemekte olan Kadıköy - Bostan· 
cı otomobilleri lstanbula geçirilip 
Sirkeci ile Ramia arumda aeyrü· 
sefer yapacaklardır. Bu otobüs· 
ler bu yolda işlemeğ bqladıktan 
sonra Ramia civarımn yeni bir 
aayf iye halini alacaJı aö7leD111ek • 
tedir. 

Belediye seçimi 

Efgan..,,, Milletler Cemiye • 
ti azalığına seçilmiş bulunuyor. 
Bu münasebetle yazxlıoış bir yazı.
YI üçüncü sayfada "Siyaset,, sütu
numuzda bulacaksımz. Resimde, 
Efganistanm genç Kralı Mehmet 
Zahir Han askeri üniformasiyle 
SÖl'İilÜlO?c 
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Makdonald. 
Masası başına dönünce 

ne olacak 
lngiliz Başvekili, bundan iki 

ay kadar evvel, vazifesi başından 
ayrı1mıt ve biraz dinlenmek üzere 
K ıa nada ya gitmişti. 

.Başvekil son zamanlarda yap -
tığı bütün eyahatlerde kızını da 
beraber götürmektedir. Bu defa 
gene kızı Mis lzabel ile birlikte 
Kanadaya gitmişti. Seyahatin se· 
uebi, yorgunluk deniyordu. Fil
hakika lngilterenin milli ka'bine 
Başvekili Mösyö Mak Donald, göz 
ferinden o derece rahatsızdı ki, 
çah§JD~SD bu şekilde devam ede -
cek olursa, kör olması ihtimalin
den bahsolunuyordu. 

Fakat Baıvekil Mnk Donaldm 
bugür..kü kabinesine karşı daimi su 
rette itirazlar yapılmaktadır. Ka -
hineye daha genç unsurlann ge~i
rilmeıi, daha canlı faaliyet is· 
:temek lngilterede günün mo
aaaı bnlini alm1,\ır. 

Mösyö Mak Donald Kanada
ya gidince, bu adeta dt'.iha şiddet 
kesbetti. Ve hele, dün birinci say· 
famızda yazdıuımız gibi, silah ti· 
caretini kontrol meselesi nev'in· 
<len pek hayati bahisler de mev
cut olduğuna göre Mak Donaldın 
elaar masası ba§ına geçer geç -
mez pek hararetli bir vaziyetle 
kar§ılaf'lcağr muhakkaktır. 

Bu sa.ban gelen bir telgraf, Baş
vekil Mak Donaldın Londra yolun 
da olduğunu bildiriyor. . .. . 

Londra, 4 (A.A) -- M. Mak 
Donald, kızı ile birlikte, Kanada
<!a uzun bir istirahatten sonra Li • 
-verpula gelmı§, Londraya hareket 
etmi§W-. 

Yüz işçinin yaralandığı 
kavga 

f Filaddfia, 4 (A.A) - Briç· 
partta çıkan bir kavga esnasında 
yüz kadar işçi yaralanmış iki kişi 
ölmüttür. Beş kiti tevkif edilmiş -
tir. 

Ecnebi mekteplerinde 
Şehrimizdeki ecnebi nkalliyet 

mekteplerinde muallim mall§ları 
biı- ay tea'hbürle verilmekteydi. 
Bu yüzden 'bir ÇQktikayetler yapıl
maktadır. Yekaletten gelen bir e· 
mir üzerine bu mektepler umum 
mnfettiıler tarafından bu husuıta 
teftit edilmektedir. 

Beraet etti 
Manifesto harici mal getirdi -

y unanistanda fırka ihtilafı 
~~~~~~~~~~~~~--

Elektrik 
Yerli kuvvet le meydana 
koymak için üç proje 

düşünüldü 
Ankara - lktiıat Vekaleti e • 

lektrikleıme 'bürosu, Türkiye ~ -
lektrik kuvvetleri hakkında tetki • 
kat yapıyor. 

1 - Mühendis Refik beyin pro
jesine göre, Zonguldakta tesis 
edilecek büyük bir elektrik san • 
tralı vasıtasiyle Ankaraya cereyan 
vermek mümkündür. 

Refik bey bu hususta yaptığı 
projede, Zonguldak • Ankara a • 
raıındaki şehirlerin aydınlanaca • 
ğınr, Ankaraya bu sayede ucuz 
elektrik geleceğini teknik ıahada 
ve iktisaui bakımdan izah etmek
tedir. 

2 - ikinci fikir ıudur: Ankara 
civarında linyit kömürleri bulun• 
maldadır. Bunların sıcaklık kuv· 
veti hakkında maden dairesinden 
izahat istenmiştir. Maden dairesi 
tedarik ettiği muhtelif linyit kö -
mürleri üzerinde tecrübeler ya • 
pryor. Bu tecrübeler müıpet neti • 
celer verirse, Ankara elektriği i -
çin linyit kömüründen istifade e -
dilecektir. 

3 - Üçüncü fikir de su 'Kuvve• 
tinden i&tifade etm ktir. ~imdi e 

kadar su mühendisleri, Sakarya • 
dan elektrik kuvveti çı'karılacağr • 
rta dair tetkikat yapmışlardır. Sa· 
karyada tesis edilecek büy,ülc bir 
elekt?"ik santralr sayesinde Anka-
raya cereyan vermek te hatıra 

geliyor. Bunun için Berlin yüksek 
mühendis mektebi su kuvvetleri 
profesörü Ado)f Lodin Ankaraya 
çağırılmıştır. Su kuvvetleri mü .. 
tehaıısrsı ay sonunda Ankaraya ge· 
leceğine dair iktisat Vekaletine 
mala.mat vermiştir. Profesör, Sa· 
bı-ya, Kızdırmakta tetkikat yap· 
tıktan sonra, su kuvvetlerinden ne 
suretle istifade edileceğini bu te· 
sisatın kaça mal olacağrnı bildire· 
cektir. 

Muhafazakarlar toplandı 
Londra, 4 (A.A.) - Muhafa-

2akarlar kongresi, büyük bir ekıe· 
riyetle bir karar almıştır. Buka· 
rara göre hükUmetten, Lordlar 

\intihap kanununu Ayan 
Meclisi reddetti, fakat: 

M. Çaldaris; "Muhaliflerle anlaşamaz
sak intihap bu kanunla yapılacak,,diyor 

Atina, 4 (Huıusi) - Mebusan J kendi kendine fesh kararı verme· 
mecliıi, dUn toplanarak i.yan mec· diii takdirde meclis, hükUmetin 
liei tarafından reddedilmit olan bir emirnameıiyle feıhedilecek ve 
geniı daireli yeni intihap kanunu· meb'uaan meclisi intihabatı ilan 
nu kabul etmiıtir. Baıvekil M. edilecektir. 
Çaldaris bu münasebetle bir nu· Hükumetin mebusan mecJiıini 
tuk ıöyliyerek muhalif fırkalarla 
bir anlatma haııl olamadığı tak· 
dirde yeni intihabatın bu kanunla 
yapılacağını, .muhaliflerle anla· 
~ılırsa niebi temsil usulünün kabul 
edileceğini bildirmİ§tir. 

Yeni intihabat kanununun me• 
b'usan mecJiıince kabulünden ev• 
vel kabine meclisi, ıon siyasi va• 
ziyeti müzakere etmit ve mecliıi 
mebuıarun kendi kendini feshe • 
derek yeni intihabat yapılmaıına 
karar vermiştir. Mebusan mecliıi 

Musolininin 
köylüyü teftişi 
Milano, 5 (A.A) - M. Musso -

lini buraya gelmİ§, halkın co§kun 
tezahüratı ile karıılanmııtır. Du-

e, Norımandi anın 15.000 köylü· 

süne geçit reımi yaptırmıştır. 

Bunlar, ıbuğday vesaire gibi yerli 
mahsullere ait manzaraları göste
ren arabalarla Duçenin önünden 
geçmişlerdir. 

iyi hayvan 
3600 

sahiplerine 
lira 

İzmir, 4 (A.A.) - Ymq ve 11• 

18.h encümeninin ehli hayvan ser
gisi bugün Bornova ziraat mekte· 
binde açılmıştır. Sergide 144 tay 
ve kıarak ile kırk iki oküz ve inek 
tethir edilmi~tir. Hakem heyeti 
bugün bunlan tetkik ile meıgul
dür. tyi dereceyi kazanacak hay
vanların sahiplerine verilecek ik
ramiye mecmuu üç bin altı yüz li
radır. Sergi yarın akıam kapana• 
caktır. · 

kamarasının derhal tenıiki ıçın 
yapılan teklif ferin parlamentoya 
verilmesi istenecektir. 

icabmda bir emirnameyle feıhet· 
meğe karar vermesi hükUmetle 

tefriki mesat eden müstakiller fır· 
ka11 reisi M. Metaksa11n mecliıin 
kendi kendisine f eıh kararı ver
meıine aleyhtar bulunmasından 
ileri gelmittir. 

HükUınetin ıon tekliflerine 'kar• 
!ı M. Venizelosun Ciritten gön· 
derdiği cevap gelmi§tir. Muhalif 
fırkalar reisleri bugün toplanarak 
son vaziyeti görüıeceklerdir. 

IngiJtere "Silahları 
bırakalım,, diyor 

Briıtol, 4 (A.A.) - M. Nevil 
Çemberleyn lngilterenin müdaf a· 
asından bahsederken, büyük Bri-
tanyan · h n ır'aıtıın-a·"'1 

önay&K olduğunu ıöylemiıtir. 

Son senelerde silahları bırak • 
ma için kayda değer hiç bir terak· 
ki elde edilmediği için, müdafaa
mızı bugünkü hafi ile bırakmak 
hük6metin vazifesiyle uygun de
ğildir. Hükumet planlarını ifta 
ctmemittir. Belki de bunların de· 
ğiştirilmesi Jnzrmdır. 

28 bomba 
La Havan, 4 (A.A.) - Otomo-

bil içinde bulunan bir kaç kiti A· 
merika tef areti üzeme ateş nçmıı· 
tardır. 

Şark viJayetleri as-keri idare al· 
tın dadır. 

Dün aleşam Santiagoda 28 
1>omba patlamıstır. j

1 
t•• ~ • 

Fırtına 
Montevideo, 4 (A.A) - Parn· 

yuay sahillerinde tiddetli bir fırtı
n~ esmektedir. Bir kayık batmış -
tır. içindeki 9 kiti ölmütür. 

!inden dolayı vapm acentesi Jil- r--------------------·-------------.----· 
berınan mahkemeye ver:ilmiıti. I 
.Acentenin müdürü M. Jilbennan 
'dün beraet etmiıtir. 

-.ıımnnnınnmu111ınnnnınnınıtı1nmtıu111nımıınıftu111ıınm 

lsanbul 
Belediyesinde; 

- lstanbulun Kurtuluş bayra
nuna tesadüf eden Birinci 
Teşrinin 6 ncı günü saat on 
buçukta Taksim meydanın
aa geçit resmi yapılacaktır. 

Istanbulda bulunan mebus 
beyefendilerle umumi meclis 
azasının ve teşrifata dahil 
askeri ve mülki zevatın, 
Cumhuriyet Halk Fırkası ve 
hayır cemiyetleri erkanının 
Takatin meydanındaki tribü
~ü ,teşrifleri rica olunur. _ı:.ı_ 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
-------------------------------------1----------------------------·ı V AKIT - İranlılann büyiık milli §a· 1 

irinin Hninci yıl dönümil dolayısile !
randa büyü·· --~-asimler rapılırken, bü
tU.1 d:inyada -;;~ ,.-, •. · uyandırmış bu,. 

milli şairler babasının memleketimiz· 
.de de hatırasının tes'idinden bahseden 
Mehmet Asım Bey, İran kültüründe ne 
mUhim tesir yaptığını anlatıyor, Arap 
istilasından henüz kurtulan İran yalnız 
Arapça yazıyordu. Firdevsi, ilk defa 
millt dille yazan san'atkfirdır. Ondan 

sonra yol açılmı§tır. 
Mehmet Asım Bey bu münasebetle 

Firdevsinin bu şaheseri meydana koy· 
masma fırsat veren büyük ve kahraman 
..Türk hükümdarı Gazneli Mahmudu da 
zikret-~v; unutmıyarak, Firdevsinin 
§aheseri dilimize bUtün şerhlerile ~ev
n1diği zaman .. bu kıymet fiilen takdir 

edilmiş olacaktır,. diyor. 
MiLLİYET - Ahmet Şükrü Bey 

ayni mevzu üzerinde yazarak, lranm 

Meşhet şehrinde yapılmakta olan vel 
dünyanın her tarafında tanmmı, bilgin· 
lerin iştirak ettiği merasimi anlatıyor. 

lrarun millt hayatında şabnamenin ro
lünü iyi anlıyabilmck için yazıldığı za
maru mütalea etmek lS.zım geldiğini dü
şünerek tarihi vaziyeti gözden geçiri
yor. Hem siyascten, hem kültürce bir 
çok badireler gcçirmit olan İran, kendi 
benliğini tekrar bulur bulmaz, mazisi· 
ni de unutmıyarak Firdevsinin şahsında 
bunu istikbale ebediyen intikal ettir
miştir. "Firdevs\, İranlıların parlak ma
zisini tranlılann öz diliyle terennüm et· 

dan lstanbula nakli, talebenin hiç te le· 
hinde bir i~ olmıyacağmr söyliyenlerin 
ne kadar haklı olduklanru, maatteessUf 
ispat etmektedir.,, sadedinde bir maka
le ya.zmııtır. 

Zaman başmuharriri diyor ki : "Fil
hakika Tıp Fakültesinin bugünkü dağ
nık haliyle talebenin esaslı surette derı 
okuması, bcıe tatbikat görme'ii ve takip 
etmesi ~deta imkan haricinde olduğu 

anlaşılıyor. Çünkü talebenin esas ders 
gördüğü yer, Beyazıt meydanındaki es
ki Harbiye Nezarctidir. Fakat mutlak 
tatbikata muhtaç olan bazı mUhim 

rniştir . ., dersler için de talebe Bcyazrttan kal. 
Ahmet Şükrü Bey, makalesinin 110 • kıp kah Cerrahpaşa hastahanesine, kah 

nunda "Türk miltetinin samimi hisleri- Şişlideki Etfal hastahanesine gitmek 
ne tercüman olmak,, üzere Iran milleti- mecburiyetinde kalıyor.,, 
ni bu münasebetle tebrik etmektedir. Ebüzziya Zade Bey, tıbbiye mese-

ZAMAN - Gazetelerde okuduğu lesinin, bu vadide bize bir intibah dersi 
bir havadis münasebetile, Ebüzziya Za- olmasını temenni ediyor, _.J 

de BeY. ":rıP. Fakülteşinin HaY.darP.aıa- / 

ihracatımız 
Çıkarılan yumurtaları 
komis~onlar muayene 

edecek 
Ankara, 4 (Huıusi) - Vekiller 

heyeti kapuklu yumurta ihraç ni• 
zamnamesini tasdik etti. Yumur• 

talar, çıkarılırken iıkele ve lstaı • 
yanlarda teıkil olunacak komi~ 
yonca kontrol edilecektir. Yumur· 
ta. ihracı ancak Trabzon, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsun, İnebolu, 
lstanbul, Bartın, lzmir, Mersin, 
Antalya limanlarından Uzunköp-
rü istasyonlarından yapılacaktır. 

Yumurta ihraç edecek olanların 
ticaret odalarında yumurta ibra -

catcıır olarak kayıtlı bulunmaları 
lazımdır. Yumurtalar kabuksuz ve 
sağlam olacak, sanayide müsta
mel bozuk yumurtaların sandıkla· 
n hususi etiket taııyacak, büyük 
&andıklarda 1440, küçüklerde 720 
yumurta bulunacaktir. ihracatın 

24 ıaat önce kontrolculara müra· 
caat ederek, beyanname vermesi 
lazımdır. Kontrol, ihracatçının 
depoıunda müatacel ahV"alde ya • 

pılır. Gümrük idareleri kontrolde 
etiketlenmemiı sandıkları kabul 
etmiyeceklerdir. Muayeneden iti. 
haren yedi günde gönderilmiyen 
yumurtalar ikinci kontrola tabi 
tutulur, etiketle sertifika maarafı 
olarak büyük sandıklardan on, 
küçüklerden beş kuruş alınır. lli
racatçr ile kontrolcular arasında 
çıkacak ihtillflan Türk ofisle ti· 

caret odaeımn murabbaı heyeti 
tetkik edecektir. Nizamnamenin 

hilafına hareket edenlerden ceza 
a ınacaktır. Nizamname iki gün 
sonra ne§rolunacak, kırk bet gün 
sonra tatbik edilecektir. til 

Terziler sergi açacak 
Terziler Cemiyeti bir ıergi aç·' 

mağa karar vermiıti. Cemiyet re· 
isi Halit ve umumi katibi Agali 

' Necdet Beylerle 20 },adar terzinin 
iıtirakiyle dün gece yapılan top -
lantr da sergi meselesi etrafında 
görüşülerek yeni kararlar alınmıt· 
tır. 

Sergi ikinci Tetrin ayında Pere
palaıta açılacaktır. Bu münase· 
betle Terziler Cemiyeti bir de ba
lo verecektir. 

Takas fezlekesi 
Gümrükteki müfettişler heyeti 

uzun müddettenberi devam eden 
takas yolcuzluğu tahkikatını tama
mile bitirmittir. Şimdi tahkika -
tın fezlekesi tanzim olunmakta
dır. Mübalağaıız bir tahmine gÖ· 
re bu fezleke 1600 küsur ıayıf alık 
olacaktır. 

Çin heyeti 
Şehrimizde bulunan Çin aıkeri 

heyeti dün öğleden sonra Harp A· 
lcademisini ziyaret etmiltir. Saat 

17 de de İstanbul kumandanı Ha· 
liı Pata t'okatliyan otelinde §eref· 
lerine bir çay ziyafeti vermiştir. ) 

Ansızın öldü 
Fatihte Kızta§ı civarında yı• 

hık bir camiin arsasında bir ada .. 

mm ölü olarak yattığı zabıtaya 
haber verilmit, tahkikat yapıla .. 
rak bunun Balattta oturan 50 ya .. 
tında Yuda olduğu anlaşılmııtıt• 

Yu.da Efendi nezfi dimağiden öl• 
müştür. _, 

• 
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~en~-:ı _<J.ÖtÜşiim: ,, - --
Beşerin bazı dala-

J etleri ! var,, 
Bir dostum ha· 

raretle anlatı • 
yor: 

- Yaz, azizim 
yaz... Bu ne re • 
zalet? .. Balkan 
güreı ıampiyon· 
luğunun burada 
yapılmaıına rağ

men, bizde, gü .. 
reıe lüzumu de. 
ecede ehemmi .. 

.. yet verilmemek. 
t~dir •.. Çoban Mehaıet, ayda kırk 
lıra kaza.nıyormuf ... Halbuki, ba
na Yana yakıla tunları söyJed·. 
"B ı. 

en, ancak bir öğünde bir lira-
lık Yemek yersem doyarım' D ..•• ,, e 
rnek ki, bu güzida pehlivan 
k ımız, 
arnını bile doyuramıyor G ·· . 

h' 1. . •·• ure1ı 
ımaye ebne ıyız... Fak t 

1 M k a, ne ge-
zer . :·· oı ova:a götürülen bir 
pehlıvanımız, ııind 
• • el • en ayrıldığı 
ıçın, av etınde açığ k 
Diğer bir pehJ• a çı arılmıı ••• 

ıvannnız da bu 
yahat yüzünd , se-
G.. .. en sınıfında kalmıı 
oruyorıunuz ki hi • • . ••• 

edilmiyor B ' ç hın hunaye 

b ... unu yazın n· ... 
ir cihet t ··· ıger 

memlekete, Romanya gibi bir 
ıırf b. · 

la ltarşrla' ~zım pehlivanlar-
aabak 1 §ıp Yenılmemek için, mü· 

a ara i•ti k . . mill 1 :r ra etmemış .. Dığer 
et er ancak .k. . 

Pıfa ki' , ı ıncıJik için çar-
-... ca arınış. Birincilik bizce 
•aauemmen t.ı lb . . 
rn. d 1... • na ukı, memleketlerı 

ız e oı ·· bi t• r ıureı yeri yok.. Ancak 
r ıyatronun • • nd .. b l .. 

höy]e bir .. ' ı'bçı e, guç e a 
ı muaa akaya imkan bu
unuyor .. 

A"kaclat._, 
- Devlet yardım etmelidir .. ·di-

:1c \;OfuToı ••• 
Sonra ·ı .. , ı ave ediyor• 
- Birkaç yij b• 1: Tek b. .. z ın ıra sarf ede • 

rr K"Ur9J Yeri 1 
Bu, llznndır el Y~pı malıdır .•. 
~a.kkiıi isin .. : V~emdır .• Neslin te-
l ,.. G ucudun tek~ ··1·· 
,yln... ençliii teıvik . . Cl'lltü u 

llah "l"h ıçın .• ... ı a .•.• ..,. 

• 
Düıünüyorum: 
Neslin terakki • • k• ıı ve v·· ... n&l ın ııafı için • • U"'w-" arın 
Ka , gençlıği teıvik.. 

l'f nnda teıad .. f 
fatnpiyonlu~ • ~ en, Balkan 
him pehliv•--lna. ııtırak eden mü-

-u &1'1Q r • 1 • d 
yor •• Bunlara ihretı ~ın en uru-
ıiz de bakar d~ kıyorum ve 
'ki ımız ıye 1 .. 1 tta . 
ı •İnin resmini de • a e yın 
mek k" h l'Cedıyorum. De 

ı, a gayret, ha a 
le vücut] ld . 1 Yret .• Böy. 

ar e e edılecek. 
l\alanbk • 

y . an bunu almıyor 
etııen ıençler bu m .. 

mı arzetain?. B ' . • ~zarayı 
karlık yapılanı ?~un ıçın mı feda. 

Valalhi, belki b • • 
d.. .. enım zevkim 
uıuncem bozuktur. 'b .1 • , 

belki, mugallta 1a' ı ı mıyorum, 
Yorıunuz fak t P. Yorum, sanı-

, a •t.ın1111t IÖ lü 
rıuıı ... G6zlerim 1 yo '" B ı_ , re1111e takıl 

;tJuyorum b·L- ıyor ••• 
B ' OUUT01'Unı: 

unlar gibi olmak • • • 
a·ı· ıçın mı? 

ı 'Yorum b··ı·· bet . .. , uun • 
aun f iki h k erıyet, bu. 
spor h r k a.re etlerinden fazla 
· are etlerine eh • 

rıyor. Faka eınmıyet ve. 
leri Yok rn t?, beterin 'bazı dalilet-

u • 

HABER Postası 

Firdevsinin bininci yıldönümü 

Dün üniversite konferans salonunda 
Firdevsi için merasim yapıldı 

Büyük lran ıairi Firdevsinin bi -
ninci yıl dönümü münuebetiyle dün 
Üniversite konferans salonunda mera
sim yapılmııtır. Merasimde vali ve 
belediye reisi Muhittin, Halk fırkası 
idare heyeti reisi Cemal, Oniveraite 
rektörü Cemil Beylerle fakülte de • 
kanlan ve profesörleri, memleketin 
tanınmıt münevverleri, Parlamento • 
lar konferansına gelen lran murahhu
lanndan Deıti, Lokmi, Naıiri Beyler 
hazır bulunmuıla"drr. 

Merasim tam saat 17 de batlamıı· 
tır. Önce kürsüye Üniversite rektörü 
Cemil Bey gelmiı: 

- Ankarada, bininci yıl dönümü· 
nü kutluladıfımız büyük Iran Şairi 
Firdevıi için, Maarif Vekili Abidin 
Beyin himayeıinde Oniveraitemiz kon• 
ferans salonunda da bir toplantı ya • 
pılmağa karar verildi. Dost ve kom • 
ıu lran hükumetinin bu büyük ıairi 
hakkında söz söylemeyi değerli üsta • 
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29 Teşrinievvel 
bayramına ~azırlık 

Bu sene 29 T eırinievvel Cüm
huriyet bayramı için fehrimiz -
de yapılacak meraaim hazırlıkla
rına dünden itibaren baılanaaıı • 
tır. Merasim proğramını hazırla

mak üzere dün Vali ve Belediye 

reisi Muhiddiıı Beyin riyasetinde 
İstanbul kumandam, Cümhuriyet 
lialk Fırkası idare Heyeti Reiıi, 

Halkevleri reisi, encümeni daimi 
azaaından lıir zat ve yazı itleri 
müdüründen mürekkep bir komis

yon teıekkül etmittir. 

Müstahdemlerin kayıt 
muamelesi 

Belediye idareıi talimatnaıneıine sö
re teıcile tabi tutulan ve üç ayda bir 
nıuayeneleri icap eden mürebbiye, süt
nine, hizmetçi, ahçı, çamaıırcı, upk, 

bahçivan, huıuıi ıoför, arabacı gibi biz 
metçilerin yapılan tetkikatta, çofunun 
lraytıız ve muayenesiz olarak ~thk· 
lan anlaıılmıftır. Aileler araımda bulu· 
nan bu sibi hizmet erbabının muayene
siz çalıımalan sıhhati konuna namına 
munfık göriilmemit. bundan ıonra müs-
~demin idarehanelerine kendilerini 

tescil ettinniy• ve muayeneleri yapıl. 
mıyan hizmetçilerin çalııtmlmaınaları 
için alakadar kaymakamiıkJara ve be!e
diye ıubelerine sıla surette tebligatta bu 
lunulmuıtur. 

Haftanın davası 
Hafta mecmuasında Morg mü -

eaaeıesi hakkında çıkan bir yazı
dan dolayı muharrir Suaet Dervi! 
Hanım aleyhine bir dava açılmı§
tır. Suat Dervi! Hanım bu yazı
nın kendiıine ait olmadrğmı söyle
mitti. Yazıyı yazan muharrir Ni
zameddin Bey dün adliyeye geti .. 
rilmit, yazısı hakkında izahat ver· 
mittir. 

Sıhhi imdat otomobilleri 
Şehirde ııbhi imdat otomobil

leri çin yeni bir teıkilit vücude 
getirilmesi karalaıtırılmııtır. Şim
dilik lıtanbul ve Beyoğlu mmta
larmda itlemekte olan bir otomo • 
bil bütün §ehrin imdat ihtiyacmı 
temin etmektedir. Halbuki bu 
tek otomobille yapılan hizmetlerin 
çok mühim olduğu son tetkikler • 
den anlatılmııtır. 

Bunun için otomobillerin adedi 
bu sene arttırılacak ve daha ıür'at
Ji otomobiller getirilecektir. 

dlm.ız mükrimin Halil Beye bıraklyo· 
nım." 

Demiıtir. Bundan sonra kürıüye 
gelen Mükrimi:ı Halil Bey, hazır bu
lunanlara Firdcvainin hayabnı anlat· 
mı ıtır. 

"- Bugün kardeı Iran devletinde bi· 
ninci yddönümü kutlulanan Firdevıi 

Saman oğullanndan Nuh lbni Man· 
sur ile Gazneli Mahmudun zamanla
nnda yaıamış bu sonuncusunun ismi 
Firdevıi ile beraber efsaneye kantmıt 
br. Firdevsinin hayatı etrafında şaira· 
ne bir menkabe te§ekkül etmİ§tir. Şa· 
irin ismi dahi doğru olarak bilinmi • 
yor. Ancak künyesinin (Ebülkasnn) 
ve mAhlasınm (Firdevıi) olduğu ma• 
lumdur. 1872 tarihinde Nasireddin 
Şah namına yazılan MecmauHusaha 
tezkeresinde şairin künyesi ve nesebi 
şöyle zaptcdilmiıtir: (Hakim Ebülka· 
sım Hasan ibni ishak ibni Şerefıah, 

Mehmet ibni Mansur ibni Fahl"cddin 
Ahmet ibni Hakim Mevlana Ferruh. 
"Belli baılr tezkerelerle ıairin ismi ba· 
zan Mansur, hazan Ahmet olarak kay· 
dedilir. Firdevsinin yalnız İsmi değil, 
hayatı dahi layikiylc bilinmiyor. En 
eski menba olan (Nizami Aruzi) nin 
Çehar makalesinde Firdevainin (Ta -
beran) nahiyeıine tabi (Baj) köyünde 
doğduğu, oldukça refah içinde yaıa· 
dıfı ve kızına çehiz yapmak için Şeh
n.ıtıeyi yazdığl kaydedilmittir. Bu ma· 
lılınatnı doiduiu yere ait olan ciheti 
kıımen doirudur. Çünkü Firdn'•İ 
"Toı" ludur. Taberan "Makdiıiye'' 
nazaran Tos'un merkezi, (Yakut) a 
göre de Tos §ehrinin iki kıımından 
büyük olanın adıdır. Garp müdekkik
lerine nazaran Şair, Toı havalisinde 
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IS"i~•ıi.1.rı] 
Parma~ı koptu 
Fındiklıda dokumacı kalfalığı yapan 

Faik Efendi dün hamal ile lllakine nak
lederken pannağı ezilmiı ve kopmuı

tur. Faik Efendi hastahaneye kaldınl. 
mııtrr. 

Gece çarptı 
Dün rece köprü üstünden geçmekte 

olan Ahmet isminde birine şoför Cema
lin idaresindeki otomobil çarparak yara
lanmasına sebep olmuıtur. Şoför Cemal 
yakalanmııtır. 

Sarkıntllık 
Galatada oturan Raıim Efendi dün 

gece aarhoı olmuı ve ona buna sarkıntı· 
tık ettijinden yakalanmıttır. 

Merdivenden dUştU 
Pangılltı'da Süleyman Nazif sokağın

da oturan Salahattin evlerinin merdive
ninden düıerek ağırca Y•ralanınııtır. Et. 
fal haıtahanesine kaldmlrnııtır. 

retle izah ediyor: 

Gayrimübadil bonoları 
Gayri Mübadiller Cemiyeti bu 

ay içinde Halkevinde senelik kon
greıini aktedecektir. Gayri mü • 
badiJJerden kumr azamı ikinci 
tertip bono tevziatında yüzde yir
mi beı niabetinde istihkaklarını 
almıı bulunmakta.dırlar. 

Henüz ikinci tertip tevziatta 
sırası gelmemit olan 300 - 400 
den ibaret istihkak erbabının bo
noları bir ay içjnde tevzi edilmit o
lacaktır. 

Gayri Mübadiller Cemiyeti bo
nolarını alan gayri mübadillerin 
münferiden veya müçtemian Zira
at Bankasındaki komisyon tara -
fından muntazaman satıtlan ya· 
pılmakta olan emlakin müzayede -
lerine ittirakleri için tedbirler a
lınmaktadır. 

(Şadap)ta doimuıtur. Firdevai pek u• 
zun süren ıehname içinde bazı bazı 
iıtitratlar yaparak hayatı hakkında 
bize mal\ımat verir. Muhtelif yazma 
nüıbalarda yapılan bu tetkiklere na· 
zaran ıair 320 ile 323 araımda doğ • 
muıtur. 

Firdevıi eserine 975 senelerine doğ• 
ru baılamıftı. O zaman 45 yaılarında 
vardı. 975 tarihinde Mahmudu Gaz • 
nevi henüz çocuktu. Bu büyük İran 
Dasıtanı sünni bir hükümdar olan 
Sultan Mahmudu pek alakadar etme· 
miıti. Firdevıi eğer Gazne sarayında 

mevki sahibi oldu iıe ki, bu fÜpheti • 
dir. Batkıı eserleri sayesinde olsa ge• 
rektir. Tosdan çok bahıeden müver • 
rih "Utbi" Firdevıiyi ve onun ıiirle
rini biç zikretmez. Buna rağmen ıeh· 
name kendisinden evvel yazılan bü • 
tün dasıtani eserleri söndürmüı ve 
Müslüman muhitinde pek çok oku • 
nan kitaplar araıına ıinniıtir. 
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Rıhtım Şirketi mü
dürü gitti 

Rıhtım Şirketinin hükumetçe 
satın alınması tartlarmı ihtiva e
den itilafnameyi imza etmek üze
re Rıhtım tirketi müdürü H. Ka
no§ Ankaraya gitmiıtir. 

Yeni mukavelenin Adliye Veki
li Saraçoğlu Şükrü Beyle, ıirket 
müdürü arasında bugünlerde im

za edilmesi beklenmektedir . 
ltilafname esasları bugünlerde 

Vekiller Heyetinde görütülecek, 
verilecek karara göre imza mua • 
meleıi ikmal olunacaktır. 
Şirkette vazife olmt ıf olan ecnebi 

memurlann itlerine tamamen ni • 
hayet verilmiştir. 

Gümrüklere memur 
alınıyor 

Gümrük idaresinde çaılımak ü
zere alınacak yedi memur için dün 
imtihan yapılmııtır. Bu imtihana 
elli yedi memur girecekti. Dün an
cak on üç kiti girmıitir. 

Ruam mücadelesi 
On iki kiıiden mürekkep bir 

heyet tarafından Fatih Hayvan 
haıtahaneıinde riıamlı hayvanla
rın muayenesine devam edilmek

tedir. 

Şimdiye kadar alınan kanlar
dan lıtanbulda ruam hastalığının 

bulaıık bir vaziyet olmadığı gö • 
rülmüttür. Dört gün zarfında 
Hayvan hastahanesinde 700 hay .. 
van muayene edilmittir. 

Numarataj yapılacak 
Sokaklara isim ve numara ve 

bütün binalara numara koyma hak 
kındaki talimatname vilayete 
gelmiıtir. 1935 ıeneıinde umumi 
nüfuı ıayı11 yapı1acağından bütün 
Türkiyedeki belediyeler o vakte 
kadar bu itleri bitirmit olacaklar

dır. 

Türk-Yunan ofisinde 
Türk - Yunan ticaret ofisi ida

re merkezi dün toplanmııtir. Bu 
toplantıda Türk - Y wıan ticaret 
itilafı etrafında yeniden nazan 
dikkate alınacak eaaılar görü§ül
mü§tüı: 
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Efganistanın Mil
let er cemiyeti 

ne kabülü 
münasebetiyle 
Orta Aıyada eörüyoruz ki, müs • , 

takil devlet olan Afganiıtamn bü • 
yük muvaffakiyctlerinden en baıhca
sı Akvam cemiyetine Türkiyenin mü• 
zaheretiyle aza olmasıdır ve bu suret
te Af ganiatanm sil"8set alemindeki 
kuvveti artmııbr. Bu vaziyet Şah Za· 
hir Han Hz. ile Hükumet erkanının 
basiretle hareket etmelerinden ileri 
gelmiıtir. Bu dit mezklır memlekette 
terakki hamlelerinin ve hariçle olan 
münaıebatın normal bir tekilde devam 
etmekte olduğuna delildir. Afganista
run yegane gayeıi ; timal komıuıu 
Sovyet Cümhuriyetleri ittihadı, Şar • 
ken Çin milliyetperver hüklımeti, ce

nubu Şarkide Hindiıtan ve prben I
ran ıahbğı ve diğer bütün milletleri• 
ıuJh ve temeddün dairesinde yaıamak 
prenıibidir., 

Afgan ülkesi bir çok in1olap1ara 
uğradığından dahilde aaayiıi temin 
kasdiyle orduıunu asrileıtirmekte • 
dir. Hükumet otoritesini muhtelif 
kabileler arasında takviye ve icra kuv· 
velini arttırmak kaıdiyle ba orduya e
hemmiyet verilmiıtir. 

Amanullah Han dahildeki diıiplini 
temin edecek askeri kuvvete ehemmi· 
yet vermediiindcn idare mekanizme • 
ıi felce uğramııtı. Çünkü, Afganiı • 
tanda taassup ve cehalet d0Jay11iyle 
derebeylik iddiasında bulunan bir çok 
kabileler vardı. Şimdi, Afıan hükU • 
meti cezri tedbirlerle halkm inkitafı· 
na çalıımakta ve bu derebeylik izle • 
rini kökünden ıilmiı ve Afgan illik • 
lalinin banisi olan orduıunu asrileı • 
tirmiıtir. 

Artık, Afganistan hiç bir devletin 
tahtı tesirinde deiildir ve Milletler 
Cemiyetin.in muzahiri olarak çabıa • 1 
caktır. \ 

Akvam Cemiyetinde mazbata mu• 
harriri Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Beyefendinin müzaheretiyle Af ganiı • 
tan bu ıerefli mevkii kazanmııln' ve 
bu yurtta halle Türkiyeye karıı kar • 
deş hissiyle meıguldur. Buna CJa mi· 
sal; Iran • Afgan hudut ihtilifının 
Türkiye Cümhuriyetinin hakemliğine 
havale edilrniı olmasıdır. Bu iıte Af· 
ganiıtan dördüncü bil" devletin müda
hale ve vesayaıına muhtaç olmadığını 
katiyetle iıbat etmiıtir. 

Evvelce Afıaniıtanda Ruı Çarlık 
ve lngiliz aiyaıeti çarpıııyorda ve 
Mıanlılar dahilde bu iki tesirin oyun· 
cağı idiler. 1919 Afgan istiklilinden 
sonra bunun köküne kibrit suyu ekil
di ve istiklal, Nadir Hanın - Milletin 
intihabiyle - tahta geçmesiyle kuv • 
vet keıpehnİftİr. Bu bir hakikattir. 

Nadir Şahın oğlu Zahir Şah Hz. 
ve Baıvekil Haıim ifan memleketle • 
rinin cihan karıısında mevki kazan • 
maıında mühim birer amil olmuılar
dır. Bittabii, biz de bundan bir iftihar 
duymaktayız. 

Belhizade S. Ahmet Faa 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Sümerbank tarafından Avrupa· 
ya sanayi tahsiline gönderileceK 
talebeler için yarın İstanbul erkek 
lisesinde imtihan yapılacaktır •• 

Bu müsabaka imtihanına 90 
genç talip olmu§tur. içlerinden 
muvaffak olanlardan 10 kiti 
muhtelif Avrupa fehirlerine ıana· 
yi tahıiline gönderilecektir. 

Alman mütehassısı geldi 
Sümerbank tarfından lzmitte 

teıiı edilmekte olan kiğıt fabrika
ıı teaiıatına nezaret etmek için bir 
Alman mütehaaaııı §ehrimize gel
mit ve dün lzmite gitmittir. Kağıt 
fabrikaıının demir akaamma ait 
malzemeler bir iki güne kadar Al· 
manyadan gelecektir. Fabrikanın 
montaj ameliyesine devam edil• 
mektedir. 
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Bedia bu tehlikeyi atlatmak için 
iftiradan başka çare görmüyordu! 

r Keramettin Bey apartımandan 
çıkar çıkmaz, Bedia kolonel 
Mahvele ko§mu§tU. Bu tehlikeyi 
kolayca atlatmak için, gayet kes· 
timıe bir yol vardı: iftira. 

Bedia vakayı İngiliz polis mü· 
dürüne §U suretle anlatmı§h: 

- Seniha Hanımın davetlileri 
araamda Seyfi Bey isminde bir 
hariciye memuru balkonda yaralı 
olarak bulundu. Bu işi takibe 
memur olan Keramettin Bey is • 
minele bir sivil memur, çoktanbe· 
ri benim peıimde koşuyor, bana 
ilanı aşk ediyordu. Şimdiye kadar 
yüz bulamayınca, bunu vesile it
tihaz ederek evimde tahkikata 
aeldi ... Bir çok §eyler uydurdu. 
Kenduine iltifat etmezsem aley • 
himde raporlar vereceğini söyle • 
di. Beni hapiıle tehdit etti. Ya· 
rın, emeline muvaffak olmak için, 
belki de sahte vesikalar uydura • 
cak ve beni müdiriyete kadar sü· 
rükliyecektir. Rica ederim, siz 
bu ite müdahale ediniz ve bu mü· 
tecaviz ve cüretkar memura had· 
dini bildiriniz! 

Kolonel Maksvel, bu hikayeyi 
dinleyince, hiddetinden küplwe 
binmişti. Derhal telefona sanldı. 
İstanbul polis müdürünü buldu: 

- Rica ederim, müdür bey! 
dedi, himayem altında yaşadığı· 
nı çok iyi bildiğiniz güzel bir ka· 
dma günlerdenberi musallat olan 
Keramettin ismindeki memuru· 
nuza bir daha bu hanımı rahatsız 
etmemesini emrediniz! 

Polis müdürü, (Maksvel)in te· 
lefonu üzerine takibatı durdura
cak değildi. Fakat, itilaf devletle
rile boy ölçüşecek vaziyette de de· 
ğildi. Derhal başmemur Keramet· 
tin Beyi çağırttı: 

- Benli Bediayı fazla tazyik 
etmişsin, dedi, Kolonel Maksvel 
timdi elefonla-, ·bu kadının bir da
lla taciz edilmemesini rica etti. E· 
saalı bir ip ucu elde edilemediyse, 

bu takipten vazgeçmek hayırlı o· 
lacak. Herifler başımıza siyasi bir 
mesele çıkarırlar da, işin içinden 
çıkama.ıyız. 

Keramettin Bey birdenbire şa· 

.,aladıı: 
- Aman Beyefendi, benli Be· 

dia kocasına yataklık etmiş bir va 
:riyettedir. Cürmü saklamakta is· 
rar etmesi ikinci bir cürümdür. 
Yavuzun Seyfi Beyi vurduğuna 
yüzde doksan dokU'Z kanaatim 

var. 
Ve cebinden kanlı yatak çarşa· 

fmr çıkararak: 
- Bakınız, dedi, bu kan lekele 

rini onların beraber yattıkları ya· 
takta buldum.Yavuz Seyfiyi vurur 
nmnaz balkondan sokağa atlıya· 

rak, kendi dairesine cıkıp derhal 
yatağa giriyor. Seyfi Beyi hançer• 
le vurduğu ellerinin kanı yorgan 
çarşafına bulaşıyor. 

Bir katili itham için bundan 
~a:ha büyük, daha canlı del~.il o· 
lur mu? 

Polis müdürü kan lekelerini 
Wkik etti: 

- Bunlar acaba insan kanı mı? 
- Baıka ne kanı olabilir, bey· 

efendi? Zatı aliniz de Bedia gibi, 
bunlann tahta kurusu lekesi oldu· 
ğunu iddia edemezsiniz ya! .• 

Polis müdürü güldü: 
- O halde derhal bunları bak

teriyolojihaneye götürüp resmen 
tahlil ettirmeli ve raporu alıp ev· 
rak arasında hıfzetmeli. Aradan 
zaman geçerse, kam tahlile imkan 
kalmaz. 

- Bu i,i hemen şimdi ve bizzat 
yaparım, beyefendi! Fakat, Maks 
veli memnun etmek için, bu cina
yet faillerini serhat mi hITakaca· 
ğız? 

- Efendim, zaten şahit falan 
yok. Şimdilik bu kadının yakasını 
bırakalım. itin arası soğusun. Ara 
dan biraz zaman geçtikten sonra, 
gizli gizli ve yavaı yavaı tekrar 
takibata başlarız. 

Polis müdürü siyasi bir mesele 
nin çıkmasından endişe ederek çe 
kiniyordu. Hastahanede yatan ya· 
rah memuru sordu: 

- Seyfi Bey nasıl oldu? 

- Henüz kendine gelemedi. 
- Zavallı adamcağıız da bu kal 

tak yüzünden haşım alete yaktı. 
Bu takip, onun belki de hayatına . 
mal olacak. 

- Oldu bile.. Beyefendi! Has· 
tahane Sertabibi Seyfinin sıhhi 
vaziyeti çok tehlikeli olduğunu 
söylüyor. En ziyade çocuklarına 
acıyorum. 

- Kaç çocuğu var? 
- lki tane .. Biri kız, diğeri oğ-

lan. 
-Küçük mü? 

~Beş ve yedi yaşlarında. Baş· 
ka kimseleri de yok. Öksüz kala· 
cak yavrucuklar .. 

- (Yavuz) un izi bulunamadı 
mı? 

- Boğaziçine gitmiş imiş. Ha
la evine gelmedi. 

- Hiç olmazsa onu takip etme· 
ti. Kanaatin ne merkezde? 

-Yavuz, Seyfi Beyin katili· 
dir. 

- Emin misin? .. 

- O kadar eminim ki.. 'Aksi çı· 
karsa, asılmağa razıyım. 

- Fakat, bu işler kanaatle, 
tahminle tespit edilemez. Vesika, 
şahit lazım. 

- Otuz 9ahit var, beyim! O 
gece Seniha Hannnm bütün davet 

lileri, bir aralık Seyfi Beyle Y avu• 
zun balkona çıktıklarını ve ondan 
sonra salonda Yavuzu göremedik

lerini itiraf ediyorlar. Daha sonra 
da Seyfi Bey balkonda yaralı ola· 
rak ·bulunuyor. Bu cinayeti otuz ki 

§ilik davetli arasında ondan başka 
yapacak kimse yoktur. Misafirle
rin heps1 asil, temiz ve böyle cina· 

yetlere istidadı olmryan insanlar· 
dır. Hepsini ayrı ayrı tetkik ettim. 
Yavuzdan başka, davetliler arasın 
da elini kana boyayacak bir ferde 
rastlıyamadım. 

(Devamı var)' 
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)tngilizce derslerı~~ 
MUelllfi: ömer Rıza 

-45-
Derslerimizin ilk fakat mühim kıs· 

mını tamamlamıı bulunuyoruz. Oku • 
yuculanmıza ,imdiye kadar öğretti -
ğimiz IUgatlan sıralıyarak takdim edi
yoruz. 

A, (e) Jngilizcenin ilk harfidir. 
Able, (ebul): muktedir, drayetli, 

~liyetli. 

About ( ebevt) : etrafına, etrafın • 
da. takriben, tahminen. 

Above (abov): yukan, üzeri. 
ache (ek): ağn, sızı .. 
Add (ed): toplamak: (to add up) 

katmak, ilave etmek. 
additon: (edi§en) zam, ilave, cem 
Af ar (of ar) : uzaklarda: ( ofar off) 

uzak. 
afraid (efred): korkar, korkmuş. 

af ter (of ter) : sonra, sonraki, ardı 
sıra .. 

Aftemoon (afternun): öğle ile ak· 
şam arası, ikindi vakitleri .• 

again (egen) : tekrar bir daha .. 
against ( egenst) zıddına, hilafı • 

na, bir şeyipe karşı .. 
ago (ego) : mukaddem, evvel, 
air (eyi') hava, rüzgar. 
airs (eyrz) kuruntular .. 
alas ( elas) yazık. 
alive (elayiv) diri, sağ, canlı ha • 

yatta .• 
all (ol): hep bütün, herkes. 
allright (orrayit) ala, mükemmel, 
allow ( ellav) kovmak, bırakmak, 

izin vermek .• 
alone (elon) yalnız. 

along: (elong): ııraıiyle. 
aloud (elaird) yüksek sesle. 
alphabet (alfobet): alfabe. 
already (orredi) hazır, ıimdiden. 
also ( olso) : dahi. 
altogetber ( oltugezer (bütün, bü • 

tün. 

always: (olveyz); daiına. 
am (em) im; 1 am (ben im) lam 

not değilim. 
America (Emerike): Amerika. 

Ameiracan (-riken) Amerikab 

among (amang) arasına, arasın • 
da .. 

an (en) bir (an eye: bir göz) 
and (end) ve. 

and so on ( end ıo on) ve keza. 
anger ( enıer) dargmlık, kızgın-

lık, öfke. 
angry (engrİ) dargın, gücenik. 
Animal (enimel): hayvan, canavar. 
another: (anazer). başka, diğer. 
answer ( an,er) cevap, mukabele. 
anı ver (".ınser) cevap vermek. 
any (eni) her hangi bir, her hangi 
anything (enising) bir şey, her han· 

gi bir ıey, hiç bir §ey .. 
appear: (eppir) görünür, gözükür, 

göze görünür. 
appetite ( epitayet) istek, iıtah. 
apple ( epil) elrna. 
April (epril) Nisan ayı. 

are (ar) dırlar. 
ann (ann) kol. 
around (eravnt) etrafmda, çepeçev 

re .• 
arrive ( erriayiv) muvaaalet eder. 
aa: (ez) gibi. 
as if (ez if) sanki. 
ashamed (eşemd) mahcup, utan • 

mıı •. 
Aıheş (eşiz) kül, ateı külü. 
ask (ask) sorar, sual eder, ister, 

yalvanr .. 
uleep ( ealip) : uyuıan, uyuımak, 

uyuıuk •• 
at (et): tarafında, canında, da, 
at once (et vans) birden bire •• 
Aguıt (Ogost) Ağustos ayı • 

aunt (and) hala ... 
auntee (anti) balacık. 
autumn (otam) sonbahar .. 
awake (evek) uyanık. 
away ( evey) uzak, uzağa .. 
awkward (okvard) yakışıksız, oan-

tal.. 
axe (eks) balta. 

baby (bebi) çocuk, kucaktaki ço • 
cuk .. 

back (bek) arka, sırt, art. 
back (bek) arka olmak, müzabe • 

ret etmek. 
had (bed) fena, kötü .• 
bar.?' (beg) torba, çanta. 
baker. (beker). ekmekçi. 
ball: (bol). top .. 

(Devamı nr}' 
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Şeyh Ebüssait, Şahin Reisi 
avucu içinde sanıyordu. 

- Evet, hakkmız var.. O hal· 
de ..• 

- Benim de beraber gitmem 
lazımdır. 

Şeyh bir türlü buna yanaşmı· 
yordu. Onu kendi konağında böy
le gece yarısı ve yapyalnız görmek 
le, kendi avucuna almış sanıyor· 

du. Eğer kafa tutmak isterse, bir 
daha böyle bir fırsatı ele geçire· 
mezdi. 

Bir iki saniye düşünceli kaldı. 
Sonra birdenbire: 

- Kolayı var, gemide sizden 
sonraki en büyük adamınıza bir 
kağıt yazarsınız, kızımm kahya 
Hasan ağaya teslimini emredersi-
. ' nız .... 
Şahin Reis şeyhin bu israrma 

bir mi.na veremiyordu. O da bir 
kaç saniye tuhaf gözlerle şeyhin 

yüzüne baktı. 
Ebü11ait ilave etti: 
- Düşünmeyiniz hemen bir ka· 

ğıt yazınız, gönderelim. Bu işi bir 
an evvel bitireyim. Yarın da he
men düğüne haşlanz inşaallah ... 

Düğün sözü Şahin Reisi hare· 
kete getirdi. Kendisine uzatılan 
saz kalemle küçük bir kağıdın ü • 
zerine şunları yazdı~ 

Levent kör Aliye, 
Cezayir kahyası Hasan ağa i1e 

onun beraberindeki1<a ı a, dün 
çuvalla denizden çıkardığımız kı
zı teslim ediniz. 

İmza: Şahin Reis 
Şeyh Ebüssait kağıdı aldı, Ha

san ağaya verdi. Sonra kendisi de 
salonun köşesindeki dar koridora 
geçti. Orası hareme giden yoldu. 
Biraz sonra her tarafı beyaz bir 
harmani ile kapalı ve yalnız tek 
gözüyle etrafa bakan bir kadm 
getirdi. Halinden ve yürüyü§ün-
den Habibenin süt ninesi olduğu 

an]aşılıyordu. 

Tahtı revan hazırlandı; gitti· 
ler. 

Şeyh Ebü11ait ellerini uğu,tu· 
rarak Şahin Reisin yanına geldi, 
onun sırtım okşadı: 

- Rahat olunuz, rahat olunuz! 
Diyerek sedire oturttu. Sonra 

koluna girdi: 
- Şöyle buyurunuz, burası da· 

ha iyidir. 
Dedi. Küçük bir kapıdan geçir· 

di. Bir odaya soktu. Burası yalnız 
bir tarafından, tavana yakın kö
şesinden pencereli küçük bir yer· 
di. Fakat sedirler, duvarlar, min· 
derler, yerdeki halılar ve diğer et
ya, salondakinden çok daha gü· 
zeldi. 

Şahin Reis içinden şöyle düşün 
dü: 

da, cennetle cehennem arasın'd.ıd 
büyük fark var .. 

Oymalı, şık ve güzel kapıslllb 
ayetler vardr. Duvarlara da ü,ıiİI' 
de Kuranıkerimden bazı parçaİ,r 
yazılı olan lavhalar a11lmıttı. Pe'lf 
cerede demirden, kalın parmakl~ 
Jar görülüyordu. Gürültü gelmedi' 
ğine göre dışarıdaki fırtına diıl' 
mi' olmalıydı! .. 

Şeyh onu odanın en güzel fi 
bol yastıklı köşesine oturttu: 

- Bir kaç dakika yalnız )cali' 

caksınız. istirahat buyurunuz. Sİ' 
ze biraz yiyecek şeyler hazırlat" 
yım! .. 

- Teşekkür ederim, aç deiİ' 
lim!.. 

Derneğe kalmadı, şeyh kapıd-' 
çıktr 

Ve kapı kapandı. 
Şahin Reis midesini yoklad~:~ 

biden acıkmıştı. Bu kadar P"' 
bir konağın yemekleri de kim b~~ 
ne kadar güzel olacaktı!. .. 

· Doğrusu mükemmel bir kaynatl 
ya çatmıştı. Meğer eski yolda~1' 
rının ilk fırsatta birer sancak be1' 
vezir yahut beylerbeyi olmak ittf' 
meleri pek haklı imiş! •• 

Etrafa göz atıyordu. 

Bir kaç dakika böyle geçti. 
En sonra kapı açıldı. On ü~ ~ 

arı ır n ın ~cıJ.(;t"~dfgU, 't:I 

de bir tepsi ile içeri girdi. Tepsif 
gümüş sahanlar vardı. 

Önüne koydu: 
- Faddal ya seyyit!.. 
Dedi. Geri geri yürüyerek l<at 

nın dibine kadar gitti. Orada J 
pençe divan durdu. 

Limana girmek, Ceneviz gerıl 
sini kollamak, çuval peşinde k1 
mak ve onu denizden çıkamıtr 
gibi işler arasında zaten akıam t 
meği gürültüye gitmitti. Şahin ti 
is açlığını kuvvetle hissed·İyorddo 

Tepsideki sahanların kapak1' 
rmı kaldırdı. Dumanı üstünde ti 
ze yemeklerin kokuau yüreiidi 
sindi. 

Derhal atıştırmağa ba,Iadı. 
Liman şuracıktaydı. Nerdet' 

güzel Habibe gelecek, babasıol': 
- Ben Şahin Reisi seviyo~ 

Onunla evlenmek istiyorum! •• 
Diyecekti. 

Ondan ıonra düğün, 'derııl 
saadet ... Gemisini donatacak, ~ 
daşlarma. o zamana kadar roi' 
görülmemiş bir ziyafet çekeceıı: 

Bu hülyalar arasında tepıid' 
her şeyi silip süpürdü. 

Şeyh görünmedi. 
Zenci çocuk tepsiyi alıp ~~ 

rürken dışarıda kalabalık .r · 
sesleri duydu. 

-Vay fellah vay! Dünya cen· 
nelinde yaşıyomut be! Bizim ge- • '('Devamı .,ıf 
minin kamarasiyle burası araıın· 
--~~~~--~~--~~--~~--~-----~---___...-: 

Mevsimin ilk büyük filmi olan I 
PRENSESİN ÇILGINLIKLA~ 

Şaheserini görmek üzere koıan halk 
S U M E R (Eski Artistik) sinemasının 

salonunu her seansta dolduruyor. Baş rollerde: .. n 
MARIE BELL • ALBERT PREJEAN - ARMAND BERNA~ 

TOrkçe izahatlı FOX JURNAL - BugUn saat tl de 
tenzillth fiyatlarla matine 



HABER' in 
hiklyeal Stokholm Jstanbul ve kumar 

"Dünyanın en güzel tehri latan
buldur ... ,, Biz, bunu böyle zanne-

Balkan güreş şampiyonası 
Güreşçilerimiz, dördü tuşla olmak 
ü~ere, ye_di güreşte _de kazandılar 

Uçüncü Balkan süre! fllJDpıyonala-

deriz ... 

var: Bütün yüzlerde refahın Vel' • 
diği neıe ... Fransızların Joie de 
vivre yani "yqamak zevki,, de

Kuzguna yavruıu güzel gelir- dikleri haleti ruhiye ... 

mit. 
Hatti, bir de hikiye vardir: 
Kuzgun, mektepte bulunan ço

cuğuna yemek götürüyormuı. Bat 
ka bir kuzguna raatlamıt: 

- Aman, hemıire ! -demiş ... 
Senden bir ricam var .. Hazır ıen 
de mektebe gidiyor, çocuğuna 

yem götürüyorsun; bari ben ora
ya kadar yorulmıyayım •.• işim de 
var ..• Onun için, benim minimini

Diğer bir beğendiğim tehir de 
Kopenhag'dır ... En nadide ağaç· 
larla, tarhlarla, çiçeklerle, hey· 
kellerle ıüılenmit muazzam bir 
bahçe tasavvur edini2... itte teh • 
rin arsaıı budur! Her dönemeçte, 
kartmıza, ıürpriz gibi, bir mimari 
yahut heykelbrati ıaheseri çıkı

yor ... Bu tehrin ortasında, bir de 
mütemerkiz ça111 ve eğlence yeri 
var ki, bilhassa bu ikincisi dünya
nm en büyük zevk merkezlerinden 

nna diia akpm Fraaaız Tiyatrosunda 
...... Ye bu mü....,blvda da, daha 
~~ HDelerde oldaja gibi, güreşçi
lel'UDQ '°7metJi bir 'nl'hk göstererek 
laiç Wrisi matlup olmadılar. 

T alaımmrz ıu ıençlel'den mürek
kepti: 

56 Hiiıeyin, 61Ya§ar,66 Saim, 
72 Hüıeyin, 79 Nuri, 87 Mustafa, 
alır Cobaa Mehmet. 

Takdim meraıimiaden sonra 
t.-kım kaptanlan bayrakları yan -
yana ~etirerek andiçtiler sonra 
hep hır arada reıim çıkartıldı. 
~rtık sıra müsabakalara gelmişti. 

Birinci 111ac; 58 kilo 
~ris (Bulgar) ile Sneberger 

~Yugo~Jav) ka11ılaştılar. Orta 
d akemı Sadullah Beydi. Bulgar 
Y aha atak oynuyordu 6 dakikada 
'..J•ugoslav bir kafa kolla galip gel-
uı, 

ikinci mac; 58 kllo 
Hüseyin (TiiTk) ile Biris (Yu· 

nan) kal'fllqtılar. Orta hakemi 
Y uıoslaYdr Yunan atak goriinii· 
'Jordu. Fakat Hüseyin biraz loD

ra faikiyeti ele aldı. Yunanlı yere 
d6fllriittG. Bir iki müşkül vaziyet 
atlattıktan ıonra ayağa kalkmıya 

Sonra yere Hü· 
..... .t .. ~e 

, ufa lçtn mücadele ze?Jt. 
1ı oluyordu. ilk on dakika bitti. 
Te~ ayakta aiiretme 1-!l&cli. 
~~ laakemlerin ittifakiyle 
........... salip illn etlildi. 

OçUncU lllaç 81 kllo 
y.._ (Türk) "'" 

lav) karıılqtıiar aotb (Yugoa. 
T·· ktü· y · Orta hakemi 

ur • &f&1' aert ve .. _ ı_._ 
M' d a....-u. 
. .•n er kenarı hamleler ııklaıtıiı 
ıçın halk heyecana düşüyordu. 
Y Mar bir tehlike atlatarak yere 
d~t~ü, fakat kalktı. llk on dakika 
bıtti. Kur' k"ld' y O • çe 1 ı aşar yere yat-
h ç dakUca böyle geçecekti. 
Yuıoala": üstte bir fevkaladelik 
göıteremıyordu De b'tt" • vre ı ı ve 
Yatar üıtte IÜretnıiye başladı. Bu 
ıef er daha hareketli bir güret 
ıördük. Fakat Yatar acul ve 
heaapaız aöriinüyordu. Bu da bit
ti. Son dört dakika, ayakta bat
lad.ı Ye maç bitti. yatar ittifakla 
ıalıp sayıldı. 

DBrdUncu maç a1 kllo 
Salit (Yanan) ile Serafim 

(Bulgar) kartdattrlar. Orta hake
mi Türktü. Y Ullanlı daha 43 ün

eü saniyede bir bfa kolla Bulgan 
yendi. 

Betlncl ma-; 88 kllo 
Pangofuloı (Yunan) ile De L~ 

c:a (Yugoslav) kartrlqblar. Orta 
hakemi Türktü. Yuıoılav güreıçi 
çoJc atak batladı. Yunan büyük 
tehlilce atlattı. Yunanlıya naza -
raıı raldbi dehtetli çevikti. Bo
'!1- 0 1'1D 'yapıyordu. Yunanlı 
b!r tehlike daha atlattı. Hatta 
~ır bit bile oluyordu. Devre bitti. 
'k~kr- -nkta batlanclı. Şimdi 
1 ı .m-_ 

-::-~ide ırk ırk minder dıtı-
~a çıkıyorlardı. Yugoslav bir hay
~ ıe't'fellıitti. Nihayet maç bitti. 
h::lay ittifakla ve haklı olarak 
La.! en talip geldi. On dakika 
IRll'alıat '9Wlldi. 

AltHıa 111-.-; 88 kilo 
Saim CTürtr) ile Ga,.fanof 

min gıdasını da götürüver ... 

DUn geceki 
(Bulgar) karşılaştılar. 
kemi Yunanlıydı. 

güreşlerde bayrak merasimi 
Orta ha • noff (Bulgar) ka11ılaştıİar. Orta 

Bulgar deli gibi güreşiyordu. 
Herkes şaşrrdı. Ve gülmiye 

başladı. Fakat daha ilk saniyede 
rakibinden bir tokat yiyen Saim 
bir kaf-- kolla Bulgarı 1 dadika, 

LI 
4 saniyede yendi ve çok alkışlan-
dı. 

Yedinci mat; 78 kllo 
Kaef (Bulgar) He LahatJı-

(Yunan) karşılaştılar. Bulgal' ilk 
saniyelerde bir tuş tehlikesini güç 
atlattı. Fakat Yunan 2 dakika, 45 
ıaniyede bu tuşu yapmakta fazla 

gecikmedi. Burada garip bir va· 
ziyet oldu. Bulgar güretçi çok 
kızmıttt. Elini sıkmak istiyen Yu
nanlıyı iki kere itti. Sporculuğa 
pek uyguh olmıvan bir hal... Ni
hayet kafile reisinin ihtarı üzeri
ne Yunanluıın elini sıktı. Fakat 
gene kızgmc:lı ve kendi kendine 
söylenivordu. 

Sekizine• mac 72 kilo 
Hüseyin (Türk) ile Sarini (Yu· 

0 oslav) tutuştular. Orta hakemi 
Türktü. iki gene te kavi ve birbi
rine denk görünüyorlardı. Yugo,.. 
lav Hüaeyinin ataklarmı daha çok 
kaf~iyle kartıladığı icin Hüseyi
nin katı yarılmııtr. Maç durdu
ruldu. Ve Hüseyin tedavi edildi. 
Güre! tekrar başladr. Bir kaç sa
niye sonra yara tekrar açıldığı i· 
çin maç durdu. Hüseyinin batı bu 
sefer daha sıkı sarıldı. Maça tek
rar bqlandı. 

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

Dokuzuncu maCj 79 kilo 
Nuri (Türk) ile Janea (Yugos

lav) karşılattılar. Orta hakemi 
Türktü. Güretçilerin ikisi de çe
tindi. Çarpışma çok hararetli ve 
ıılaydı. Devre bitti. Hakemler 
beraberlik verdiler. ikinci devre
de kur'a ile Yuıoıla v yere yattı. 
Yugoılav çok lqıvvetli idi. iyi mu· 
kavemet ediyordu. Üç dakika bit· 
ti ve Nuri yerde güretmiye haf" 
ladı. Nuri tam bet defa kalkmıya 
muvaffak oldu. Son dört dakika 
ayakta baıladı ve Nurinin hamle
leriyle bitti. Nuri ittifakla bük • 
men galip sayıldı. 

ONUNCU MAÇ 79 KiLO 
Zamoı (Yunan) ile Konstantl-

hakemi türktü. Bulgar kuvvet· 
liydi. Fakat oyun bilmiyordu. 
Bir tut tehlikesi geçirdi. Fakat 
Yunanlı güretçi timdiye kadar 
gördüğümüz Yunan güreşçileri • 
nin en ustasıydı. Güzel ve hesapt 
lı güretiyordu. Birinci devre bit
ti. Tekrar ayakta bqlandı. Yu • 
nanli hakimdi. Fakat Bulgar da 
kibar ve temkinli idi. En müt
ktil •aziyette bile, halle: kendisini 
alkıılaymca eli,.Je bu ıelima te
sekkür ediyordu. Yunanlı güreşçi 
hükmen ve ittifakla galip sayıldı. 
Fakat çok sempatik Bulgar mağ· 
lup olmasına rağmen halk tara• 
fmdan çok alkıılandı. 

ON BiRiNCi MAÇ 
Yorgiyef (Bulgar) ile Pirchel' 

(Yugoslav) karıılatblar. Orta ha
kemi Türklü. Birinci· devre mü • 
savi bitti. Güreıme ahenksizdi. 
ikinci devreye Bulgar yere yatırı
larak batlandı. Oç dakika bitti. 
Bu sefer yere Yuıoalav yattı. Bu 
.. d kika da bitti. Güretme zevk· uç a .

1 
. 

. d' iki taraf da oyun hı mıyor· 
Sl71 ı. .. d 
du. Ne yapacaklannı uzun ~u • " 
d~t düıünüyorlardı. ~üret bıttı. 
Dojruıu bu maÇta gabp çıkarma~ 
'-. h ylı· zordu. Bulgar eksen· 
Ptr a . . ... ed'ld' 

l h"knıen galıp ılan. ı ı. )'ete u 
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Mustafa (Türle) ile Stratuda· 
kiı (Yunan) karşılqblar. Orta h.a 

k . Bulgardı. Mustafa 27 sanı-
emı k il _:ı_·b· • • yede bir kafa o a: raa.r mı yenı· 

d. Muıtafa çok alkışlandı. ver ı. 

ON oçONCO MAÇ (Ağır) 

Nagy (Yugoslav) ile Slavtsciıo 
(Bulgar) kartılaıhlal'. Orta ha· 
kemi Türktii· Bulgar pek oyun 
bilmiyoalu. Rakibi de iyi değildi. 

Güretme zevksizdi. Faltat ~alk 
.. l .. yordu. Yugoslav dört dakıka· 

gu u • • k'b' • 
da virmi ıekız aanıyede ra ı ını 

yen dl. . 
ON DöRDONCO MAÇ .(Ağır) 
Mehmet (Türk) ile l..alas (Yu· 

nan) karşılaıtılar. Orta hakemi 
Yugoslavdı. Yunanlı minder'. dı· 
şma ke~ıyor. Mehmet kendisini i· 
çeri çekivordu. Koca Mehmet 3 
dakika 53 ıanivede Yunanlmm 
sırtmı yere getirdi ve çok alkışlan-

1 dr. 

Davetlilere hüsnümuamele 
Cüreşleri seyre aelen ballı: mkali

de kalabalıktı. Fakat bu kadar kalaba· 
bk düıünülerek ona söre hemen biç ter
bat almmamıtb. Bilet ••melı:. için tek 

- Pek ali ama mahtum beyi biridir ... 
tanımıyorum ki .. 

- llahi... Merak ettiğin bu 
mu? ... Hiç üzülme; müşk\ilita uğ· 
ramauın ... Mektebe gidince, etra
fına bakın! Hangi çocuk en gii2el· 
se, itte o, benim yavrumdur. Ken
diıine bu yiyecekleri verirsen.. 

- Demek ki bunlar, en güzel 
çocuğa verilecek? 

-Evet .. 
ikinci kuzgun, mektebe gidin -

ce, bakmıt bakmış; kendi yavruıu 
nu en güzel bulmuş; birinci kuz· 
gunun gönderdiği yiyecekleri ona 

vermit··· 

laveç Veliahtmm lstanhulu zi· 
yareti münasebetile yazıyorum: 

Dünyanın harikulade tehirlerin· 
den ·biri de Stokholm' dur ... Düşü• 
nün: Oraya da bir boğaz içinden 
girilyor ... Ukin bu boğaz altı saat 
kadar ıürüyor .. f Bizimkinden da· 
ha dar, pek daha ivicaçhdır .•• Hiç 
bir yerinde ağaçsız yah'1 umran• 
'ızlık yoktur ... Adacıklann, çam• 
ların, zarif binaların ve mütemadi 
dönemeçlerin yarattığı ziya ve 
renk oyunarı ... Hel' dönemeçte sür 
prizler... Nihayet, temiz, mun• 
tazam Stokholm' e varıyorsunuz ••• 

işte, bizimki de, aşağı 
ayni hesaptır. latanbulu 
çıkarmz ... 

yukan Buranın bir kabahati, belki, gece 
göklere hayatı olmamasıdır ... 

Şüphesiz, burası, gurup, yahut 
tulu eınaamda çok güzeldir. Meh· 
tapta da fena değildir. 

Lakin, latanbula daima uzak
tan ve manzarası alaca karanlık
ken bakmalı •.• Y oba, Kuruçetme, 
Ahırkapı, Haliç, kömür depolari• 
le, durgun sular üzerinde yüzen 
çöplüklerile, harabelerile, tam ma 
naaile kuzgunun yavrusudur ... He 
le yangın yerlerimiz, tozlu sokak • 
larmıız, mimariıi zevki brmalayı• 
cı yeni ve eıki evlerimiz, ağaçlık· 
lardan tecrit edilmit sabık bahçe
lerimiz, tehrimizi, çirkin beldeler 
araıma taınif ettirıe yeridir ... 

Ben, hayli memleket dolqtmı. 
Bunlar araamda, Franaamn lapan 
ya hududundaki Biaritz'i, en ya• 
p.nacak yerdir aanmm. Bayon gi • 
bi eski bir ıehrin on dakika ötesin 
de ••• iki nehrin birleıtiii yerde •.. 
Orman, göl, umman, plaj ve bun • 
ların içinde en zarif binalar, en 
muntazam yollar ... Tabiatin ve 
aun'iyetia hangi unıurunu arasa· 
zın " lebbeyk !,, diye kartmıza çı
kıyor ... Sonra, bqka bir şey daha 

Herhalde, İstanbul, dünyanm 
en güzel tehri sanmamalı ve bura· 
ya niçin seyyahlar akın etmiyor 
diye f&tmamalıyız ! Stokholm'un 
.özü açdmıtken oraya dair bir de 
hatıramı anlatayım: Bu tehire, 
1926 senesinde, seyyar sergi ile 
gittim. Bütün yol imtidadmca, 
"C.,, Bey şöyle diyip duruyordu: 

- Emin olun, bu seyahate, ıırf 
Stokholm'un o güzel fiurtlannı 
(ivicaçlı sahillerini) görmek içia 
ittirak ettim. Ah, o fiurtlar ••. Ah o 
fiurtlar... ( 

Merak ediyordum: Bu "C.,, 
Bey, Stokholm Boğazmr naaıl bü • 
yük bir zevkle seyredecek ... Onun 
bu halini ıeyretmek benim için de 
zevk olacaktı ... 

Fakat, mtlıur payrtaıbta varma• 
dan bir gece evvel, "C.,, Bey, va• 
purun kamara•mda bir pokere o-
turdu... ' 

- Döpel', üç aı, ful... Bop ••• 
Pas ... 

Maaanm batma mıhlandı ••. 
- Aman, "C.,, Bey ... Geldili 

geçiyoruz .•• 
kite açık INl'akılmıt. 1* suretle Irat~~ - Şimdi, timdi ... 
süreılerclen evvel tiyatro kapıuncla au- Fakat, demir atmcıya kadar, 

- ·-- ._ 

J'e!mesİne meydan verilmitti! So~; d • Ad 
davetlilere mütemadiyen üzerlennde bu hal böyle evam ettı... am • 
"sahne,, kaydile bilet verilerek hepsi cağız, başmı bile kaldmp dışarıya 
aabneye gönderilmit olduiu halde an· bakmadı ••. 
c:ak güretlerin batlama saati geldiği •· Dönüşümüz de geceliyin oldu, 
man bunun doiru olmacbiı anlaplcb ve hiç bir tey görmedi ... 
cbpn çıkmalan "ihtar!,, edildi. Şimdi, arada sırada rastlarım; 

imzalı, mühürlü davetiyelere ve bun· fiurtlara bayJldığmdan hali\ hah • 
lara mukabil verilen biletlerdeki "sah· 
ne,, kaydine inanmıı olmaktan başka ıeder.-. 
kabahatleri olmıyan zavallı davetliler ----'-="~a:_d_lc_e_s_u_r_e_w-=•=) ::-
cbtan "ihraç,, edilirken, seyirciler de ::;;;;;;;.. _________ 9' 
salonda bekleyip duruyorlardı. 

Ve nihayet ilin edilen saatten, yanm 
saat sonra maçlar batladı. Fakat bu 
"davetlilerin ihracı komedisi,, her fa. 
adada tekrar edildi. 

Hakemleri davet 
Türkiye Futbol Federasyonu ha· 

kem komitesi Riyasetinden: 6 Tetri· 
nievvet 934 Cumartesi akpmı için 
Halkevi Beyoğlu ıubesine baıusi 
mektuplarla davet edilmit olan ha -
kem arkadaılann - bu toplanma er
tesi süne talik etlildiiinden - 7 Tq
rinienel 934 Pazar ginü akpmı •Y· 
ni saatte ve ayni mahalli teırif bu -
yurmalan rica olunur. 

SARAY (EskiGlorga) 
9 ve 1 O Birinci teırin 

'eah ve Çartamba 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

( He~ef BİZ BHHler) 
a Perde 

Yazan : Birabeau 
Nakleden : M. F eridua 
Dekorlar : ( d) grupu 

Giıeler her gün açıkhr 
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Diş tabipleri kongresi 
HABl!R - Akt•m Po~•=ta=•'=~==~=~~=~==~=S~b;;l;;;lr~l;;;;nc tetrln t994_==~· 

Zil oğlu Rüstem r Gazimizin, konuğuna sözleri --

Memleketin her 
murahhaslar 

tarafından 
gelect'~ 

csaı tarafı 1 inci ayıfada) 

'ğe kartı fenalıkla mukabele benim 
ıanıma yakıtmaz. 

(Baı tarafı 1 incide) 

3 - Orduda dit bakımı (kay • 
makam Şemsettin ve Halil Bey· 
ler.) 

4 - Gebe kadınlarda dit çıkar· 
mak meaelesi (Doçent Suat lmıail 
Bey.) 

5 - Piyare de -dit eti hastalı
ğı- aaıbit köprülerle tedavi (D~ 
çent Feyzullah Bey). 

6 - Dit oyuklanmn muhtelif 
tedavi usulleri (Mehmet Rıza B.) 

7 - Vücut hastalıklarının diş· 
lerle ve dit hastalıklarmm vücutla 
münasebeti (Osman Bürhanettin 
Bey.) 

8 - Piyare geVfekliıklerinin te-
tfaviıi ••• 

Konırede ıbu ra•orlardan bat • 
ka her i.tiyen dit hekimi ve he
kim arkadaılar enteresan bulduk· 
lan mevzufara daiT tebligatta ·bu .. 
funacaklar ve bunlar etrafında 
münakatalar yapılacaktır. ·Bu mü· 
nuebetle meıleğimizde muzlim 
kalaın noktalar meydana çıkartıla
rak netice elde edilmeğe çalıtııla· 
caktır. 

Gene bu 'ICongrede mevzuu bab· 
ıolacak ve konuıulacak meseleler· 
Clen biri de bazı meslektaşların 
Cli, tedavisinde kullanıl.an malze
menin tamtılmasıdır .• 

'-Bu l«mgre bir hafta p -dar de· 
vam edecektir. Bu münasebetle a
zalara ziyafetler verileceli ve te
nezzüh ler tertip edilecektir. 

Av usturyanın 
istiklali 

(Ba1 tarafı . ı incide) 

rüldüğü zammı, Avusturyada bir 
Nazi isyammn daha kopacağını 
tahmin etmeldediTler. ltalyanm 
bu anda Avmturya hududuna 
uker sevkedeceii muhakkak gö
rülüyor. Her hangi bir endişe ile 
Yugoslavya da ayni tekilde 
hareıket ederse, Dr. Dolfuıun kat· 
lini müteakip kopacağı tahmin e· 
dilen kıyamet, büyük harp tehli
kesi bat· göstermit olacaktır. 

Cenevrede murahhaslar arasın· 
da f(>yle bir anlqmıya dahi bq 
vurulduğu ıöylenmektedir. 
Bu anlqmıya göre Naziler ,Avus 

turyada ilrinci biT hükamet darbe
ıine teıebbüs edecek olurlarsa, 
lta11a. Çekoslovakya ve Yuıoı· 
lav,aı :Avuaurya topraklarmcla 
aralarmda taksim etmit olduklan 
mintakalan derhal i1gal edivere-
ceklerdir. 

ltalya, :Avuaturyanın istiklali i .. 
çin en emniyetli tedbir olarak, 1-
talya aakerinin daima Avusturya 
hududunda bazIT bulunmaaını 
tercih etmektedir. Bu teminat 
olmadıkça, Almanyanın Avustur· 
ya Nazilerini tekrar aaldırtabile
ceti fikrindedir. 

lngilterenin, her hangi bir mü· 

Anadolunun her tuafmdan 
murahhaalar geleceği gibi, Yuna· 
nistan ve Bulgari.tandan da dit 
hekimleri gelecektir. 

Bütün kongre mevcudu iki yüz
den fazla olacaktır. 

Ba kongre münuebetile ,ehri· 
mizde bir de dit sergisi açılacak • 
tır. Bu sergide dit aletleri, dit ve 
ağız hastalıklarına ait muhtelif 
tablolar teş-hir edilecektir. 

Geçen ıeneki kongreden çok 
mühim ve müsmir faydalar elde 
edilmittir. tik it olarak ilk mektep 
ler taleıbeainin dişlerinin muaye • 
neıi yaıpılmıttır. Bu yeni kongre
den sonra da gene bu hayırlı ite 
devam edilecektir. 

Çünkü çocuk ditleri bizim mev· 
zuumuzun belkemiğidir. 

Gene geçen seneki kongre esna
sında olduğu gibi, bu sene de bal
kı dit hıfzıuıhhaama teşvik için 
muhtelif liıe ve orta mekteplerde 
konferanslar verilecektir. 

Şimdiye kadar verilen gerek 
bu konferanslar ve gerekse radyo 
da verilen huıuai konf eranalar 
halkta çok alaka uyandıımJ!br •• 

Dütün~üğümüz mühim nokta • 
lardan ibiri de, diier memleketler
de olduğu gibi bir dit ıinemaaı 

yapmaktır. Dit bakımını canlandı 
ran filmler göstereceğiz ve bu 
filmler halka bedava gösterilecek 

tir.,, 

Süt meselesi 

Yarın Şehremininde ve 
Pangaltıda birer depo 

açılıyor 
Bir müddettenberi devam eden 

süt münahsilleri ile seyyar süt 
.satıcılar arumda·ki ihtilaf halle • 
diknek üzeredir. 

Evvelki gün süt miiltaıhsilleri, 
sütçüler cemiyetinde, bir içtima 
yap&Tak bu meseleler etrafında 
görütmüılerdir. Bu içtimada ce
miyetin yeni idare heyeti de seçil-
mittir. 

Daimi izabia Hakkı, Mehmet, 
Şevket ve Halit Ferhan ve Yusuf 
Beyler seçihnitlerdir •• 

Süt müatahailleri aralarmdeı 
yeni bir karar vermi!lerdir. Buna 
göret yarm Pangaltı ve Şehremi• 
ninde birer süt deposu açılacak
tır. Bütün ıüt müstahsilleri sütle· 
rini buraya ıetireceklerdir. Bu 
depolaırda hem perakende satıt 
yapılacak hem de seyyar satıcıla· 
ra buradan süt verilecektir. 

Süt iılerile alikadar zevata ıö· 
re; halkın hilesiz ve temiz süt iç· 
mesi münhasıran belediyenin kon· 
trolüne b~ihdır. Belediye müte -

dalialede bulunn1ak veya bir ~p
be almak niyetinde olmadığı gö-

madiyen seyyar satıcıları kontrol 
etmelidir. 

ispanya kabinesi l'tllUJar. 

Belediye seçimi 
(Bat tarafı 1 incide) 

Eski Başvekil Hariciye 
Nazırı oldu 

- Sen 'bana hiç bir ıey yapa
mazsın! .• 

- Beni isibfaf ediyor ve kızdı
rıyorsun .. Fena yaparım sonra .•• 

- Sen de çok oluyorsun .. Sana 
ben de son defa ihtar ediyonım .• 
Gelip teılim olmazsan seni zorla 
esir alıp babamın yanına ıötüre • 
ceğim .. 

Bu zamana kadar itidalini mu • 
hafaza eden Zal oilu daha fazla 
tabamül edemedi. Gözlerinden 
yq aka aka yayma sanldr. Bir ok 
yerleıtirip kimsenin geremediii 
yayı çatlatıncıya kadar gerdi. Ve 
tam isfendiyann kalbine nipn a
lıp oku salJYerdi. 

Ok engerek yılanı gibi ıslıklar 
çalarak havayı yardı ve dojnıca 
Zal ojlu Rüstemin nitanladıiı ıi· 
bi lsfendiyann kalbinin üstüne 
çarptı. 

Hayret!.. 2 
lsfendiyarın dediii doiru çıkb .• 
Ok lsfendiyaFın göğsünü dele• 

medi. Yalnız göğsüne çarpar çarp
maz gök gürler ıibi kulakları pat
latan bir ıes duyuldu. Ve 1sfendi
yarm göğsünün üıtündea bir yıl
dmm çıktı. 

Yıldırım yanında ·duran ve on 
bet adamın kucaklayamıyacaiı 
kadar genit olan çınar aiacma 
isabet etti. 

Ve aiaç iki dakika içinde yan • 
dı kül oldu. 

Emin olunuz ki Zal otlu Rüs
tem de bu ite sizin kadar tattı• 
Yalnız anladı ki lıfendiyann bak· 
kı var. Vücuduna ok ve kılıç te
sir etmiyor. Buna mukabil lıfen
diyann da. Wbnnka."91• attsl- ok· 

lar Zal oğlu için tehlikeli olmaia 
batlamıttı• Rüatem bu oklan elin
deki gürzle defediyordu. Bu gürz 
demirden bir öküz kafaaı teklinde 
idi. 

O gün mücadele alqama 1'adar 
sürdü. Güneş batmca muhuama 
durdu. lıfendiyar baimlı: 

- Garüyoraun ya Zal oilu!. 
Bütün uğratmalann hiç bir netice 
vermedi. iyisi mi gel güzel pzel 
teslim ol. Beni byebude yere ui· 

rafbnna. 
- Kati.Yen ..• Aıla.. Göle brtı 

ok atar ve ıeriye dönen oka kartı 
katbimi siper eder, ölürüm de 1&• 

na teslim olmam. 
- O halde yarın sabah prütü· 

riiz. 

- Görüfiirüz. 
-r -...,... . -

Her ikiıi muhalif taraflara ·dol· 
ru yürüdüler. 

Zat otlu Riiıtem o gece çok mtı
teeasir oldu ve ailadı. Kendisile 
mtlaavi teraitte olmıyan bir dö
vüte ıire~ lafendiyara çok mı· 
yordu. Birden bire aklına bir ıe1 
geldi. Sevinçle elini dizine vur• 
du. Dizlerini örten zırh parçalan
dı. Hemen Rehtine bindi ve Kaf· 
daiınm yolunu tuttu. 

Babuımn en iyi dostu olan 
Sfunürı onu büyük bir hüınü ka
bülle kartıladı: 

- Söyle Rüıtem ! Neyin var 7 
Nede,z:ı böyle müteeuiıain? Bili • 
yorıun ki ben senin büYük an • 
nen ( ! ) ıaydırım Derdini bana 
söyle ki dennanmı bulayım •• 

lenmektedir. Din gece halka A
layköıkünde bir temsil verilmittir. 

Buaün cüma oldujunclan kala· 
halığm daha fazla olacaiı mu
laakkaktrr. Pazar tünü de res • 
mt devair aıteden ıonra tatil yapa
cak ve memurlar ailelerile birlikte 
1'87.lerini vereceklerdir. 

Madrit, 5 (A.A) - M. Lerroux 
yeni kabineyi tetkil etmiıtir. Bu 

Rüıtem derdini kup. söyledi •• 
Kut bqını iki y~a ıalladı: 

- Çok zor it! diye mmldancb. 
Zerdütt'ün sihirleri çok kuvvetli • 
dir. Buna kartı bir teY bulmak 
imkinsızdır. 

kabinede eaki Bapekil M. Sam • 
per, Hariciye Nazırlığını deruhte 
etmiıtir. Yeni kabinede 7 radikal, 
3 katolik, bir çiftçi ve bir liberai 
demokrat vardır. 

(Yann da devam edecek) 
Murat Setimi 

(Bq tara& ı incide) 1 
nuz için beslenmit duyıuların 

bir yankusunu bulacakamız. 
laveç, Türk uluslanmn ka· 

zanmıı olduklan utkuların si• 
linmez damgalarını tarih taıı· 

maktadır. Süerdemliği, onu, 
bu iki ulus, ünlü, sanlı özlerinin 
derinliğinde sonsuz tutmakta. 
dır. 

Ancak, daha batka bir alan· 
da da cftılar erdemlerini o den • 
lü yalbnklı yöndemle göster
miılerdir. Bu yolda kazandıkla
n utkular, ıerçekten daha az 
özençe deier delildir. 

A vrupamn iki bitim ucunda 
yerlerini berkiten uluslarımız, 
ataç özlüklerinin tfun 1111ları o
larak bayaak, önürme, uygun· 

hak kıldacılan olmut bulunu
yorlar. Onlar, bugün, en güzel 
utkuyu kazanmıya anıklanıyor· 
lar: Baysal utkuıu. ... 
Alteı Ruvayil; ,. .__ 

Y etmit heıinci doğum yılın· 
da oğuz babanız bütün acunda 
sayıılı bir sevginin söyüncü ile 
çevrelendi. Genlik, baysal, 
içinde erk sürmenin aücü itte 
bundadır. 

Ünlü babanız, yüksek lua• 
hnız betinci Güıtavın gönenci 
için en ısı dileklerimi ıunarken, 
Altes Ruvayil, sizin, Alteı Ru· 
vayi.I prenses Luizin, sevimli 
kızınız Altes Ruvayi.l prenses 
lngridin esenliğine; tüzün ı .. 
veç ulusunun ıönencine, ıenli· 
ğine içiyorum.,, 

Nutukta geçen öz Türkçe sözleriıı karşılıklan 

Gazi Hz. nin nutukları ıçın

de ıeçen Türkçe kelimelerin Os -
manbca kartılıklan tunlardır: 

Türkçe • Osmanlıca 

Tükel-Tam 
Özrü - Huıus\ 

Kıvanç - Zevk 
Uz, uzca - Müddet, müddetçe 
Y anku - Akli sada 
Utku-Zafer 
Süerdemlik - Aıkerl 

hüne" 

Alan-Salia 
Erdem - Fazilet 
Denlü - Kadar 
Y altırıklı - Nurlu 
Yöndem - Uıi.il, tarz 

ıazuet v~ 

••OCIW • (Baı tarafı 1 incide) 

'Anbra, tı (A.A.) - lsveç Ve
liahtı Fabametli Prenı Güatav A· 
dolf Hazretleri Reisicumhur Haz• 
retlerinin nutuklarına şu nutuklıtı 
mukabele buyurmutlardır: 

Reisicumhur Hazretleri, 
Hatmetli lsveç Kralı Hazretle

ri, ailem ve bizzat benim hakkım· 
da söylemiı olduiunuz bu derece 
ıevimli sözlerden pek mütehaasiı 
olarak, zattdevletlerine prenıeıler 
ile benim, Türkiyeyi ilk defa ola
rak büyük bir zevkle ziyaret ede· 
ceiimizi temin etmek isterim. 
Hakkımızda gösterilen hüsnü 

ICabul bizde pek kıymetli bir ha· 
lıra bırakacaktır. 

Hatıruı b~zde, lsveçte lienüz 
canlı olarak kalan tarihi hidiıeler 
vaktile iki milletimizi birlettir· 
miıti. Bu itibarla, zatı devletleri· 
nin ceıur ve münevver idaresi al· 
tmda terakkiyatı bariz bir tekilde 
tezaltür eden ıenç Türk cumburi· 
yetinin doiutunun ve kuvvetlen· 
mesinin hususi bir muhabbetle 
memleketimde takip edilmit ol· 
mesında hayret edilecek bir ıey 
yoktur. 

Birbirinden uzak mmtakalarda 
ve bqka ıartlar altmda, memle· 
ketlerimiz ayni ıayeyi gütmekte-

dir. Bu ıaye ise ancak iıtikrarı 
halinde fikri ve iktisadi memba· 
lanmızın ink;pfma müaaade ede· 
cek olan ıulhtur. 

Eler bu pyeye vusul kabil olur 
ve dünyada itimat yeniden hüküm 
sürmeie batlarıa iki millet arasın· 
da d&ha tabii bir ticarete av· 
det ümit edilebil=r. Türkiye ile lı· 
veç her birimizin ihtiyacı olduiu 
mevat mübadelesine istinat eden 
mütekal>il ticari ıııtlnasebetlerl 

• için bundan istifade edeceklerdir. 

Özenç - gıpta 
Bitim - Nihayet 
Bitim ucu - Nihayet 
Berkiten -Teıbit eden 
Ataç - Ceddani 
Özlük - Vaııf 
Tfun-Tamam 
Issı-Sahip 
Baysak - Huzur 
Önürme - Terakki 
Uyrunluk - '.Ahenk, vifalC 
Kıldacı - Lil 
Amklanmak - Hazırlanmali 
Bayıal - Sulh ....... -~ ...... 
Oiuz - Mübarek 
Söyüncü - Nipnei muliabl;et 
Genlik - Refah, ıenitlik 
Erk sürmek - Hüldimet icra etı-

Kadehimi kaldırır ve Yeni TUT-, 
kiyenin Büyüle Gaziıi zatı devlet• 
)erinin 11hhatlerine ve aıt1, cesur 
Ttirk milletinin sa-adet ve refahı-

' na içerim.,, 
Yemekten sonra, parla)l ltir ka· 

bul resmi olmuıtur. 
1 

Iıtanbul Aali7e 6 ma Hukuk Mü • 
kemealnclea: 

Mlriivvet Hanım tarafından Ak..
rayda lne Bey mahallesinde imrahor 
ıoliağında 98 No. da Adil Bey ale,taiD9 
açılan botanma davumm icra labnall 
· •J i'lnk~meıinde ikametıihmm meçha-
liyeti haHbiyle ••ki Dinen te'blipta 
rağmen mumaileyh mahkemeye plme
diii ıibi ·ekil dahi ıöadennemit ....... 
anlatılarak v.kil Zeki Beyin talHiP 
ııyabmda muhakeme7e ilq19"""1 ve il 
yaben ikmal olunan tahlribt zaı.taaalt 
ıi kıraat ve davacı vekili istinap 011111'" 

muı ve iı1"1 muameleden ı..hiıle 111•P 
karannın bir ay müddetle ilanen te'bli
iine karar verilmiı ve 1Mı lapta müttr 
hu llY8P karan mahkeme dinn\•,,.. 
aine talile lahnmq olduğundan tarilJI 
illnm ferdwndan itibaren on sün 'llAf"' 
fında itiraz etmediği ve muhakeme sil
nü olan 5 - t t - 934 Pazarteıi ı 
on üç buçukta Y enipostahanede lı 
hul aıliye mahbmni altma laalPak 
mahkemesinde laeyeti Mlrime h....
ıelmediii takdirde davacı wıkiliain • 
dia eylediii nlaalan kabul •• ikrar 
mit addiyle ll)'altmda c:eryan eden 
amelenin muteher addedilec:eii t 
makamına kaba olmak üzere Uln oka .. . 
nur. 

nm• Doktor • Operatlr 

Ahmet Asım 
Doium •• k•dın baıtalı'4Iar1 

m&teba11111 

Doktor • Operatar 

iffet Naim H. 
Cerrabt baıtabklan mlHeha•• 
Muayene ıaadarı: f0.12 Ortaköy Sif• 
yurdu. 15-18 Heyotlo lstik1l1 cad t9 

- relefon 4222'1 ve 46901 . 

1 

1 

== il 



Koınogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri İzale ve saçları bealiye
rek d&külaıeıine mini olur. Depo
auı Kanzuk eczaneıidir. Belli bat· 

lı ıtnJat nıataplannda ve her ec· ~ ' 
zanede bulunur. j 

ihtar: Lnzuk aaç losyonu mü- 1 ı ' 
mümaıilleri ıibi yaib değildir T .. k t''" h l"'t"f 

b
. · eaırı a ı ve rayı ası a ı 

ır loıyondur. 

F T 356 

lstenbuı E 1 eledlyesı llAnları 

Takıimde ~ocıtepe . 
No. h harap bir odıd . OJaballeıı Taksim çeımeıi sokağı 5 
binaen ıabibi tuıfından ıbaret h~nenin aabibi meçhul olmasına 
diyece bedmen izıl . •n mahzur ızale edilmediği takdirde bele· 
ınına kaim olmak üeı ına~ıuruoa teveas6l edileceği tebliğ maka· 

zere ılin olunur. (6437) 

TüRK Eski LoNDRA 
Lokanta e· . h . Şehrill'llzl ve ıra anesı açılmıştır 

n en maruf ve yUkaeksan'atklrlar1nı 
dlnliıeceksinlz. 

Saz tam saat 18 de başlıyor. 

[ 
1 

••tanbul Evkaf MUdUrıuıu illnları 
-70 8/ 10 / 934 - Pazartesi 71 -170 9/ 10/ 934 - Sah 

171 - ili . 10/ 10/ 934 - Çiqanha 
Hanat 1. .. .1_ • • • 

Bütün natmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nikleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur• 

.TELEFUNICEN 

' • 

claki N\I. -.ınıesuun E71Ul/ 934 YUife\ew )'Uu,.. '1'&1h tarihlerde hizaiarm. 
- llrasıııa ıöre nrileceii ilin olunur. (8410) BOUALA BİRADERLER ve.$5' ~ 

. !alıkçılık Enstitüsünden: 
'tta. _.. ~ A""-ca, lngilizçe ve yahut Fraıuızça tisanlann· 

cektir B h it efencB •tajiyer oı...- aJm•c.alrtır· Şehri elli lira ücret verile-
• u uıusta daha fazl • ah 

hine kadaP Boiazj i a. ı~ at almak üzere 12- T eırinievvel -934 tari· 

leri ilin ...._ ç Baltaı..._,..... Wdcphk Emtitüliine müncut etme· 
• (6a91) 

İSTANBUL AN KA~A İIMİR. 

DÜN ve YARIN 
Tercllme KOlliyatı 

10 uncu Kitap 

RASİN KÜLLİYATI 2 
Ya.ıanlar • Va N ~ A R ( Ş A 

H. NAZIM Fiyah: 75 Kurut 
...... ______ ...._..__...__ ..... _______ ......_. .. BASILANLAR: - - --~~--

• - '1 ıle Çiiriiksulu Meziyet 
T e . Öz Türkçe ile yazdmıı ilk roman 

i vzı Merkezi : V A K 1 T Matbaaaı - lıtanbul 
ll Fiyatı SO kuruş - Her Kitapçıda bulunur. 

p 
ti 
ıi 111-~A•""ll111111n•a•ıun=n=n•ı .... 111111.._1111111111ıa:m ...... 

=a=•==m::wwww::awwwn:=aı 
:• .: 

s.ınım::::m:m::ii 

Diş DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karaau111..nL T 

'"- ramvay 
duralı No. 4 

-----:.::--------------

Gayrimübadiller 
cemiyetinden: 

20-10-1934 tarihine müeadif Cu· 
marteai eaat 14 de senelik koncre top
lanacağından mukayyet banın latan· 
bul Halknine tetrifleri mercudur. 

Ruzname: Çalqııua raporu, idare he·· 
yeti seçinıi (3298) 

latanbul Dördüncü icra Memur· 
luiundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
raya çevrilmesine karar verilen 6700 
lira kıymetinde ltulunan pyri müba-

dil bonolannın 8 - 10 - 34 tarihine' 
müeadif Pazartesı sünü saat 10 da 
Dördüncü "akıf Hanında borsada ve' 
birinci artbrma ıuretile satdac:ağmdan 

" • :ıı."itılerin mezkur sün mahallinde hazır 
BONE •ERAITı bulunacak memuruna müracaatlan ilin 

ı 1 olunur. (3201) 
nı .... _ • il •ıta 
--~•ı 111 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mal,. iktı.adl, malt..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercüme1i ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkardmur ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca• 

at olunmuttur · 

10 
uncuıu çıktı. 

t - llAFO, ~ - Haydar Klfal 
., 

1 - AlLID çumBRI, Horua - 1. S. AD ... 

1 - TIVARllT, BANKA " BORSA, 1ktı1a' doktoru 

llalalla IDtem 

& - DIDVLET n un1LAL. l.eoJn - llqdu Rlfat 

a - 808Y ALIZM ı KaaWd - tlülU zellertJa 

1 - &CLLIYAT '· KABIN, B. Nama 

' - iŞÇi slNın iHTiLALi. LenlD - Ba:Jdar Rilat 

100 

100 

,, 

'il 

IO 

8 - RVlll BAYATl'A LA•V11R. Pıof. Yaq - Pıol. Dr. 

M. Bayrullall 80 

9 - ISFAJIANA DOGRU, ptyer Lotl - 1. B. Allpıı 100 

10 - K1'LLlTAT •• RASiN u. a Numa 126 

BASILACAKLAR: 
1 - UOKIO BABA ı HIUUll - lt,.ydar Wlat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

ı - IUlBABAR 15u.LERI, lvan TlbpDJe• - !amlule Mrena 

1 - mallYET, llulltıtln 

& - KAPiTALiZM BVBKANI, Profeeör Plru - Abmet Ba~ 

& - ı•~""'\llZI •• KAHA. ll&alld&L. 
ı - lltAı Parl9 Kulll1at mektebinde Profl9Ör doktor Bloe tlıuıJI• - 1la7c1ar lllfat 

ı - •'TIK 1 : IF.ropo&lda - Ataotlu AIUnel 

11 - IÇTIJIAI &ANUNLAK. Greef - Rauf A~& 

t _ ç4K.:VK DCŞt)KTICNLEH B. Gonzalve, Meowıleı - Prol. Ur. ti. BaJ· 

rullall 

ıo - SAL.UIBO, nober - 1. a. Alı ... 
ti - lfAM1MJ SAADET, Tolıtoy - 1. B. lllpı 

11 - UIZRAELtNIN BAYATI, A. Morua -.., uo 111 1200 g,._ Kimyager --••ı 
1L.Aıt ... Mo MO •••• H o s A M E D D 1 N 

1
--.. ---------~--.--~~~-~~~!!'~~~~,.~ l'lcaıe TARiFESi 1 I H k k h • va arzuhali nnunaileyhin halen ika· mai lüzumu teblii makamına kaia 

11~ -...,.~ ..... •1m ,. .... Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. ıt. Altıncı u u Ma kemeaın 0 •--•- :;._ !H ..... olunur. (3198) ·- ._ d metıahmm meçhaliyeti hasebiyle teb- anma -- uau 

-

10 ta---. Kanda: Ore, ıeker, kolleateria ve en: 
S 

-~ . ..,,.._ da H l1 lit eclilemedipden dava arzubaliain 
ahibi ve N . kloriir miktarlannm ta•ini. Kazu. Küçükpazar acıkadm maha e-

•tnyat Müd·· - . " • d N 1 han d d • ltir ay müdcletle ilanen teWiiine ka-HAS a. ki uru · rat, au, mevaddı pdaİJ'e, ticaret ve ıın e 2 u: ı e e mukim Be nye 
"''' RASiM · H t afmd Riz • M m· rar verilmiı ve bir nusbası ela mahke-Baaıldıtı '"' ı sanayı tahlilleri yapılır. Bahçekapı ' anım ar an eaın apa 

'••·----ı~v;";•;rr~>.:H:aı:tıııı..:11.1 Emıak ve Eyt•m Bankuı karpsın- Nahiyesinde Kürkenli karyesinde mu• me divanhanesine asılı bulunmuı ol· 
da izzet Bey hanı (3284) ı kim; Leveıt oğlu Sefer ağa aleyhine duğundan tarihi tebliiinden itibaren 

•11111----------ıı--...l.ll açılan botanma davasına mütedair da- bir ay zarfından cevap layıhası ver-

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Habı*lt ~nkanı caddeııı !'\o. 60 

Teleı·,,n 22561l 



G Üreşçilerimiz 
dünkü maçlarda 

galip geldiler 

neçenleide Vene.dikte yapılan beynelmi lel deniz motörleri yanJmda resimde gö rdüğünüz "Miss Britain III" adlr lngi

JU motörü saatte 177 kilometre, 185 metre (111 mil) ile birinci gelmiştir. 1300 beygir kuvvetinde bir motörü olan bu 

yanı teknesi dünyanın süratli motorbot lanndan biridir. Fakat İngilizlerin büyük emek ve ümitlerle hazırladıkları bu 

motör de dünya rekorunu Amerikalıların elinden alamamıştır. Dünya rekoru 124,981 mil ile Miss Amerika motör4inde.... 
du. 1 \ 

[ ESNAF VE iŞÇi--~ ] 

Devletçilik usulü 
esnafa zarar · 

Kapalı çarşı 
akıyor! verir mi? Veresiye esnafı 

b Ka. l 
Pek çok kimselerde fU kanaat atirıyor Efendi: 

m ifa: 

vardD": Makine aanayii ilerleyin - Bir çok esnaftan ayni şikayeti 
ce, küçük aermayeli san'atki.rlar itiliyoruz: n veresiyedenbatıyo -
maıhvolUl'. Bu fikir, bizim esnafı ruz .. ,, 
da bedbinliğe sevkediyor. Bugünkü nüshamızda da bak. 

Devletçiliğin tatbik edildiği kal Nuri Efendinin, ayni tarzdaki 
memMketlerde bunun böyle olma· feryatları ayuka çıkıyor .. Vaziyet 
dığmı göstermek için, ltalyan mi· cidden fecidir ... Bilhassa, bu bak
aalini ele alalım. Böylelikle, dev • kalları mahveden bir usuldür. 
letçiliğin esnafa düJman değil En büyük kabak onların batma 
dost olduğunu da ispat etmiş olu- patlıyor .• 

yoruz: Öyleyse ne yapmalı?. Pek basit: 
ltalyada kUtjUk sanatlar Veresiye vermemelidir!. Yahut ta, 
"11 Corricre Della Sera,, 28 EylUl pek muayyen şerait altında vere· 

1934 tarihli nüshasından: siye vermelidir. Bunu da, bakkal-
ltalyada küçük aan'atlar günden gü- lar, kendi cemiyetlerinin koyacağı 

ne çoğalmaktadır. lta)ya hükıimeti, kü
çük san'atlar hakkında bir iıtatistik bir zapt ve rapt ve nizam tahtında 
ne§retmittir. Bütün ltalya matbuatı tanzim edebilirler .. Yoksa, birinin 
hu mesele ile alakadar olmaktadır. Sta· veresiye verdiği esnada ötekinin 
tiıtik enstitüsü küçük san'atları §U su· vermemeğe kalkışması kabil de • 
retle iza bediyor: ğildir. Herkes veresiye verene 

Büyük sanayi ile küçük san'at ara- koşar; peşin alış veriş eden müşte• 
ımdaki fark, tetebbüıün deTece ve e- risizlikten, öteki ise, mallarını el
bemmiyetinden anlatılır. Küçük san'at-
larm mümessilleri korporasyonlarda den çıkarıp parasını alamamaam-
mevcuttur . dan dolayı mahvolur ! 

Jtalyada on yatında ve on ya§ından Bütün bakkalar, cemiyete kay· 
daha büyük olan küçük san'at mensup • dedilip cemiyetin veresiye hakkını

" Haberin daimi okuyuculann -
danım. Bizim derdimizle uğraşma 
ğa başladığından çok memnun ol· 
dum. 

Benim derdim dükkanımın fe· 
na halde akmaudır. Kaç defa hep 
bir olup Evkafa gittik. Yalvardık, 
yakardık. Ricalarımız hiç bir neti
ce vermedi. Kıtm dükıkanm için• 
de şemsiye ile geziyoruz. Malları· 
mız harap oluyor. Eğer Evkaf bu 
sene de damı esaslı bir surette ta
mir etmiyecek olursa dükkanı ter· 
ketmek mecburiyetinde kalaca· 
ğım.,, 

Vurguncu seyyar esnafla 
mücadele 

Kadıköyünde seyyar esnafın

dan Hamza Efendi diyor ki: 
Beş sene dir seyyar esnaflık 

yaparım .. Hükümete ben de ver -
gi veririm, benim de belediyede 
esnaf kaydım var dır. 

Ve bütün diğer esnafın yap • 
ması li.z1m olan, şeyleri ben de 

larmm adedi 1,415,559 dur. Bu rakam- da tayin edeceği kaidelere boyun yaparım .. 
lara nazaran ltalya nüfusunun yiizde eğmeğe mecbur olmalıdır. Bu Yalmz, aruıra türeyen satıcılar 
dördü küçük san'atlarda çalışmaktadır. na razı olmazlarsa işte böyle bin- oluyor. itte bunlar hem dükkancı-
Büyük sanayide çalışanların adedi de l h d b. · d' 

lerce 11.raları da deve olur!.. arı, em e ızı mutazarrır e ı • 
3,905,819 u bulmaktadır. Şu halde ltal-

d b k 
"d Kavafogwlu yorlar. Vergi vermiyen bunlardır. ya a Üyük ve üçük sanayı e çalıtan-

lann miktan 5,321,378 dir. Bundan an- Hamiş: y anlıt anlaşılmasın: Bir iki gün öteberi satarlar, sonra 
latılıyor ki, ltalya umum nüfusunun Hiç kimseye veresiye verilmesin kayıp olurlar. İhtimal başka bir 
yüzde otuzu san'atkardır. demiyoruz .. Esnaf cemiyetlerinin semte giderler .. 

ltalyada küçük san'atlar iki kısma B "b'l b' v drkl rı koyacağı nizamlar, veresiyenin u gı 1 er, ır ugra a ye -
aynhr: Biri maiyetinde itçi bulundu b' d h w d ki · · h"'ngi ıterait altında kimlere verile· re ır a a ugrama ı arı ıçın 
ran patronlann bulunduğu sanayi, diğe- .,. Y 

ri de ba,lı batına çah,an küçük san'at- bileceğini tesbit edecektir.. Ya- satacakları mallara ehemmiyet 
erbabıdır. ni namuskir müşteri ile batakçı ' vermezler. Çürük olur, eski olur. 

Maiyetinde İ§Çİ bulunan patronlann belli olacaktır. K. Ucuza satarlar ... ~ 
mevcut olduğu sanayi 256,512 dir ve _ işte bunlara belediye bakma -
müstakillen çalıtan küçük sanayi adedi da kundura amilleri ve tamircileridir. lıdır .. 
de 514,164 tür. Küçükıana'tlarda ücret- Mıntaka itibarile en ziyade küçük 
le çabJIUl amelelerin adedi 644,893 • ıan'atlarm inkitaf ettiği yer Copania'dır. 
tilr. , Bundan sonra Venedik mıntakası, daha 

Küçük san'atlu arasında en kalabalık 
sınıfı terziler tefkil eder. Bundan son· 
n derldlik sanayii gelir. Ondan sonra 

sonra Calabria, Toscana, Piemonte mın
takalandır . 

Küçük sana'tlara mensup olan 

1,415,559 dan 1,035,314 ü erkek ve 
380,245 i kadındır. Şu halde san'atkir
lann yüzde yetmit üçü erkek ve yüzde 
yirmisi kadındır. 
Yaı itibarile küçük san'atlara menıup 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kııkaoçhk, kuvvet, aık ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

$ÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rfo. 52 

Bunun üzerine Süleyman ayak· 
larını açtı ve ona yetişmek için 
koştu. Yaklaşınca tekrar s~lendi. 

- Hergül ! Hergül ! .. 
- Ne var Süleyman? 
- Biraz geri kal... Seninle ko • 

nuşacaklarım var .. 
- İyi ama ben i>u vahşilerin 

pusuları nasıl kurduklarını öğren· 
mek istiyorum. 

- Öğren;rsin .. Benim söyliye • 
ceğim daha mühim. 

- Nedir? .. 
- Biz avdan sonra bunlardan 

aynlahım, diyorum. Ömrümüzün 
sonuna kadar burada kalmaY.a ka
rar verdikse pek ala .. 

- Nereye gideceğiz. 
- Nereye olursa .. 
- Buna birdenbire karar vere-

miyeceğim .. Hedefsiz bir yolculu
luğa çıkmaktansa burada kalmayı 
tercih ederim. Aylardanberi çek
tiğimiz üzüntüye yeni baştan baş
lamak için her halde bir sebep ol
malı.. Blan't razı mı? 

- Daha onunla konu§madım .. 
Fakat, gitmeği kalmağa tercih e
der sanırım .. 

-Hükmünü konuştuktan sonra 
ver •• 

ı················; 
iYazan: 1 

f Rıza J 

İ Şekip 1 , __ ! 

nu§Dlam lazım, dedi. 
- Ne var?. 
- Ben, artık burada daha ftlı 

la kalmayı manasız buluyor1'
Avdan sonra, geri dönmeden 
lumuza devam edelim •• 

- Nereye?. 
- Nereye gitmemiz icap ed 

se ... 
- Sen bilirsin ..• 
Blanı bu: 

- Sen bilirsin ... 
Cümlesini çok cansız sarf 

mitti. Bu, muvafakatinden s' 
de.,.aklına pek uygun gelmedi ' 
delalet edecek bir şekildeydi. 

Sonra ilave etti: 
- Fakat iyice düşünüp tatd 

madan .•• 
- Düşünüp taşınacak bir 

yok bunda .. 
- Bu maceraya atı1alı bet 

geçiyor .. O zamandanberi a 
bu bet on gündür azıcık rahat/ 
zü gördük .. ikinci maceraya 
kendimizi biraz daha topladı~ 

Kafile, taneleri siyah taşlardan sonra atılalım, derim ... Maamaf'I 
~P"l~ bir t:ediil. ~w.. v• ,~.._ ........ ,....... atn'1rClt DO:tt 

ince yolun üzerine serpilmi§ti. nu kabul ederim. 
Başları üstünde av levazımı, _ Senin dediğin gibi olı 

yiyecek ve içecek getiren vahşiler Bunu avdan dönüşte dütünelitO' 
kafilenin gerisinden geliyorlardı. 
Blan§ ta bunlar arasındaydı. Ati· 
ta ile çok sevişmişlerdi. Bu güzel 
vahşi kızı, beyaz derili güzelden 
çok hoşlanmış olacaktı ki, onu, 
yanından bir dakika bile ayırmı • 
yordu. 

Reis Sima'nın kendilerine ayrı 
ayrı kulübe tahsis etmesine rağ -
men Aşita, Blanşı kendi kulübe • 
sinde kalmıya razı etmişti. 

Beraber yiyor, beraber içiyor -
lardı. Blanş Aşitayı yavaş yavaı 

terbiye ediyor, ona temizliğin ne 
olduğunu öğretiyordu. 

Süleymanm ağaçtan yaptığı ça
talın bile nasıl kullanılacağını öğ
retmitti. ilk defasında damağına 
batırmıştı. Fakat sonra.. Artık 
Blanş kadar değilse bile onunki
ne yakın ·bir meharetle kullanabi-

liyordu. 
Ava ahçılardan başka kadın o

larak bir Blanş, bir de Aişta işti
rak etmişti. 

Kabilenin diğer kadınları köy • 
de, kulübelerinde kalmışlardı. 

Hergül sözüne devam etti: 

- Blanş geriden geliyor, ister
sen bekliyelim .•• 

- Bekliyelim .... 
Blanş yanlarına yaklaşınca, 

Süleyman: 
-· Blanş, seninle azıcık ko-

olanlann kısmı azamı yirmi be§ ile kırk 
dört arasındadır. 

ltalyada küçük san'atların mevkii 
pek mühimdir. Yukandaki rakamlardan 
anlaşılıyor ki, küçük san'atlar, ltalyanm 
iktısadi ve İçtimai hayatında, mühim 
bir unsur teşkil etmektedir. 

Faşist rejiminin gösterdiği yüksek 
alaka sayesinde ltalyada küçük sa.n'at
lar gündengÜne inkipf etmektedir • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • 

Şöyle böyle beş saatten 
yol yürümüşlerdi Orman içind 
geniş bir meydanlıkta geceleıni 
karar vermiılerdi. Bir an içiıı 
getirilen büyük kütüklerle yerd 

iki buçuk metre yüksekliğinde ~ 
çardak kurmuşlar, üezrlerini dl' 
lar arasına sıkı sıkıya yerlettiril 
yapraklarla kapamışlar~~· _., 
çardağın üstünde beş kıtı fefll"I 
ferah yatabilir, dinlenebilirdi. 

Kabile halkı, misafirleri • . 
hazırladıkları bu yeri, tamanı 

bitirdikten sonra Süleymana tef 

lim ettiler. 
Burada Blan§, Aıita, Hergül 

Süleyman geceleyeceklerdi. 

Blanşla Süleymanm gönül • 
leri, kaçırılma hadisesinden ıo" 
ra daha ateşli bir safhaya girJISİf 
ti. 

Hele bu, Blanş'ın kurtul~ 
takip eden günlerde daha dal 1'I 
dak salmııtı. 

Blan§, Süleymana tasavvur : 
dilemez bir alaka ile bağlıydı. S 
leymanm da kalbi ayni hiıle çıf 
pıyordu. 

Bunun gizli kalacak bir 
olmadığı için Her gül: el 

-E h.. dedi. Burası, yen~ .. ~ 
liler için hazırlanan bir kötP"" 
farksız .• 

- ......... -·-...... ~ Süleyman: 
- Biz malum... Fakat seıı °' 

bu köşkte misafirsin.. Yoksa ~ 
nin de bizden saklı bir feyin 
da onu mu anlatmak istiyorıoı'' 

(Devamı var) 


