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~Almanya bütün dünyayı sinirlendiriyor 
r:::sız siyasası Fransızlar-g-ib_i_l_n_g_ih-.z-le-rde Hitle-

ta ranaa, Sovyetlerle anlaşt:k- rin Silah Siyasetine karşı 
d 

11 
•onra, hem dışarda hem içer - İ d b • d • • • • • • 

/birtakım dedikodular oldu. Bir e lr UŞUnUyOr 
.,"

11da.n İngilizler kışkırdı. Öte- A 
l~rıdan da: "Vay, bizi Bolıevik - vam kamarasında 1

Re nıi sürüklüyorlar? Çerilik itin
de k" 
Jcıı 1nılerle anlaşıyoruz? Kimin f t k t 
ao:rı~a atı~ıyoruz?,, diyen eski ır ına op u 

nege baglı yurttatlar çıktı. 
llt F ~ansız kabinesi, bunun üzeri
)'' böyle bir antlaşma olmadığım 
:tı~Ynı1. akla ite ba§ladı. İçerdeki si-
ır ıliği yatıştırmak istedi. 

1 
8a§kan, M. Flandinin dünkü ba

~~ııda yazdığımız gibi, alverci • 
~ırı toplantısında kurultakçılığa 
"ı ı-~1 Yüksekten bir söylev söyle-
tıı bundan ileri geliyor: 

F' . 
~ .. /~n~aya· yakışan başıbpt eko-
~ .~ ı~.•f. · Başıhot ~?yölçüşme, 
~~llnku yafayışımız ıçıne girmiş 
~'·· _lşçnin yoksulluğu.?Ja daya • 
~.1bı~ ııyaaa iğrençmit··· Fransız 
' 

1 erı baıka yoldan gürlüğe ka -
!~llrulacakmıf ... 

l\iıı u .. Yolun da ne olduğunu geçen 
\. ku bir telyazısında öğrenmit " 
a1 · F ranıada yaban:I uluslardan 

0·00o · · İ · ı · ha . ııçı varmış. şsız erın sa· 
~ • ııe 350.000 imiş. Böylelikle, 
~ıa, yabancıları kapı dışarı e

~k emekçilerin de gönlünü ala
~!· Kısacası: Dört başı denk bir 

Fransız kabinesi, hem taş 
~ , hem lnrrl:tafayı :f:lrlriitımü -

14,, • liem Sovyetler)e canciğer ol
~tnı de hu nasıl İş diye kalkı
'I tın ağızlarına birer parmak 

~1ı~or .... 
lıt 01 ~z bıhrlık diye buna der -

. V. n. Tanur 

Londra, 29 (A.A.) - Avam kama· Hiç ıüphe yok ki harbın önüne geçil • 
rasında, M. Çörçil, kralın nutkuna veri- mez veya hemen patlıyacak bir ıey ol· 
lecek cevapta dcğiıiklik yapılmasını is- duğunu zannetmiyorum. Fakat Büyük 
tiyen takririni vererek bilhassa demiş· Britanya kendi emniyetini ıimdiden le· 
tir ki: mine başlamazsa pek yakında arbk iı • 
"- Alman fabrikalan filen harp ıart· tese de bunu yapamıyacak bir vaziyete 

lan içinde çahımaktadır. Büyük Britan· düşecektir. 
yanın milli müdafaası, hava kuvvetleri, Bütün Avrupa ülkelerinin dikkatini 
barııı ve İngilizlerin emniyet ve hürri • çeken ortada bir ıey nrdır ki o da Al· 
y~tini temin edecek derecede değildir. (Devamı 6 mcıda) 

Antepte mecidiye 
üzerinde ihtikar 

1' l(U~ltakçılık Devletçilik. Söy· 
Nutuk. Vilayet Müdd.eiumumiliği bir kaç 
~-_..._,.....-----~~~---.-__::::- Yahudi hakkın-

da takibata 
başladı 

Muhabir mektupları: 
Gaziantep (Hususi) - Şehri" 

mizde alıt verişin gümüı mecidi
ye ile yapılması dolayısiyle çarşı-ı 
dan bir §ey almak istiyenler evrakı 
nakdiyeyi gümüt ile bozdurmak 
zaruretinde kalmaktadır. Bu yüz" 
den şehrimiz hayat tüccariye ve 
iktisadiyesi §İmdiye kadar pek çok 
zararlar görmüıtür. Buna muka -

(Devamı 6 mcı da) 

. . 
ingllterede bulunan insan kafatası . ve kemikleri 

80000 yaşında bir 
kafatası 
Bu iskelet 
ingilterede 
bulunmuştur 
Bir lnailiz mecmuaaı, lnailtere

de Somerset kontluğunda Gough's 
mağarasında, İngiliz alimlerinin 
seksen bin sene evvel ya~adığmr 

iddia ettikleri bir insan iskeleti bu· 
lunduğunu yazmaktadır. Eğer bu 
doğru ise, ilk insan olarak tanıdı
ğımız adamın İngiliz olması lazım iskeletin bulunduğu mağara 
gelir. { Eğer Somerset mağarasında bu· 

Tarihte, bundan yedi bin sene lunan insan iskeleti hakikaten sek· 
ilerisine varmak bugün için pek sen bin sene evveline ait iae bu 
mütküldür. Demek bu İnsanın ya- iskelet sahibinin Adem Baba, ve 
şadığı devir, bizim bildiğimiz ve yahut hiç değilse, Adem Baba za· 
ilk Mısır fravunlarının yaşadıkları manmda yatamıı bir adam olduğu 
devirden on defa daha geridedir. muhakkaktır. 

Bugüne gel~ne kadar dÜnyada 
ilk insanın mevcudiyeti ancak on 
bini atmıyan seneler evveline ka " 
dar hesaplanıyordu. Bir çok ant· 
ropoloji - beıer ilmi mütehassıs
ları ise yirmi bin seneye kadar "çı· 
kıyorlardı. F.akat ilk insan mev· 
cudiyetini yüz bin seneye kadar çı· 
karan bir kaç alim de yok değil· 
di. 

lngilterede son zamanlarda ta• 
riht~n evvelki devreye ait. inaanla. 
ra dair çok eski §eyler bulunmuı
tu. · Y anm asırdan beri . devam e
den bu l1etifler bir çok ilmi faali· 
yete sebep olmuı ve mühim ne!i· 
celcr de alınmıttır • 

(Deva.mı 6 U1(:I 4&) , 

--------------..--~-:----:~--:~ 

Amiral Vasıf Bir sene evvel Galatasaray ve Fener bu 
oyuncularla karşılaşmışlardı 

G. saray-F. bahçe 
Karşllaşıyor 

Beşiktaş-lstanbulspor 
maçı bu sabah oynandı 

Papa Ettim ne diyor 
papaslarla rahibelerin dans 
ettiklerini görebilecekmiyiz 

Soy adı olarak 
Temel'l kabul etti 

Çok küçük yatın· 
da . kaybettiğı 

Niğdeli babası. 

nın soyadım bü
tün araıtırmala

rına rağmen bu
?amamıt ve zev· 
cesi merhum R;. 
zeli Hacı Mut· 
taf a Pş. kerime· 
sinin babadan,. 
dededen kalma 

beşuoat·ls
maçından 

Bugün senenin en mühim lik 
maçlarından birisi bir kaç saat ev
vel oynandı, bitti. Birisi de bu sı
ıalarda oynanacak.. 

Sabahki maçın neticesini ikin
ci sayıfada yazının sonunda veri
yoruz. 

Günün heyecanla beklenen i -
kinci karııla§masını yapacak F e · 
nerle, Galatasarayn gelince, biraz 

( ne.ı·amı 6 ncıda) 

Geniş bir oda, ortada büyük 
bir masa.. Duvarda Atatürkün 
büyük bir resmi, yanında yaldız
la yazılmı§ bir kaç vecizesi. Ke
narda muntazam bir kütüphane, 
kitaplar. 

Eğer yazının büyük puntularla 
ser levhasnı okumam§ ıolsaydı -
nız buranın Galata Türk ortodoks 
klisesi bat rahip Papa Eftimin 
klisedeki çalııma odası olduğunu 
güç anlardınız. 

Papa Eftim beni büyük bir ne
zaketle karııladi: • 

-- Anladım dedi. Dini kisvele
rin mabet haricinde giyilmemesi 
meselesi hakkında fikrimi sora
caksıniz değil mi? Bu, çok iyi ve 
çok yerinde bir harekettir. Zaten 

biz hususi nizamnamemizde bun
dan on bet sene evel papasların 
dini kıyafetle diıarıda gezemiye
ceklerini tesbit etmittik. 

- Ya aaç, sakal? 
- Bu mesele hakkında da mad-

de vardır. Biz bir papasın uzun 
saçlı ve sakallı olmuinda hiç bir 

(Devamı 6 mcı da), 

Mütekait Amiral 
Vasıf Temel 

(Temel) soyadım kayinbiraderle
ri Hakkı, Hacı Tevfik ve Şefik 

Beylerle beraber kullanmayı ka

bul etmiıtir . . Amiral Vuıl Temel 
icap eden tetcil JDUamleaine -.ıa-
mııtır. - -- · ~ 
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Almanya 
Fransa ile dost 

olmak istiyor 
Almanya ıimdiye kadar takip 

ettiği harici politikayı birdenbire 
değiıtinnittir. Şimdiye kadar bü
tün Alman matbuatı ve devlet a· 
damlan Sovyet Rusya ile Fransa 
aleyhinde yazarlar ve söylerlerken 
timdi resmi bir emirle matbuatın 
Sovyet Rusya aleyhinde yazması 
menedildiği gibi M. Hitler'in pro
paganda nazırı M. Göbelş'te 24 
ikinci teırinde Berlinde fU nutku 
ıöylemit tir: 

- Almanya ıulh istiyor. Al -
manyayı yeniden tesis etmek an· 
cak sulh içinde mümkündür. 

Biz bütün dünya ile ve bilhas -
sa Fransa ile sulh istiyoruz. Al • 
manyanın en büyük arzusu artık 
Fransa ile kat'i surette barışmak
tır. Her Alman bu barı§manın Al· 
manyanm ve Avrupanın sulh ve 
terakkisi için elzem olduğuna i -

Bir idam 
mahkumu kaçtı 

Sof ya, 28 - Askerler arasında 
komünistlik tahrikatı yaptığı cür
miyle muhakeme ve idame mah· 
k\Jm edilen eski komünist mebus 
Georgi Kostof kaçmıftır. 

idam hükmü verildikten sonra 
liralın tasvibine arzediJmif, Kos· 
tof da Sof yadan V ama hapisha
~esine nakledilmiıti. Dün diğer 
mahkQmlarla hapishane pencere
lerini temizlemek için bahçeye çı· 
karıldığı eınada ortadan kaybol· 
mutbır. Bütün araıbrmalar hiç 
hir netice vemıemiı ve komünist 
mbuı bir türlü bulunamamı,tır. 

Eczacıların son 
toplantısı 

'.Ankara' 62 (Haber) - Sağ -
Irk bakanlığınca hazırlanan ec -
za tarif esi talimatnamesi hakkın· 
da mütaleası alınmak üzere An -
~aya çağırılan eczacılar bugün 
10n toplantılarını yaptılar. Bu 
toplantı hakkında sağlık bnkan • 
lığında aalahiyet sahibi bir zat 
&ana dedi ki: 

- Eczacılar kanununun bir 
ma"ddesi, lüzum görüldüğü zaman 
eaa fiatlerinin en çok, en az fi -
atlerini tayin etmek hakkını ba • 
JCanlığa vermektedir. 

Yakın zamana kadar paramı -
Dil kıymetinde tam bir istikrar 
olmaması dolayısiyle bakanlık bu 
~lanı kullanmamıştı. 

iki ıeneden beri paramızın tam 
bir istikrar kespederek sabit bir 
bale gelmesi üzerine bakanlıkça 
bir ecza tarifesi talimatnamesi ya· 
pılmıttır. 

Ancak, talimatname meriyete 
J<onmadan önce memleket ecza -
cılarmın fikirlerinin sorulması 

faydalı görülmüştür. T oplanhlar 
ırruında eczacılar tarafından ile· 
ri ıürülen fikirlere göre değiştiri· 
lecek olan yeni talimatname pek 
yakmda meriyete konacaktır." 

İstanbul Basım kurumu baş -
kanhğmdan: 

lstanbul B3srm kurumu kurul -
tayı dünkü toplantısında Ulu Ön • 
derimizin onur veren büyük bir 
kayırmalarını kazandığı öğren • 
mittir. 

Birliğimize umumi katip Riza 
Soyak imzasiyle gelen telgrafla 
(Bamn kunımu) adı verilmiştir. 

1Cunı1tay Ulu Önderin bu kayır • 
maımı büyük bir sevinç ve kı -
va~la karıılamı!tır. Basım ço • 

·-: 
ltalyanın yeni donanması yalnız 
kendini koruma için gapılıqor 

~~~~~~~------~~~~~--~~~-

İtalyan hükumetinin her biri tı pek mükemmeldi. Fakat İtalya ltalyan gazetelerinin yazdığı • 
35.000 ton hacminde iki harp ge· bu defa bu kuvvetlerin kendisine na göre, bu büyük gemileri yap • 
misi yapmakta olduğu evelce ya - kafi gelmiyeceğini düşünmüştür. mak hafif donanmaları terkede • 
zılmıştı. Bu gemiler Fransız hü - Onun için yeniden her biri otuz rek maziye rücü etmek değildir. 
kumetini tela~a düşürdü. Bunun beş bin ton büyüklüğünde iki harp Yalnız hafif gemiler donanma 
sebebi nedir? Bu hususta yaban· gemisini yapmağa karar vermit • kuvvetini azaltıyor. Yeni tektife 
cı gazetelerde yeniden yeniye tir ve başlamıştır. göre yapılacak büyük gemiler ha· 
tefsirler yapılmaktadır. Mesele Şimdi İtalya bu teıebbüsü ile fiflere karşı pekala rekabet ede • 
haddi zatında mühim olduğun • yalnız kendi ithalatını tehlikeden bilirler ve böyle müdafaada oldu· 
dan bu tefsirler etrafında korumak istemekle kalmıyor, da. ğu kadar hücumda da mukave • 
biraz malumat vermek İstiyoruz. ha uzağa gidiyor. Mussolini 1934 met edilemiyecek bir kuvvet tef • 
1923 ten 1934 yılına kadar ltalya· Mayısının 26 sında söyledikleri • kil ederler. 
yı meşğul eden yalnız bir fikir ni 28 Birinci Teşrinde tatbik et • ltalyanın bu yoldaki hareketi· 
vardı: meğe batladı. Sekiz yüz milyon nin baıka memleketler donanma• 

İtalyanın üç tarafı denizle sa• lirete mal olacak olan iki büyük Jarı ve diplomatları için bir takım 
rılmıştı. Bir muharebe vukuunda, gemiyi biri Triyeste, diğeri Ce • yeni meseleler çıkarması ihtimali 
kendini iaşe ettiremiyecek b!r nevre deıgahlarına koydu. çoktur. 
hale getirecekti. O zaman nema· Biliyoruz ki, silahlan bırakma Yukarıda işaret ettiğimiz gibi 
den kömürü, ne demir, ne petro1 konferansı bir netice vermedi ve İtalyanın yeniden iki büyük harp 
getirtebilirdi. Buğdayın hile mem• Almanya uluslar birliğinden çe • gemsi yapması en çok Fransızla • 
lekele yetmemesi ihtimali vardı. kildi. Vaşington anlaşması yeni • rı kuşkulandırıyor. Fransız hüku • 

İtte bunun çin İtalya hafif ve den tetkik edilmeğe baılandı, bel· meti geçen sene (Dunkergue) ve 
seri bir filo vücude getirmişti. On ki de deniz ıilahsızlanmasını tah· (Strasburg} gemilerinden batka 
bin tonluk yedi kruvazör, 5500 dit edebilecektir. öte yandan ltalyarun yaptığı iki büyük harp 
den 6500 tona kadar orta derece· Fransa her biri 26.500 tonluk iki gemisine kartılık olacak derece • 
de alb kruvazör, bin altı yüz ton gemi yapıyor. de büyük iki harp gemisi daha 
hacminde ve 41 mil süratle giden İtte bütün bu sebepler şimdi yapmak lüzumunu ileri sürüyor • 
gayet iyi kontrtorpiyörler, gece İtalyayı harekete geçiriyor. hal • lar ve "bu suretle Fransa ile de • 
hareketlerine mahsus, her biri al· yan propaganda broşürlerinin de- nizde müsaviliği istiyen ltalya ile 
tı yüz tonluk on torpido ile deniz diği gibi bu yeni teşkilat bir bü • anlaşarak ittif~k edelim, yahut 
altı gemileri ve daha bir takım yük devletin bahriyeıine eıas o • bu hükumetin Akdenizde müna • 
torpidolar yapmıştı. Bu donanma· luyor ve aynı zamanda b!r donan - kalatnnızı ihlal etmesine mey • 
nın erkanı harbiyesi, müretteba • manın azametine iıaret ediyor. dan vermiyelim" diydrlar. 

Dr. Aras 
Tevfik Rüştü, 
Pariste mühim 

temasla-• A 

sıyası 

rını yapıyor 
Paris, 29 (A.A.) - Tevfik 

Rüştü Aras, bu sabah Sovyet Rus -
yanın Paris maslahatgüzarı M. 
Rosenberg ile budunlar arası me -
seleler hakkında uzun müddet gÖ· 

rüşmüştür. 

Paris, 29 (A.A.) - Tevfik 
Rüştü Aras, M. Politiı tarafından 
verilen yemekte bulunduktan son

ra görüşmelerine devam etmiş ve 
bilhassa M. Eryo ile müzakerede 
bulunmuıtur. 

M. Titülesko ile Tevfik Rüıtü 

uaıa mı arap harf
lerile mektup 

Hem de Başvekô.lete/ 
Ankara, 29 (A.A.) - Başve -

katetten tebliğ edilmittir: 
"Arap harflerile gelen yazıla -

rın oltunmıyacağı b:rkaç kez an -
latılmrştır. Bugün dahi bazı kim -

ıelerin arap yazısını kullandıkla • 
rı görülüyor. Arap harflerile gele
cek herhangi yazının okunmadan 
yırtıl:p atılacağını bu kez de ka • 
muya bildiriyorum.,, 

Türkiyenin nüfusu 
tahminden fazladır 
Zira 25000 nüfuslu bir kazada 

4500 gizli nüfus çıktı 
Araı, Türkiyenin Parla büyük el - Ankara, 29 (A.A.) - Büyük j sim yapılmasına lüzum görülmek- ' 
çisinin bugün vereceği yemekte Millet Meclisi bugün Esat (Bur • sizin mahalli idare heyeti kara • 
bulunduktan sonra akşam Paris • sa) nın başkanlığında toplanarak. riyle verileceği hakkındaki kanun 
ten ayrılacaktır. 1931 yılı umumi müvazene kanu - layihasının görüıülmesi münaae • 

Paris, 29 (A.A.) - Türkiyenin nuna bağlı bütçelerin fasılları a • betiyle söz alan Tarik Us (Gire -
Paris büyük elçisi Suat, Tevfik rasında 135 bin liralık münakale sun) tatbik edilmekte olan kanu
Rüştü Ar as ile M. Titülesko şe • yapılması, eşkiya müsadamesinde nun çok 'f aydaaı görüldüğünü söy· 
refine bir öğle yemeği vermiştir. malul düşen zabitler, askeri me - lemiş, demiştir ki: 

Ziyafette Romanya hava müs • murlar ile efradın iktısadi huh • " - Son zamanlarda bir nüfus 
teşarı M. lrimesko ile Romanya, ran vergisi muafiyetinden, inhi • memurundan aldığım malumata 
Yunnnistan ve Yugoslavyanın Pa- sar eşyası bey'iyesinden harp ma- göre, 20 • 25 bin nüfusu olduğu -
ris orta elcileri ve Türkiye büyük lulleri gibi istifade etmeleri hak • nu bildiğim bir kazada 4500 gizli 
elçiliğin:n ~yüksek memurları ha - kındaki kanunlarla evvelce ma • nüfus yazılmıştır. Bu aşağı yuka • 
zır bulunmuslardır. da)yası olup la ölmüş olanların rı kaza nüfusunun dörtte biri ka· 

• 1 madalyalarının varisine intikal i- dardır. Gizli nüfusu yazıya alabil-
cukları büyük Önderin bu tel ya· şinin milli müdafaa bakanlığın - mek için kabul ettiğimiz kanunun 
zısındaki özlü ve yüksek değerli ca görüşüleceğine dair kanun üze- ne kadar yerinde olduğunu bu ör• 
sözlerden yeni bir hız alarak ulus ·rinde görüşülmüş ve kabul olun • nek göstermektedir.,, 
ve yurt yolunda daha giiçlü ve muştur. Tarik Us (Giresun) sözüne de-
verimli ç~hşmalara atılmak ina • Gizli nüfusların yazımı hak • vam ederek, ara yerden para ver· 
nmı almışlardır. kmdaki kanun hükmünün 1 Ha • mek ağırlığı kalkınca köylünün 

Dünkü toplantıda kurumun ge· ziran 1935 e kadar uzatılması, o nüfus yazdırmak iç;n daha artık 
nel yazganı seçilmit ve idare he • tarihten sonra gizli doğum, kayıp bir istekle geldiğini ıöylemİf, ev· 
yeti seçimini yapmak üzere 6 ilk .;e evlenme vakası haber verenle· lenme kağıtlan ile nüfus kağıtla
Kanun Per§embe günU saat 14 te re alınacak cezanın yarısının, tah· rındaki yanlışlıkları düzeltmek i· 
toplanmağa söz kesilmiıtir. sisat alınmasına ve başka mera • çin verilmesi lazım gelen paranın 

. . 
""" .... - - · -·---· ıL .... ~·-·· . .... _il ~ 

1000000 
Prens Jorj'un diiğii

nilne Istanbul ile iV' 
mir nüfusu lı:adar 

insan geldi 
Londra, 29 (A.A.) - Dün Lol'I" 

drayı kaphyan ha[f sis gece he • 
men hemen dağılmıştır. Bugün h•· 
va acık ve kurudur. 

Düğün alayını seyredecekleri~ 
sayısı, çoğu kadın olmak üzere bıt 
milyon tahmin ediliyor. 

Saat 10.36 da Kral ile Krali' 
çen:n arabası başta olarak Bukİtl' 
gham sarayından dört araba kal~· 
mıttır. Prens Marina, yanında b•· 
bası olduğu halde biraz sonra h•· 
reket etmiştir. . . . 

Kral, Amiral üniforması gıY 
nıişti. Kraliçe ile beraber düğiil1 
alayını sevmiştir. 

Alayda üç Kral vardı. Nor"~ 
kralı kraliçenin sağında duruyor· 
du. Danimarka kralı da meraıidl • 
de hazırdı. 

Kent dukası, Gal prensi ~ 
Y ork dukası bahr:ye üniforınalafl 
ile gelip kralın yanında dunntlf • 

lardır. l· 
Prenses Marina babau ile ge 

miş ve evlenme merasimi ıı.t5 dt 
yanılmı!\hr. 

Ankarada soy adtatJ 
Ankara, 29 (Haber) -Sof ' ... 

adlarını tescil ettirmek üzere nu 
fusa müracaat edenlerin sayıt' 
her gün çoğalmaktadır. 

iki gün içinde tescil edilenle' 
rin sayısı yüzlerin üstündedir. 

Dün yen:den soyadı alanl,r 
şunlardır: 

Kültür teftiş heyeti reisi IJl1 
Avni (Basman), talim terbiye 1' 
isi Bay Ihsan (Sungur). kül! 
baş müfetişi doktor Bay Ct.,. 
(Otman), kültür bakanlığı müf~ 
tişlerinden Bay Bedri (Ay Tulıs~a 
neıriyat müdürü Bay Faik R« 
(Unat) soy adlarını aldılar. 

Bir ntlm~yyare" 
geldi ., 

Ankara ~29 (Haber) - J-la" 
yolları idaresi tarafından hJ 
yollarında kullanılmak üzere 1' 
ni tayyareler alınmasının söılet' 
tirildiğini evvelce bildirmittiJll' 

Hava yolları idnresine ta11 
satmak istiyenlerden Doğlaa tif 
keti, Poker isminde bir pilo~ııf 
daresinde bir yolcu tayyare•• 
raya göndermiıtir. el 

Tayyare bu sabah Eski!_.tf 
den gelmiı, alqam üzeri A~ 
üzerinde bir deneme uçutU ıO 

T . dit· 
mııtır. ayyare son ııstem jel' 
yolcu bulunmaktadır. Salon1Sı 1, • 

h 1. . ' hında yataklı vagon a ını 
bilecektir. / 

yüksek olduğunu söyleınitlİt'· tfJ.,,, 
Adliye encümeni mazb&~ etil 

harriri Salahattin Tunç O'~,Jı 
verdiği karşılıkta hu h~·~• .,,it • 
<leğişiklik yapılacağını ıoY e 
. ' 

tır. ede 
Tarik Us, sözüne de'1•~·ıısıt • 

rek, bugünkü şekil değittı~it~. 
dikçe iyi netice alınaJJJ•Y~yiıİ ııiJ, 
işaret etmit, bunun daha 

1ıı~fi1' 
"ke "' • fus yazımında para mu 

1 1'01 
., JJl ' 

tinin kaldırılması olacalf ııa.ııf 
lemit, bu yolda bir ka~u~ 1ıa1'il • 

k M 1. JJJeıını 
hyara . ec ~se. ver r~ 
metten ıstemıttır. k•",,ıı e' 

ileri sürülmüş olan 1' u• 
ulııı• 

bakanın önünde konut , 
re ·R'eriye bırakı1mıl'tır·1• tıöriit',ıı 

d fdec ı• ;eı 
Bun an sonra 1 a~'~' e 

cek ba,ka mesele o JJJ k ase' 
. .. .. toplanı:ııa 

Cumartesı gunu 
dağılmııtır. 
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"Jf,ıüm •• •. •• • c=-.. ~...:.. 
enera) ismet yeni 

" bir at aldı 
li ... Şdu Yeni Yazı çıktığı sırada, di
""ll er· 

ll:ıiıtı) uy bitti; yazgacrm (kale -
8.§ındı: 

-l"k ten •. ur çede "b, c, d,, ile de bi-
•ot} d Yapı ,,er \'ar ır. Bunları ne yapıp 

kı!ın:k P, ç, t,, ile bitir:wıeğe ka1-
l1 Ö gerekmez! -diyip durdum. 
r ad ?'J\ek olarak ta (Mehmet Ali) 

mı .. 
(M gosterdimdi. 

de ''d ehrnet) i\l sonunda "t,, değil 
ı.ı. '' olduğunu bunun "Meme • 
"'' 'b , · Li ~~ İ değil de "Memedali,, gi-

O nrnasını anlatır! -dedimdi. 
• tıkaı .... •ıralarda, lakırdımı ağzıma 

""IJl!'lardı · 
'8 . 

• liirk unlar, Arapcadır ... Sen, Öz 
rı selere bak ~ 

ş· ... 
tıl} 1rtıdi, Öz Türkçenin tam cıv -
~le 1 ~erin deyiz ... Böyleyken b:le, 

• ~0 .. : ~kın zorluklarla karşılaşı
N·~ı geri ediyoruz. 
Ç·~in ıni? 

\dura~, soy adlan dolayıs 'le 
ttk.'' '0ıünün boyuna geçmesi ge-

l}'or ı ( t d. ) • · cap e ıyor. 

b~ ......_ ls~et lnönü kendine yeni 
l· '8a.t aldı! 
e ~ii .. ,~ l'aııyı okuyunca, şöyle düsü-

1.inU~. • Q «.. 

~ h~şhakanımız'm at sevdiğin;, 
ııı~k •n.diğini bilmiyen yoktur. De
Cuı kı, güzel bir at bulup almış .. 
~.~Ule kullansın. 

ti liııı ordünüz mü? Demek istedi
~ 'lto ~eğildi İ§te ... General ismet' 
l)ıek ?1 aldığı lnönü adını Heri sür· 
L~~&tirordum. (At) ile (ad) bir
~ l~ karıştı... Bunların ikisi de 

~·\irkçedir. 
tt!t~tekirn, bu karışıklı~ın önüne 
L~1~t~ için, son günlerde bütün 

llhız (matbuatımız) (ad) 
d; ~ ~ ile ya•ma'k yolunu ken 

bc\ık ~diliğinden tuttu. Bundan 
"t~ Sıkar (çare) bulamadı. 

d:, Ueli~~Çenin özünde sonu "b, c, 
~l'o ıten sözler olduğunda ayak 
ı~ttıı ~rn ! Bunu da apaçık ortaya 
!\: l için şunları sayayım ye-

Q ........ 

Çocuğunu 
kesen kadın 

Madam Aznif hapse 
mahktim oldu 
Dün ağır ceza mahkemesin

de Aznif isminde bir kadının mu
hakemesi bitirilmiş ve karar açık 
olarak bildirilmiştir. 

Madam Aznif, bir sene kadar 
evvel bir gençle gayri meşru te -
masta bulunmuş ve bu temas neti -
cesi bir erkek çocuk olmuş, doğu
racağı sırada, tedarik ettiği bir ke
serle ayakyoluna giderek orada 
taşlar üzerinde çocuğu, göbeğini 

parçalamak suretiyle öldürmüştü .. 
Hadiseden bir saat sonra kendisi
ni yoklamağa gelenler tarafından 
zabıtaya yapılan ihbar neticesinde 
yakalanan Madam Aznif, o zaman 
ağır ceza mahkemesine verilmiş 
ve fakat kefalete bağlanarak ser
best bırakılmıştı ve gayri mevkuf 
olarak muhakemesine devam edil
mekteydi. 

Madam Aznif, dün bitirilen mu
hakemesinde bir sene iki ay müd
detle hapse ve iki bin lira da taz
minat ödemiye mahkum edilmiş

tir. 

Hırsızlık yaptığı id
dia olunan kadın 
Asliye ikinci ceza mahkeme

sinde dün, hırsızlıktan suçlu bir 
kadmm muhakemesine bakılmış
tır. Uzun çar§ı civarında demir
taş mahallesinde kese kağıtçılığı 
ile meşgul lsmailin dükkanından 
muhtelif geceler para çaldığı id -
dia edilmekte olan ve Naciye is -
mindc bulunan bu kadın genç ve 

şık giyinmiştir. 
İsmail efendi davasını anlata -

rak demiştir ki: 
- Muhtelif geceler dükkanım -

da bulunan çekmecemden para ça 
lınmaktaydı. Polis ve bekçilere 
tenbih etmekle beraber dükkanın 
içine o gece Cemal Şükrü isminde 

Adliyede 
kadro 

Memurlara yarın 
tebliğ edilecek 

İstanbul adliyesi icra katiple -
rinden otuz birinin işine nihayet 
verileceği yazılmıştı. Adliye se -
çim encümeni dün, sabahtan ak -
şama kadar bµ işle meşgul olmuş -
tur. Haber aldığımıza göre çıka -
rılanlardan on ikisi başka memu -
riyetlere alınacaklardır. 

Seçim encümeninin karan, dün 
memurlar~ tebliğ edilememiştir. 

Bu karar yarın tebliğ edilecektir. 
Seçim encümen?nin verdiği ka

rarı dün geç vakit vali muavini A
li Rıza bey tasdik etmi§tir. 

Diş tababeti talebe 
cemiyeti kongresi 
Diş tababeti mektebi talebe ce

miyeti senelik kongresini İstanbul 
Halkevi konferans salonunda yap
mıştır. Senelik rapordan sonra 
söz alanlar, cemiyetin idare he:;\,_ 
tini tenkit etmişlerdir. Bundan 
sonra intihabnta geçilmi! ve ne • 
ticede idare heyeti reisliğine Tur
han, ve diğer azalıklara da Nihat, 
Servet, Muzaffer, Huluk, Mustafa 
beylerle Ferdane hanmı seçilmiş-
lerdir. 

Italyan elçisi 
Çine tayin edilen İtalya elçisi, 

dün ltalyaya hareket etmiştir. O
radan Nankine gidecektir. Hare
ketinden önce, ıerefine, İtalyan 
klübünde bir ziyafet verilmİftİr. 

--O-

Çin, Ankaraya elçi 
gönderiyor 

Çinin yeni Ankara elçisinin M. 
Ho - Y oa - T su olacağı haber alın
mııtır. 

Yeni elçi Yakında gelecektir. 

Kabadayı 
çocuk! 

ilç buçuk sene hapis 
yatacak 

lki buçuk ay evvel Balat ced
desinde ticaret mektebi talebele-

1le oac, 1le 11ok 
-*'WWWL .... ıwwws_ ~~ 

Yangına karşı 
buhar 

Bir Fransız mühendisi son za
manlarda yeni bir yangın sön
dürme aleti keşfetmiştir. Bu alet 
yangına karşı buhar sevketmek
tedir. 
Yapılan tecrübeler çok iyi ne

ticeler vermiş ve ateş su buharı 

karşısında katiyen mukavemet e
dememiştir. 

rinden Salih isminde bir genci, ka- Fransız gazeteleri bu yeni ica-
zaen koluna çarptığına kızarak hı- dm itfaiyecilik aleminde büyük 
çakla vücudunun bir çok yerinden inkilaplar yapacağını ileri sürü
yaralıyan o civarda boşta gezer ~a- 1 yorlar. 
kımından on yedi yaşlarındaki Se- ~ 

lahattinin dün ağır ceza mahke- Kadın işçiler 

mesinde muhakemesi neticelenmiş Yapılan bir hesaba nazaran 
ve karar bildirilmiıtir. Sovyet Rusyada 1\foskova şehrin -

Karara nazaran Selahattin, cür- de 1931 senesinde 460.000 kadın 
mü sabit görülmekle Türk ceza işçi. varken bu sene' bu rakam 
kanununun 448 inci maddesi mu- 710.000 ne çıkmıştır. 
cibince on beş sehe müddetle hap- ~ 
se mahkum edilmiş, ancak yaşı Bazı rakamlar 
küçük olduğundan bu ceza, üçse- Moskovada halen 102 yü.Ksek 
neye indirilmiş, sabıkası olduğu mektep ve enstitü 168 işçi fakül -
cihetle cezaya beş ay daha ilave e- tesi, 234 ilmi taharriyat yapan 
dilerek üç sene beş ay müddetle müessese ve 14·500 yüksek talebe 

vardır. hapis yatacağı ve (800) kuruş ta ~ 

mahkame masrafı ödiyeceği ken- Skili otomobil 
disine bildirilmiştir. 

Selahattin bundan evvel Fener
de Feyzi isminde birini bıçaklıya
rak öldürmüş ve ondan dolayı gay
ri mevkuf olarak muhakemesi gö
rülmekte iken Salibi yaralamıştır. 
Kendisi Feyziyi öldürmesinden do 
layı ayrıca bir buçuk seneye mah
kWn edilmİ§ bulunmaktadır. 

Yanlış bir haber 

Naınof isminde bir Sovyet işçi
si karın üstünde gidebilen Skili 
bir otomobil icat etmiştir. Bu oto
mobil k3r o!madığı yerde aöı bir 
otomobil gibi gitmekte, fakat karlı 
bir yere gelince çamurluğun altın
da gizli olan Skiler ufak bir mani
vela ile çıkıp tekerleğin altına 
gelmektedir. 

Yapılan tccıilbeler müspet ne. 
tice verdiğinden bu icadlm yayıla
cağı tahmin erlilivor. 

Dolandırmış! 
Cemil adında biri, Bay Kamil 

adında birinin mektubunu tahrif 
ederek altmı§ lira dolandırdığın -
dan yakalanarak dördül)cÜ müs • 
tantikliğe verilmiştir. 

---o--

Ucuz konserler 
verilecek 

~ los l'ara.ma Dergisi indeksi -
l\w 9 Uncu yaprak yüzündeki 
~ ,~1rıdaki) "akraba,, demek 

bir arkadaşımı bıraktım ve üze -ı--------------

Dünkü sabah gazetelerinden 
biri, mahkeme reis ve azalarına 
birer numara verildiği, imzalariy
le 'beraber bu numaraları da atma

ğa mecbur tutuldukları yazılmıftı. 
Yaptığımız tahkikata göre, mahke 
me reis ve azaları, imzalarile be

raber kendi sicil numaralarını da 
yazmağa mecbur tutulmuşlardır. 
Kendilerine yeni bir isim verilmiş 

değildir. Ağır ceza reisi Bay Aziz 
dünkü evrakları sicil numarası o

lan 1959, aza Bay Kemal 258, a
za mülazimi Bay Şeref 1820 sicil 

numaralarını imzalariyle beraber 
koymuşlardır. 

Halkta muzik duygusunun kök
leşmesine yardım için, lstanbul 
konservatuvarı önümüzdeki ay -
dan başlıyarak çok uygun ıartlar • 
la konser verm.eği kararlaştınnı§, 
programını hazırlamıtbr. 

~ ah,, sözü. 
'''G d enç adam,, sozunun 

~ b ......._ ,~rn,, okunması. 
.~~ ~nt içtim,, sözünün "An

' ': 
0kunması. 

~~ . . . . . . . 
~ -.t·· 
t ~ 'b·t' ~n bunlardan yazı yasamı-
~~~li"· aha gözden geçirilmesi 

~~~ı:';ttaya çıkıyor. 
ıı ~tti: arama Dergisinde "ism,, 
ı~ll. -Cf\ Cc 

ıl "il ftı d··at,, karşı1ığında okudu-
'Q11. u .. 

··•: ıunceyi pek yersiz bul-
q~ ('ı~ll 
1
• %ak ?'.manasına olan "at,, tan 
"~ltıı lcın ''d ·ı Q&ıı ak. fi- . ,, ı e yazılıyorsa da 
~ 1 d;lll ~ıııin emri olan "at,, ile 
' ~cliJlll e olan "at,, imlfı.da a -

11t ~0ı}d'kten sonra buna da 
't' l\lttr ) 

\1,,,, 1 •ti . 
~h.._ .. ı hirb' • ,_ 
~ ı '~~U ırıne Karı ıyor diye 
tı~ <t ~İs'n~e karıştırmağa kalkış -
a.:.l\c '••J.:I " d k 'il~ i\~ ·ı eın, esp,, eme 
~· t~ı· ' 1 

e "atın k " ı~i . ı!i o] a ,, tan at,, , 
( 1•' t)ı) ~rak pek güç karışır: 

oteki (fili) dir. 

~~tt\ ru:ı. tıeo' 

rinden kilitliyerek çıktım. Arka -
daşım, gece bu kadını, dükkanı -
mm üstünde bulunan odadan dük
kana inerken yakalamıf .. 

Maznun Naciye de ıunları an -
)atmıştır: 

- Esasen o dükkanın üstünde 
bulunan odanın kiracısıyım. Ha -
dise gecesi altımızda bir takırdı 
oldu. Bir de baktım aşağıdan bir 
adam bana &esleniyor ve tahtalan 
çıkanyordu. Aşağı gel, sana bir 
diyeceğim var, dedi. lndim, be -
nim iffetime taarruz maksadiyle 
çağırdığını anladım. Haykırdım. 
O da dükknndan para c.alıyor di
ye iftira etti ve beni polise teslim 
etti. 

Davacı ile maznunun söyledik
leri dinlend'kten sonra şahitler din 
lendi. Sahiller, bek~i ve polisten 
ibaretti: Bunlar, yalnız kadının 
kendilerine teslim edildiğini, baş· 
ka bir fey b'lmediklerini söyledi
ler. Neticede muhakeme, müda -
faa şahitlerinin celbi için geri hı -
rakıldı. 

l'l~ 
b· i\ nıahkemesi ispanya elçisi 

S,dd~~h~\8.lı~Ja.rı ispanya elçisi M. Yulio Alva-
~l4_ı.. 11: S,""'. faku1tesı dekanı Bay 
~-' ~, ~ı \> res dün Ankaradan şehrimize gel-~'Vttı ll tttkı . e Ptof esör Bay Ebül' 
~' ta~h.~]1~ mahkemesi azalık- ... m=--i',..,,1,....ir_ . ..,,.,_-=-~-~---=,.-:-::---::-::= 
11 ) ·• eı; · ~ ~~lttık nın kararla§tırıldı- cati, Memduh, Hamdi, Halim, Nu-
f 'd~~ d • Bunlardan ba,ka ri beyler vardır. 
~i\l ıl~itti.-~ teınyjz azalığı tek- Haber aldığımıza göre bu avu-

, l(~rı Bunlar arasında! katlar, teklif edilen temyiz azalık-
erı Öıner, Faruki, Ne-J Iarım kabul etmişlerdir. 

, , , . , , kaza, -
F ord acentesi müdürü Bay Mus 

tafa Nailin idaresindeki hususi 
otomobH, Langada oturan Serkis 
isminde birine çarparak ağırca 
yaralamıştır. Bay Mustafa hakkın 
da takikata baılanmıştır. 

Tramvay çarptı 
Vatman Tevfik efendi idare -

sindeki tramvay arabası dün ak -
şam üzeri Caldecamii önünden 
geçerken Tayyar isminde on allı 
yaşlarında bir çocuğa çarparak 
yaralanmasına sebep olmuştur. 

Zavallı ~ocuk 
Cibalide Üsküplü caddesinde 

bir numaralı evde oturan tütün 
inhisar odacılanndan Eminin oğlu 
iki yaşlarındaki Orhan, dün evin· 
de bulunan çaydanlığın üzerine 
düşmü~, üstüne kaynar su dökül
miiş ve kaldırıldığı hastahanede 
ölmüştür. 

Harsızhk 

Viyana oteli kiracısı Van Ber
genin odasından yüz lirasını çalan 
hizmetçi Mesut yakalanmıştır. 

Gene hizmetCjil 
Kadıköyünde Muvakkatane cad 

desinde oturan Bayan Zekiyenin 
hizmetçisi Müyesser büfede bulu
nan kırk lirayı çalmış ve fakat ya
kalanmıştır. 

-o-
İçki diişmanları kon

gresi toplandı 
Dün Halkevinde içki aleyhtar

ları yıllık kongrelerini yapmışlar
dır. Kongreyi cemiyetin reisi Bayi 
Mazhar Osman açmış ve sözü Bay 
Fahrettin Kerime bırakmıştır. 

Bay Fahrettin Kerim de cemi
yetin yıllık faaliyet raporunu oku

muştur. Bu raporda cemiyete mü

samere merkezinde kolaylıklarda 
bulunan İstanbul belediye reisi ve 

vali Bay Muhiddine unutaman 
yapılmıştır. 

Stokholmde yapılan beynelmi
lel içki aleyhtarı kongresinde bu
lunan Bayan Safiye Hüseyin, ora
da yapılan kongre hakkında söz 
söylemiştir. 

Cemiyet azasından Rüknettin 
bey de İzmir köylerinde yaptığı 

tetkikleri anlatmıf ve şiddetle al
kışlanmıştır. 

Bundan sonra yeni idare heye
ti nitihabı yapılmış ve reisliğe: 

Bay Mazhar Osman, ikinci reisliğe 
Bay lbrahim Zati, genel yazıcılı
ğa doktor Bay F ahrettin Kerim, 
muavinliğe Bay Mehmet Ali Salih, 
veznedarlığa Bay Hiiseyin beyler 
seçilmiılerdir. 

Bu konserler için, "eski Fran -
sız tiyatrosu,, binası seçilmiştir. 

On sekiz konser verilecektir. 
Bunlardan yedisi Cemal Raıit ve 
Seyfettin Asaf tarafından idare e
dilecek olan orkestra konserleri
dir. 

Sekiz tanesi, oda musikisi kon
seridir. Kalan üç tanesi de orkest
ranın diğer solistleri taraf mdan 
verilecektir. 

Bundan başka konservatuvar 
orkestrasına bazı Avrupa sanat • 
karları da iştirak edecektir. 

Bu sanatkarlar, geçen sene lı
tanbulda verilen konserlerin mu
vaffakiyetini Avrupa matbuatın

dan taldp etmiş ve konser seya
hatlerini lstanbula kadar uzatmak 
istiyen bir kaç Avrupalı virtuoz
dur. Burada konser verecek olan 
konservatuvar orkestrasına refa • 
kat edeceklerdir. 

Konserlerden lierkesin istifa • 
de etmesi için fiatlar çok ucuz ya
pılmıştır. En pahalı bilet (100) 
kuruş olacaktır. (30) kuruta ka
dar bilet vardır. 

Diğer taraftan konservatuvar 
müdürlüğü, halkı muıiki değiıi -
mine alıştırmak için operaların 

tamimini dii§ünüyor, bunun fçfn 
konservatuvarda bir opera kısmı 
açılması düıünülmektedir. 
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] Şabln Yavrusu·-
1 Yazan: Kadir Can rto.12 1 • 

"Valeryo,Şahin Reisi yaşatmakla 
çok fena yapıyor!,, 

Çeneler açıldı. Şahin Rc;!le, · 
Barbaroslara, Turgut ve Uluç Ali 
ye dair efsaneletmit hikayeler an
latıyorlardı. 

Acaba Valeryonun şatosu nere· 
de idi? 

Karnaval günleri ve geceleri, 
hep gemicilerin bulundukları yer
lerde dolaştı. Valeryonun şatosu

nu, Mora valisi ile Uluç Ali Paşa· 
mn Şahin Reisi kurtarmak ıçın 

fidye vermek istediklerini fakat, 
Venedik hükumetinin buna razı 

olmadığını öğrendi. 

Bunları dinlerken orada bulu
nanların hepsinin yüzlerinde kor· 
kunç bir hatırayı ananların hali 
vardı. 

Halbuki Alinin kalbi ne derin 
bir heyecanla taf ıyordu. 

Bu konuşmalar geç vakte ka· 
clar südü. Hele iderinde yüzü 
baştan başa yarık, h~r gözü !.ör, 
bir kolu kesik olan iri bir adam 
vardı ki Şahin Reisten bahseder -
ken titriyordu. 

Onu bulsa bir kaşık suda boğa
caktı. 

- Bütün Vene.J'.kliler Valer • 
yonun uğruna ölseler, gene onun 
yaptığı hizmeti ödiyemezler ... Fa
kat o da büvük bir l ·!lhahat yapı • 
yor: Şahin Reisi hala ya§atıyor. 

Ama, gemisinde forsa imiş ... Ka -
çamazmış ... Bundan batka gemi • 
ler limana girer girmez kendi şa· 
tosuna götürür, demir kapılı, bir 
tek penceresi olmıyan bir zindana 
atcumış. Y P.. bir gün kaçarsa! .. . O 
zaman vay halimize ... Şimdiye ka· 
dar yaptıklarının bin mislini ya
par ... Onu hemen öldürmeliydi. 
Her gün vücudunun bir parçasını 
kopararak parçalamalıkdı !. Ah!.. 

Benim elime geçseydi!.. 
Onu böyle burunsuz, kör ve ço

lak yapan herhalde Şahin Reis o1· 
• · malıydı.! .... 

Ali, babaımm sağ olduğunu 
öğrendiği zaman yerinden hopla
mak, çılgın gibi haykırarak sevin
cini söylemek istedi, fakat kendi -
ni ~uttu. 

Tek gözlü gemici son sözleri 
soyle·rk~n de frna htdde k•7dı. ı -
çinden: 

- Onu öldürmeliydi!... Öyle 
'? mı . ... 
Diye söylendi. .. 
Meçhul gemici ba§ını sallıyarak 

kızgın kızgın devam ediyordu: 

- Guya Şahin Reiı böyle kü -
reğe bağlanmakla eziyet çekiyor
muş. Bu, onun için ölümden daha 
fena imi~... Böyle şeyler ona vız 

gelir ... işte örneği meydanda ... Bir 
zamanlar T urgudu da esir a1mı§, 

küreğe bağlamıştık. Sonra kurtul
du ve eskisinden daha korkunç bir 
bela oldu. 

Bu adamın denizlerde çok do
laıtığı, çok dövütlere girdiği anla
§ıhyordu. 

Valeryo'nun şatosu, Verona' • 
dan daha ötede Garda gölünün ke 
narında imiş. Burası Venedik'ten 
en az ve posta arabasile yirmi saat 
sürerdi. Ali oraya kadar gitmek 
mi, Haziranda gemiler sefere çı· 

kacakları için Şahin Reisin Vene
diğe getirilmesini beklemek mi la
zım geldiğini kestiremiyordu. 

Oraya giderse ne yapabilecek
ti? Fazla olarak şatonun yakınla
rında dolaşmasından şüphe eder
lerdi. Halbuki Venedik karma ka
rışık bir yerdi. Kolaylıkla her ta • 
rafta barınabilirdi. Kimse onun 
kim olduğunu inceden inceye sor· 
m~zdı. 

Buna rağmen karşı durulamı -
yan bir kuvvet onu babasına doğ· 
ru itiyordu. 

Venedik' e geldiğinin sekizinci 
günü akşamı idi. Limana doğru 

rast gele yürümüştü. Ertesi gün 
Valeryonun şatosuna gitmek için 
yola çıkacaktı. 

Rıhtım boyunca dalgın dalgın 
yürüyordu. 

Birdenbire deniz kenarındaki 

tek tük ahali geriye doğru çekildi
ler. 

Ali onların birbirlerine: 
- Farsa'lar geliyor!.. 
Dediklerini duydu. 

Durdu ve dönüp baktı. 
Sahiden yirmi otuz adım kadar 

ileriden, iri yarı askerlerin, kır· 

paçlı gardiyanların arasındaki kü
rek mahlrumlarını gördü. Hepsi de 
çıplak denecek kadar 

1 kılıksızdı· 
lar .. Ayaklarında zincirler vardı. 

Ayrıca kollarından da kalın ipler
le birbirlerine bağlanmışlar, ikişer 
olarak sıralanmışlardı. 

Hepsinin yüzlerinde yorgunluk 
ve ümitsizlik okunuyordu. 

Ayaklarındaki ağır zincirleri 
sürüklemiyenler biraz geri kalıyor 
lar ve o zaman askerin süngüleri -
nin ucu, gardiyanların kırbaçları 
onların vücutlarını dağlıyordu. 

Biraz ilerisinde duran ihtiyar 
bir gemiciye yaklaştı: 

- Bunlar nereden geliyorlar? .. 
Diye sordu. 
- İleride, kışın fırtınadan yı-

._. -~ 

Pratik 
- -

, HHYHl Bilıisi ---1----!'i akıl ve tercilme 
hakkı mahfuzdur 

Yazan : M. Gayur 
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Buyyon 

BUYYON - Mugaddi dana 
ve öküz eti suyu. Hazırlamak için 
dört kilo suya bir kilo et dört yüz 
gram kadar havuç, şalgam, pıra
sa, kereviz, lahna, on gram tuz 
koymak lazımdır. 

Dana ve piliç buyyonunda faz
la jelatin vardır. Ktrk beş derece 
hararette olarak içilen Buyyon -
et ıuyu mugaddidir, kuvvet verir. 
Mideyi faaliyete getirir. içinde 
albümin ve şahmi madenler çok 
olduğundan entani hastalıklarda 

ve albümin hastalıklarında veril· 
mez. Milhleri çok olduğundan ro
matizma, nekris ve artritizmde 
muzırdır. 

Amerika Buyyon'u: kıyma et 
ve sebze bir kaba tabaka tabaka 
konur. Kap kapatılır. Yedi saat ka 
dar hamamı mari :.; ısıtılır. Sonra 

suyu tazyikle çıkarılır. 
Nebati Buyyon: Biraz yağ ve 

tuzla ekmek ve sebzeler kaynatı

larak yapılır. B!r müshil alındığı 

zaman bu Buyyon içilmelidir. 
Doktor Meri'nin sebze Buy-

yon'u: 
Havuç gram 400 
Patates gram 200 
Nohut ve kuru fasulye gram 80 
Şalgam gram 100 
Tuz gram 35 
Yedi litrelik banyoda hafif ha

fif dört saat kadar pişirmelidir. 
Enstantane öküz çayı: Yağsız 

beş yüz gram sığır -et alınır parça 
parça kesilerek bir kaba konur Ü· 

zerine ayni ağırlıkta ve aJtmış de
recei hararette su konarak bir sa • 
at kaynatılır ve bir miktar tuz ili.
ve olunur. 

Boks 
BOKS - Boks kendini silah

sız olarak müdafaa etmek san'atı
dır. Boks yalnız yumrukla yapı· 
lırsa "lngiliz boksu,, el ve ayakla 
yapılırsa "Fransız boksu,, yahut 
savat is.mini alır. 

Boks aslen bir İngiliz sporu ol
duğundan bir çok İngilizce keli • 
mel erle ifade edilen şekilleri ve sa· 
ire vardır. Bunları bellemek la
zımdır. Başlıcaları §Unlardır: 

Boks yapılan yer - Ring 
Çarpışmaların tekrar başlama -

sı - Raund 
Hakem - Refri 
Muavinleri- Sekond'ı 
Boksörün para mesaili ile meş· 

gul olan - Manecör 
Kronometre tutan - T aymki -

per 

~T: 5000 
.~ 
ı___::::: , ___ 

Yazan: 
Aka CiiJndüz 

Alma ve başka dıle çevir oıe 
Devlet yasasınca koru'ud~ 

izbede öbür bölük kumandanla- mek için olacak. fi 
rı da vardı. Tabur kumandanı te- - Sanmam! Olsa olsa pek 
Iefonda idare zabiti ile konuşu • kında barıı var. Yedek ne "'~ 
yordu: dağıtıyorlar. Gider ayak sırtı 

- Onu ben de biliyorum. Fa- pek, karnımız tok olsun diye· 
kat bugünlerde çok kokmağa baş· / Her kafadan fiskoslu bir, ~~ 
ladı. Artık b:r şeyler uydur. Boru· çıkıyordu. Ama hiç biri Esoe

5
, 

ya ben,:et. Abdesanelerin üstüne bulduğunu bulamamıştı. Esoe5 ~ 
taktır. Koku yarıya inse gene bir bamtelini düşünüp bulmuşt~·\',. 
şeydir. Yerlerini kapatıp yeni yer· du haftalardan ber1 dinlendı. 
ler açmak mı? Siperlerden dışa- nız karnı dolu değil. İyice dorf 
rıya çıkmak olmaz. Çıkmadan yap caklar, benizlere kan, gövd\: 
tırabilirsen teşekkür ederim. Ge - güç gelecek, iyice giydirece1' f 
çen hafta telefon etmişlerdi, lizol, Hiç bir pusat eksikliği kalını ıf 
aıitfen=k göndereceklerini söyle - cak. Ondan en son akına ıtJll 
diler. Belki önümüzdeki hafta ge· marş! ~ 
lir. Doğrusu da bu. Eğer bit ~~ 

Konuşmak bitince bir sigara mazsak başkası bizi yantlgırı 5 
ç 

Yaktı. Bölük kumandanları susu· yacak. Belki onlar da bunu f'·, 
b' f' yorlardı. yorlar. Ne olursa olsun, iyi ır~ 

- Arkadaşlar! Gizli b!r emır bu. işi kökünden kesip alil 'ff 

aldım. Eksiğimizi gediğimizi so- Yalnız bize düşen yüküm birb~ 
ruyorlar. Bir kağıda düğüm edip mize yeni bir hayır, yeni b:r 9"' f 
yarın göndereceğiz. Sizi onun için sevgisi vermektir. Paçalarını 5 

çağırdım. Bölüklerinizde ayakka- Esoes !.. ilk üniversite günü f 
hından batlıyarak ne eksiğiniz bir gün daha yaklaşıyor.. ·il 
\farsa gün doğanadak yazıp geti· Ve işe başladı. Esoes yerıı #' 
riniz. Bozuk namlular, körlenmiş tan ateşlenmişti. Zabitler, neft t 
kasaturalar, ne, ne ekıik varsa. ona bin bir denemeden sonrll b 

- Bir hazırlık var gibi kuman· inanmışlardı. Onun kanısını 
danım? kes benimsemi§ti. Esoes diY0~ 

-Öyle yüzbaşım. Ben de öyle - En son hızile en keskin~ 
•anıyorum. kalkmak! En korkunç ve dut ti 

- Alman donanmasındaki ka- savaşı yapmak! Ne olursa 0
, 

rışıkhklar artmıt diyorlar. yenmek, bitirmek ve barıtı s'' 
- Amerikalılar; {savaıın bir ma bağlamak! Yoksa acuııd~ı 

spor eğlencesi olmadığını girdik- na yuvarlandığı uçurumun 1 
tf 

ten altı ay sonra anladık) diyor- savrulmaktan kendini k\Jrt' 
Iarmış. maz ! 

- Türklerin yıldırım ordusuna 
Mustafa Kemal Paşa geç.mit. 

Eıoes lafa karı§b: 
- Biz denilmişe, edilmişe, ol· 

muşa, olmamışa bakmıyalım. Öy· 
le.değil mi kumandanım? 

Bir hafta sonra siperlere tatlı 

bir akın başladı: Denk denk iç ça· 
maşırı, geysi kundura, çanta, ka
put, ve daha .... 

Derken yiyecek sökün etti. O 
çeşit yiyecekler ki onları bu güne 
dek görmemişlerdi: Fındık, fıstık, 
badem, ceviz, konserva etler, Ü· 

zerlerinde (kapağını açtıktan son· 
ra kaynatınız !) yazılı kırılmış yu
murta dolu konserva kutuları, pey 
nirlerfo çeşidi, kavurma tenekele
rinin türlüsü, pastırmalar, sucuk· 
lar ... 

Bir yandan bunlar geliyor, ö
bür yandan bomba topları değiş
tiriliyor, tüfek yivleri, kasatura 
ağızları, makanizrnalar, makineli
ler gözden geçirilip değ:ştirilyor, 
çoğaltılıyordu .. 

- Bunlar ne, bu lahna turfusu 
ne? 

- Bir ayaklanmağa yol vemıe-

Bir günerden sonra. 
Dün geceki telefonlar gtP 

lemeğe batladı. Esoeı kenl ~ 
ıağ, sol yanlarına taktığı çifıt 

•JI 
bancaıını, karın yanına diıd1' 
bombalarını, zeytinyağ olııı' 
için et konservasmdan çı1'"' 

., 1 . d f yag parçasıy e ııper taşın ,. ~ 

ladığı kısa kasaturasını, doIJ 
nı, düğmelerini bir daha ı0 
geçirdi. Kollarını aşağı yukır.r 
na öne uzatarak iyi ve ko11'1 f 
yip işlemediklerini yokladı· 
ken .. 

Topçunun yaylım ateşi bil~ 
Makineliler, bombalar, 

ler ... 

iki yön birbirine girdi. /.! 
Karşısı da bu işi bekli! i ( 

Verdiği keskin karşılıktan ~ 
luyordu. ~,~ 

' Bu ateş kasırgası iki •;,./ 
artık sürdü. Ortalık akşartl ıc 
lığına bürünüyordu ağıt ti 

··ıı 1 • ''k"" , • 1• ı11"' ,l rın gu e erı go u yen ~' .. ~ıı 

Ali kendini zorla tutuyordu. A
rada bir korkuyormuı gibi gözle -
rini dört açıyor ve hep Şahin Reis 
için §Öyle 'sualler soruyordu: 

- Nasıl adamdır bu? .. Ş!mdi
ye kadar iyi ki kaçmamı§ ... Acaba 
benim babamı da o mu öldürdü? .. 
Ah, benim de elime geçse ... 

kılan rıhtımı yaptırıyorlar. 
- Şimdi nereye gidiyorlar? ... 
- Gemilerine ... 

Zaman "haydi!,, - Taym 
Ayrılınız - Brek uay 
Doğrudan doğruya darbe -

Dayrekt 
Mukabil darbe - Krosa 
"Kroıe,, darbesi - Hult 

' HA 8 ER' 

yamı~h. Gecenin bile çö~til~ p"'l 
laşılamıyordu. Öne düşııP ,ııı 

Y~n 40, 50 güllenin ilk ıt1~~~1 
da Esoes askerlerine bakU:. 1~ıı1 
ri mat sarıydı. Sevinçle Gı.ı1,.ıt; 
di. Biliyordu ki savat b9 f 1'efl 
yüzü mat sarıya bürünell "1açl~ 
savaşı kazanacak kadar S 

Lakin onlar artık korsanlardan 
değil, esir1erden, cariyelerden, 
şark saraylarından, pa§a ve padi
şahların servetlerinden bahsedi -
yorlardı. 

- Orada mı kalıyorlar gece -
leri? ... 

ihtiyar gem:ci: 

- Elbet! ... Doçenin sarayında 
kuştüyü yataklarda mt yatacak
lardı? ... Elbet gemide kalıyorlar! .. 

Diye alaylı alaylı cevap verdi. 
Bu !!Irada F arsalar yakla~.mış, 

önlerinden geçiyorlardı. 
Yoldan geçen ahali b=rer ikişer 

toplanıyor, seyrediyorlardı. 

Geçtiler ... 

Ali, dikkatle onlara bakıyordu. 
Acaba tanıdık birisi var mıydı? 

Ufki darbe - Suing I 
Aşağıdan yukarıya vuruş -

Öppörkot 

Beden bedene, göğüs göğüse -
Klinş 

Vurulacak top - Pöntinbol 
Vurulacak torba - Pönşinbag 
Sinek siklet - Fray Uayt 
Horos siklet - Bantömuyat 
Tüy siklet - Fay der ueyt 
Hafif siklet - Layt ueyt 
Orta siklet - Middöl ueyt 

Akşam Postası - - --
J darebaneai r ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

reJ~raJ Adreal: ISTAN'BUL BAUEIC 
Telefon Var.ı: ısını ldareı !4!'"0 r-------, 

ABONE ŞERAiTi 
1 il 1% aynlı 

l'llrklye: ııo s:ıo 1100 12:ıo &,... 

Ecnebi: 150 '40 840 1110 

ILArt TARiFESi 
rıcaret UAn.larmuı utın 1%,50 

lteımJ llAnlar 10 tunııtw. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

nançlıdır. 

Kertesi geldi. f rlt\dıl' 
İki mülanm siperderı 1 

Elele tutuşmuşlard~· dşll ~ 
iki mülazım bir agıı 1111tl"' 

.. 1 ., başia 
marşını soy emege 
ki bütün siperler bo~al~~}lriJl 

Yıkım kalıpları -
lrpları. 

Geysi - Elbiı::e. 

Pusat - Silah .. 
Yanı lgm - Gafil. 
Yüküm -Vazife. 
Kam - Kamı.at. . 1 

Gemiler limanda olduğuna göre 
Şahin Reis gene Valeryonun zin -
danına mı götürüldü acaba? .. E -
~er böyle ise onu daha uzun za • 
r..lan göremiyecekti. Çünkü Mayıs 
ve hatta Hazirandan evvel harp 
remt!en sefere çıkmazlardı. Hele 
şimdi, Türklerle sulh yapıldığı 
söyleniyordu. 

Şahin Reisin leventlerinden birisi
. .. b'J ' nı gore ı se .... 

' Dcvamr var) 

Ağır siklet - Hevi ueyt 
Musaraa edemiyecek hale ko - 1 

l.1asıldıfı yer: (VA.KIT) Matbuaı 
yuş - Nak aut ___________ _. 

(Devamı var) 

G.. 17e,·al , akh· .Af uner - /J ıııı vr 
(Deva 
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Cüzamlıların~---
Mezarlığı 

zabıta romanı Nakleden: Va· NO 

d -Benim fikrimce, kom:ser Ve
d at Beyi bütün bu olup bitenler
/n haberdar etmenin zamanı gel-

ı. 

E N eugün iPEK sinemasında 
"\. 'enrnin ('11 muau:ım, en hi~si mikon 
(' 

4 
larc:ı lira\ a mnl olrı uş, ~ üı binlerce 

C Cltasız. B • R asker. sa~ ısız ıop, tüfek .. 
'- SÖz]ij 1 Alman· lngiliz · Amerikan 

artistlerile yapılmı~ 

a~asusfiürm 
kuvvet ve azametini tavsıf için kelime bulmaUan aciı z 

""""" ... -. .. Bugün saat 11 de tenzilith matine 

~ 

HABER - 7'liıam Poılast 

reoRSA I ' Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

Nukut (Sah,) 

Londra 630 Viyana 24 
Nevyork 126 l\fıdrit 18 
Paıjs 169 Berlin 45 
Mi14no 215 Varşo\·a 24 
Hrüksel 117 Budapeşte 26 
Atina 24jO Bükreş 17,50· 
Cenevre 818 Belgrat 58 
Sofya 24 Yokohama 36 
Amsterdam 84 Alun 931 :! 
Pıag 102 Mecidiye 41 

ı: Stokholm 32 Banknot 240 
E ---------------2 
E Çekler (Kap. Sa. 16) 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.100 

- Sen misin oğlum, diye sordu. 
- Evet, benim muhterem pede· . 

rım. 

- Sihirbaz bana kararından ve 
uygun çıkan fallardan bahsetti. 
Perilerin seninle beraber olıun .. 
Çok memnunum .. Harbe ne za· 
man gidiyorsun .. 

- Hemen muhterem pederim. 
-Yani .. 
- Sihirbaz doğrululursa yarın 

ıabah yola çıkacağız. 
- Kaç kitiyle yola çıkıyorsun? 
- Şimdiki halde yüz elli .. 
- Sonra?. 

- icap ederse ıonradan da Ka-
raiti'nin yanında bulunacağı bir 
kuvvet bize iltihak edecek .. 

- Yüz elli kiti .. Bir tek adama. 
kar§ı .. Gene bata. çıkamazsak ya
zık bize .. 

Bunu Man-:a mırıldanmıştı. 
Filh~kika yaz1ktı .. Yüz elli mu

harip bir tek adamla baıa çıkama 
mı§tı. Bu tam üçüncü ıaldırıtları 
olacaktı. Bundan evvelkiler, hiç 
bir netice vermemi§ hatta aı1anlı 
adamla kartılaşmak bile nasip o1-
mamıftr. 

Manza ıözüne devam etti: 
- Seni, dedi, daha fazla ah· 

k'l}'Jl1ıvayım.. Yapılacak itlerin 
va.-c!•t. ... 

- Evet muhterem pederim. Ya· 
pılacak bir çok itim var .. Seni ra -
batında bırakıp çekileyim .. 

- Perilerin seninle beraber 
olsun .. Muvaffak dönmeni, hazi -
nemizi ele geçinnenı dilerim. 

- ÇahıacağımdP.ıt emin olu • 
nuz muhterem pt".1er:m. 

- Haydi oğlum •. Git .. 
Başiyamanza ayağa kalkmaz

dan evvel başmı eğdi ve hemence
cik ııçradı. Dıtarıya çıktı.. Ora • 
dan ağaç merdivenlerden avluya 
indi. Çifte çifte nöbetçilerin bu
lunduğu bu genit meydanlıktan 

bir harp adamı yürüyüfü ile geçti. 

Kendi dairesine girdi. 
• • • • • • • 

Harp §arkılan, geni§ meydan
lıktan ta yedi kat bulutlara kadar 
yükseliyordu. 

Kahraman Manzanın oğlu: 
Dütmanlarını yere serer 
Kahraman Manzanm oğlu hu· 

gün 
Yeniden harbe gider 
Biz Monitolular yer yüzünün 
Hakimi olmağa layıkızdır 
Monitolular harbe gider 

Düşmanlarını yere serer 
Ağaçlar yol verir Monitolulara 
Aslanların Antiloplara saldırdı-

ğı gibi 

Dövütür, aman vermez düt· 
manlara 

Monitolular Monitolular 
Manza ! ... Krallann kralı 
Ancak o layıktır Monitolulara .. 
Kralların kralı Manzanın yerini 
Ancak Batiyamanza tutar .. 
Bu şarkılar bir gürültü halinde 

yükseliyor, muharipler, karmaka
rışık şurada burada küme küme 
toplanarak oklarıyle yaylarını te
mizliyorlardı. 

Bu kalabalık ortasında, mey
dana konulan büyük çanağın Ö· 

nünden birer birer geçiyorlar ve 
Üzerlerindeki oklan bu ç:ın~ğa 
bahrı!J çıkarıyorlardı. 

Çanağın içindeki 
te benziyen mayi 

beyaz ıü

Ferfyon 

ı;;;;~~·ıı 
: Rıza : 

f.~~~f 
adını verdikleri çalıdan çı 
karılıyordu. Bu bir nevi ze 
birdi. Ok, vücudu yaraladığı za • 
man kana karıtırdı. 

Öldürücü tesiri yoktu, f akat1 

yaranın kolayca iyileımeıine mi· 
ni olur, geni§lemesine yardım e · 
derdi. 

Bütün hazırlıklarını yapmıt · 
Iardı. Arbk hemen hareket edebi· 
lirlerdi. 

Muhariplerin yanlarında ıili.h· 
lanndan baıka yolda karınlarını 
doyurabilmek için lazım gelen yi· 
yecekleri de vardı. 

Başiyama~za daha ortada gö • 
rünmüyordu. Bütün hazırlıklar ya 

pılınca, kalabalık arasından ay • 
rılan üç murabbaı reise haber ver

mek için kulübesine doğru yollan
mıılardı. Onlar daha içeriye ha· 

her salmadan Batiyamanza kapı· 
da g~rünmüt ve gelenlere: 

- Hazır mıamız? diye sormut-
tu, 

- Evet reisin oğlu hazırız. 

- Bakır çalm! . 
Bakır çalm ! ıözü, reisin oğlu • 

nun hareketten evvel onunla be · 
raber geleceklere sözü olduğuna 

itaretti. lki ağaç arasında aııh du· 
ran büyük bakır gene büyük biı 

tokmakla calınarak herke. içti· 
maa çairılacaktı. u1> 

Bakır, fasılalı bir surette bet 
defa çalınmı§, ve herkes meydan
lıkta toplanmaya batlamıttı. 

Buraya harbe gidecek, gitmi
yecf':k, genç ihtiyar kasabada kim 
var k im yoksa toplanıyordu. Bati· 
yamanzanm sözlerini dinlemek oıı 
lar için kaçmlır bir fırsat değildi. 
O ne heyecanlı, o ne becerikli 
gençti . 

Niyam Niyam gençlerine nümu• 
ne olacak bir kabiliyetteydi 
Cesareti herkese örnek olabilecek 
bir yaradıhttaydı. 

İtte görünmüttü. Yanında Man• 
za'mn en küçük hemşiresi Malen· 
cip te vardı. Bu genç kadm da ka· 
bile kadınlarına bir nümune ola· 
cak kadar cesur tanınmı§tı. 

Cesurdu. Kardeti Manza gibi 
korkunç bakıtlı değil, bilakis gü· 

zel sayılab:Iecek kadar muntazam 
çehreli ve güzel vücutluydu. O, 
çok defa erkek kılığmda, erkek· 
ler arasında Nobililerle muhare· 
beye giri~it, hatti, bir iki Nobi· 
liyi bir erkekten f arkıız öldürmüt· 
tü. Baıyamanzanın yanında ken• 
diıine hakim yürüyordu. 

Batiyamanza söz aöyliyeceği 

yere çıktığı zaman ka1111ında ka
nncnla\" gibi kayna§an kalabalık 
birdC.:nbire hareketten kesildi. 

Hepıi de onun ne söyliyebi1e
ceğini aşağı yukarı tahmin ediyor
lardı. Buna rağmen biran evvel o

nun gür sesini dinlemek için aa· 
hırsızlık göstermekten kendilerini 
alamıyorlardı. 

Başiyamanza biran etrafı süz
dükten 10nra ,U.. aeıini yükseltti .. 
Bu ı~s iki yüz metre uzaktan h:1e 
kolayca ititilebilirdi: 

'.Devamı ftl'J ( 



6 

80000 yaşında 
bir kafatası 

(Baş taralı 1 incide) 

"Kuatemer,, devre ait en eski 
inıan eserine, lngilterede Süsseks 
kontluğunda Piltdovu'da tesadüf 

edilmiıtir. Bu iz bir kafa tasıdll' 
ki, yapılan tetkik, bu kafa tasının 

bugün dünya üzerinde ya§ıyan bir 
çok insanların kafa tasına ben;e· 
diğini göstermiıtir. 

ğundaki Gough'ı mağarasında bu· 
lunan iskeletten bir kaç bin ıenfl 

sonrasına aittir, ve her ikisi dün .. 
yadaki ilk insanların iakeletleri .. 
dir. 

HAor..ıt - Ak§am roıtaaı 

Galatasaray Müh~m ~ir ôuifŞ~;( 
F enerbahçe .Amerikada gizli bir faşist ordusıı 

(Baş tarafı I incide) vücuda getı• •ı k • t • C 
sonra sahada boy ölçüşmeğe bat- rı me ıs enıyormu,, 
lryacaklar.. Amerika mebuslar meclisinin / 

Galatasarayın her zamanki gizli bir komite toplantısında Ge
kad~osunu muhafaza etmesine mu neral Batler Amerikada gizli bir 
kabıl, Fener takımında bazı mü- faşist ihtilali hazırlanmak üzere 
hirn deği§iklikler yapılacağı söy- old'uğu etrafında azaya malQ -
lenmektedir. mat ve tafsilat vermiştir: 

Bu şayianın ne dereceye kadar Ceneral Batler ayni zamanda 
doğru olduğu ancak biraz sonra "Nevyork lvning Poıt,, gazetesi
takımlar sahaya çıkınca belli ola- ne beyanatta bulunarak, çok zen
caktır. gin borsacılardan bir grupun, ken-

lki rakibin her zamanki kadro- disine müracaatta bulunarak A. 

dolar bulunduğunu söylemişler ' 
dir. 

İfşaatı yapan Ceneral Batleı 
daha ~unları söylemiştir: 

Piltdovn kafa tası da, Fransada 

Şel ve Sent Aşöl' de bulunan ke· 

miklerin devirlerine aittir. Bu ke· 
mikler ise Paleolitik devrin en es
iri izl~ridir. 

reçlidir. Vaktile oradan akmak- lariyle kar§ılaşmasında, kuvvetler merikada 500,000 kişilik bir fa -
arasında yakın bir beraberlik gör- tiıt ordusunun teşkili hakkında 

Gough's mağarasının hususiye· 
ti yalnız bu değildir. Burada top· 

rak altından geçen sular çok me .. 

raklı bir iz bırakmışlardır. Mağa· 
ranın oyulmuş olduğu kabalık ki-

''Bundan başka, bana dediler 
lf i, eğer Cümhurreisi bizimle be· 
raher çalışmak isterse yine reİ$İ • 
cumhur olarak kalabilir. Ve Mu· 
soiininin ltalyada krah\ verJiğİ 
mevkide, kendisini muh;ıfaza e • 
de~ i7 .. ,, 

Bu zengin borsacılar, mütetıd• 
dit fmıatlarla hemen masraf yıı.1'' 
mağa giritmek istemişlerdir. 

Fakat tanınmıt beşer ilmi mü
tehassıslarmdan M. Pittard'a göre 
paleolitik devir başlangıçlarında 
lngilterede insanlar mevcut oldu·• 

juna inanmak lazım geliyor. Çün .. 
kü pliosen denilen ve tersiyer dev .. 

renin son safhasına ait arazide bir 
iskelet bulunu§U buiıa delalet eder. 

ta olan nehrin suları kireci erite

rek sürüklüyordu. Fakat sonra su

lar buhar haline gelip te nehir ku-

ruyunca, sürüklemit olduğu kireç· 

ler kalmıf, ve yatağında akar bir 

vaziyette donmu§tur. Böylece ki .. 

reçten donmuş bir nehir teşekkül 

etmiştir. Ve bugüne gelene kader 
bir nevi fosil halinde kalmıştır, 

muaz

düğümüzü ve neticenin normal şe- bir teklif yaptıklarını söylemittir. 
rait altında pek az bir farkla bite- Yapılan teklife göre, bu ordu 
bileceğini, dünkü yazımızda tah _ eski Amerika askerlerinden teşkil 
min etmiştik. edilecektir. 

Halbuki Fener takımı bugün Şimdiki halde elde bu maksa -
değişik bir takımla çıkarsa, 0 za- da hareket edebilecek 3,000,00C 

man sarı lacivertlilerin nasıl bir o
yun oynıyacakları bilinemiyecek • 
tir. Bundan çok evvel yapılacak 

tahminler yanlış olabilir. 

Adamlardan birinin İtalya ve 
Almanyaya tetkikat yapmak uıe· 
re gittiği söyleniyor 

Tabii kadroları ile rıktıkları 
görün- 3' takdirde, F enerbahçe takımı neti-

Almanya bütün cihanı 

sinir len diriyor 
ceyi lehinde bitirmek için zayıf o-

p 
'Ef t • d • lan müdaf aasmın, sol tarafına çok ( Baştara/ı 1 inci de) / tılar. Şayet Almanya uluslar birJiğirıde

11 

a pa ) m ne 1 yor dikat etmeli, sol iç mümkün oldu- manyan•n b;Ihaua havala•da ,;Jihl • çek;Ime•eyd;, Almanyamn ,;ıh!• ... ğu kadar geriye yardım etmelidir. dıfıdrr. Londramn, sonu pek feci :ı: . t~~~irle~ ~izli ~utulmasaydı, bu söyle: 

(Baş tarafı 1 incide) J ra mesela her hangi bir baloda H" I ümk cak muhtemel bombardnnanın o··nu··ne dıgım hadııelenn hiç birisi olmıyac•lı 

öyle ki, mağaranın içinde 

zam bir çağhyan halinde 
mektedir. Resme bakınız .• 

Her ne oluna olsun, bu iske
let, lnrilterenin Somerset kontJu .. 

b · • ucum ar, m" ün olduğu ka-bıec u~ı~et görmı~o~. Sonra şu- fraklı bir boca ile ipek dekolte kı· dar açıklarla yapılmalıdır İ.i, Ga- •-ek içfo, büyük Britanya, hava kuv. '" 
nu da ılave edeyım kı, Papaslar yafetli bir rahibenin dansettikleri- l d vetlerini önümüzdeki on sene için Al • M. Loit Cor~ ta söylUyot 
A · "ki atasaray mü afaasının çok hesap- ki d vrupaya gıttı eri zaman kıya- ni görebilelim.. I manyan<n n en oldukça Ü•tün bulun. Avam kamarauoda •Ö• alan!~ 
fetlerini değiıtiriyorlar. Avrupa- 1 ve akıllı müdafii Lütfiyi geçmek durmalıdır. İngiltere için olan hwhang" M. Loyd Corç da demiıtir ki: 

h" b" h • d A t t • d• kabil olsun. ~ir t~hlike bütün Avrupa için de bir leh: nm ıç ır şe nn e saçlı sakallı; 0 ep e ffieCI ıye T ı ked B hrk mak için tutulacak yollar üzerindeki d
11

' 

cübbeli külihlı papaslara yolda •• • • • A akımm oldukça zayıf bir la· ' ·~ u le ' • hemen iıe baıla • ıünoelenle aynbk olab;!k. Ancak uıı.t'. teıadüf edilemez. f uzerınde ıhtikar rafmı theıkil eden muavinler, bu maz~a kısa bir zamanda bat göstere - mizin korunmalı deyiminde avrı ~ d I cektır. Almanya ıilahlanınasını bürüyen " 
Hem efendim ne lüzum var?"Ru (Baı tarafı l incide) maçla a göz erini dört açmak, .,...,. pe•de•i kaldmlmabd ... Almanya yoktu•. He• bucakta ,;Jihlann arl,,.ı~ 

lianl elbise ile neden dışarıda ge- bil bu mecidiye alıı veriıinden a. evvelii müdafaaya, sonra hücuma ".°°""' muahed.,i hilôfmda ola.ak si. makta olma"na yanamn. Ancak k" 
zilsin? Bu ıekilde bu kisvenin de ra sıra mecidiye piyasasmı indi • dikat etmek mecburiyetindedirler. lahlanmaldad,..Alman sivil tayya•ecil;ğ; .Ufthlanmm, .,k,ya ıMnce ka•ı• k•j 
hakarete uğramaıına ıebebiyet rip çıkarmak suretiyle bqto. bir Galatasaraya gelince, Fenerin ask~". ~ .. eketl ... de de kullamlmaiia el. m•yacalı ke•tede kmnak yükünü, I• • J B k d lü u d 1 k verııl d Halb ki t terede, hiçbir fırka kendi üzerine ,1' 
verıyor ar. ir ço efalar peşine iki musevi olmak üzere bir kaç z mun a go Ç'l armasını bilen r·". ~ ır. u ngiltere tayyareci • , 
bir ıürü çocuk takılmış papaslara sarraf istifade edegelmiıı.tir. muhacimleri karşısında akıllı (w) ıgı ıçın bu hiç de böyle değildir. Alman maz.,, ::ı: • t • · tak" d . • ulusunun askerlik özelini küçu .. k ör • M. Loyd Corç, korunma çizigİ, 
raıt gelmiyor mıyız? Bu kıyafe- Bu hafta da gene böyle bir me- 818 emını ıp e eceğını zannedi- mek büyük bi• •uç olu'"" • (müdafaa batbnm) .,d, ,,.. M• ;.-.!_ 
tin gülünçlüğünü çocuklar bile cidiye dalavera.sı çevrilmit ve kırk yoruz. Çünkü, takım için en iyi M Baldv" • kurumlar (teıekküller) görmek i•" 

takd

• ik ku l ·ı k 
1 

yol budur. • ın cevap verıyor ek . • ~" ır ett ten sonra neden hala ruşa a ınıp verı me te o an me- M Bald . d·-· m tedır. Onca, ıon ıavaıta, dü§ınJI"' 
giyilmekte israr ediliyordu, bil • cidiye süratle yükselerek 45 - 46 Son üç oyunda fevkalade oy • bilh • d ~n'. veı: ıgı uzun cevapta dayanıklığını kıran, yiyecek yoksuıı.Jf usa emııtır ki: 1 .a' 
mem? kuruşa kadar çıkmııhr. · nıyan ve çoktanberi görmediği • .. o muıtu•. Avu•tu.-ya • Macari•tan r 

N h 

· h 1 k 1 ka :-tBu mkesedl~ye bütün Avrupa ala- vaşı yeimdc altolmu .. deg·ildir. On\I ,( 
Bir de §U noktayı işaret etmek i ayet Cumhuriyet müddeiu - mız esap ı açı ve uzun pas ariy • gos erme te ır. Genel durumun bu tık yıkmı br. " 

iıtiyonım: Biz Garplılaımak, ura mumiliğince meseleye vaziyet e • le, bütün takımın oyununu açan, kad .. ka .. nbk rözüktüiü bu anda b;ıe ' ıı;I 
uymak için çalıııyonız, buna mec· dilmiı, ihtik&r yapan sarraflar hücum kabiliyetini arttıran Nihat, .nlihlamı azçok azalblacağm• ummnk _ M. ~oyd Co•ça gö.-e, bugün Mç ~ 

h kk d b 
bugu

··n d k t" •• l 1· tayım Fakat .. 1 . . Al ı ıe, ne talyayı, ne Fransııyı, ne A 

buruz, asri ve medeni bir insanın a m a za ıtvarakası ve evrakı e a ıyen sınır enmeme ı · , soz enmı man.yanın ke- ı k ·ıtl" b" 1 1 d lime itibarile deail 'h · t fh ayı, ne de Sovyet Rusyasmı, lnJ' 1f 

bir çok ihtiyarları olabilir. Papas- tahkikiye tanzim olumnuıı.tur. 1913 ve oy e oynama ı ır. • zı nıye ve me um· · · .. rk .. .. ·ı~ 3' 'ı' lan itibariyle muhakeme edeceii kana • ıçın 11.0 unç gormuyor. Almanya•' 

lar da insan olduklarından mabet numaralı kanun mucibnice tanz"ım Ancak açık ve uzun paslar sa- k k td - h ld -1. aliyle. tunu söylemeliyim ki· b .. k" rını ısaca o ugu a c, AvrUP .~ 
ve ibadet haricinde bir çok ihti· edilen bu evrak ihtikarın tespiti i- yeaindedir ki, Galatasarayın gol genel kutlculanma ba 1' ugtun 1~ öbür devletleri de, bu yolda vcrı'ilı~ 

1 1 
"" b""d' F · ·ı l atmak kabiliyeti az muhacı"mler·ı nın 'ıca eme 

1 

.. .. • ha " r yaç arı o acagı la ıı ır. akat tim çın V• il.yet me tamına verilmit ve , Almanyada olup bötenle•den d•ıa•daki- •ozu •;~ ,tan nözden ge,;rmc~• 
diye kadar.; çok fena bir an'ane vilayetçe de defterdar Baha beyin neticeyi leyhlerine çevirebilecek )erin bir ıey bilmemesi ve Alman hüku· ~şmla b·.,ça. genekl .barışın Avrupa ' 
neticesinde kilise kıyafetinin so • reioliği albnda belediye ve ticuet sayılar çıkarabileceklerdir. metinin baz> baz .. lıklar eb"almda ıdu un;• 'm•yece "'· I 
kakta da giyilmesi buna mani o • odasından birer azadan mürekkep Yoksa, biraz sinirlenmek ve kısa bir sır tutmasıdır. Avru d · · ı· b' ır takım sor~ulnra. karşılıkı pa a sınır ı ır Co 5. d .. 1 d • . 

luyordu. Mesela bir papas, papas bir komisyena tevdi olunmu,tur. paslarla, çalım merakı sarı kırını- iıkil ve kutkulanma vardır ve bu du • n ımon a §OY e emııtır: I 'S' .. y " Öğ d·-· .. Al .-

kıyafetiyle bir eğlence yerine gi • KomisJon üç gün içinde bu ev· zılıla•a çok pahalıya mal olabilir. .. gunden güne gen;ıı;y., ve .. ..,.o,, - .. ..?' •g•me go... m••;;t B öyle ki bu duygu bant ve bım b't af barıı r:unlerınde, orduıu 300,00o (f 

demez, bir iki kadeh rakı içemez, rakı tetkik ederek ihtikar olup ol- ugünkü maç için söylenecek bklar için arhk tehlike gösterme _
1 

ahar • liktir. Bunlar 21 fırkaya aynlınrtl",ı~ 
b

• d • gt d d H 1 madıg"ını bı'ldı'recek ve ona go··re son söz, •udur: ge t· ·· 1 k' .. fi ır anım e anse emez. a - :J' Jamııtır. Şunu ümit etmek İllerim ki oy e sanının ı aynca motörlu pıı" 
buki bunlar bu unn her medeni bunu yapanlar hakkında takibat Oyunu, şahsi kabrislerle bozmı· Almon! .. muhafua eu;kleri .,mn yu '. kurumla• d• va•d ... Bu .. dun•• 6 ~ı · 
ferdi tarafından yapılan tabii it • yapılacaktır. yacak, çalımdan vazgeçebilecek, ka•da •ÖylediğUııe ve Cen..,.. ile bağ. luk lop teçbizab hakkmda b;, ,.ı 
lerdendir. topu ayağında en az tutacak ve lor•mn keoilmes;ne değip değmediğini miy .. um . ., ~ 

- Bu kıyafet inkıliibından en 111' --- tam manasiyle beraber bir takım kend; kendile,;nden macakla•d,.,. Ka•ı• h•k•l•• önde•i M. La••""r1 
fa-zla memnun olanlar kimlerdir? A K .... ....,. oyunu oynıyacak taraf kazanacak- M. Baldvin, M. Çörçil'in takririne demiıtir ki: ~· R h "bel ı B A t verdiği cevaba devam ederek demİ§tİr "- Genel silahlanma kar~111ırıd' 

- a ı er. ır. ki: tün banş umutlan silinip gideeeJıti';; 
- Rahibeler mi? f;1 l. ltuhlttln Apak "- Almanyada ıimdilô ida .. ku•ul- ç .. çil teldınnde deği,;kUk f'; .... 
-Evet, hani ıu sokaklarda bat- Ankarada A K B A kitap 1 duktan ı,;, •Y , .... bunun ilk ak•ülB - ;,!iyen emekçi tekl;fl 35 ek•"' fi ; 

lannda femsiye gibi kocaman be- evin:n birinci ıubesi modern " mel; olmak üze"' küçük ;ti!Al daha zi· le ge•i edilmi,ti.. M. Çö,.ç;l d•::.,, 
ya• takkeler taşıyan ve onuncu a- · bir f ekil de Maarif V eki.Jeti' ya de kuvvet!endü-ilmiıti•. s;,... '°n"' teklihni geri a'..-.k, lmJ•n n••"" 1 .tJ• 
.,r kıyafetiyle dolaıan kadınlar... kıugısında açılmışb•. AK B A Göz Hekimi Avu•tu7ada büyük k8'•t•kl•kl•• ıö• • rilecek k .. ,,ı.k, olduğu gibÖ I<ab>' 

l 
'• 1 • h d ld D Ş •• k ·• E t 'lük ki, bu da bathca Nazi propaganda • miştir. 

Bunlardan bir ikisi beni ziyaret et- rnap ev erı er i e kitap, r · u ru r an r.ından ileri gelmiştir. 1934 de umumi • 

ti ve bu yeni karardan çok mem- mecmua, gazete ihtiyaçlarına Babıali, Ankara caddesi No. 60 yetle dı§arda geçen ıeylerden müteeı • 
nun olduklarını söylediler. Böyle : evap vermektedirler. Gerek Telefon: 

22566 
sir olmıyan lskandinavya memleketleri 

1 't 1 k k Sah günleri meccanendir.. ~---• ~ ı umacı gibi gezmelerinden çok mü- .(1 ap arınızı, gere ırtasiyenizi ile lsviçrede de büyük bir asabiyete şa· v· ' teesıir oluyorlardı. Halbuki asri >n ucuz ola•ak A K B A kitap hit olduk. Keza F••n"• aslmlik tahsi· Ihsan y A lJ ' ı d 

·sı 

bir rahibe ne için asri kıyafetle _ :?V erin en tedarik edebil:rai· * anlının nrtırldığını ve ltalyanın da A • v d k t rıt d k
• na ın ve erke e .tt• 

gezmesin? niz. Devlet Matbaa11 kitapla" ................................... , .. _........ vustu•ya a • Naz; P'°P•ıandaundan d• •· 
- Şu halde demek yakında eli•· ıe VAKiT in ne~riyatının An· lfü!llimii::m;mmımmmıi!!!füii!!!!i!füfü!jl mütemi• ola"'k kmuldad•t<n• gö•dük. Bütün tıklar hep ora b,ı 
d 

1 d .::.·:.·:.· D ı· ş Tabı· b 
1
• ·.:: •• :.: M. MuıoUni "Harp yalandır,, dedivgi yinirler. Her keseye ~e .. -1' 

rin c zarif çanta la•, kısa etekli, mra a salıf Y°'i A K B A ki· ı::: :::: • • _.,<"'· kU k t 1 • d" .... ffaJlt G ll E ,,.n •••• nutku kelimesi kelimesine alınına çok arzuya uygun elbisentzı 
'r ma~tolu rahibe hanımlara ap ev erı :r. n;I: 8 p Ze u.. ii!i korkulacak bir .. eydir. Lehistan Alman· d b'I' . iz 

tram jaa dudaklann boyarken AKBA Merkezi Telefon 3137 ::i.i,
1 

lstanbul ve Münib ı•i.B. " ora a yaptıra : ırsın · lı"f' 
8

. . , U • ya ile bU- ademi tecavüz mUala yapb.. lstanbal y enipoıtahaıt•, et•' 
tetacfüf edeeelfız? ı~n~i ıube " 1761 mı niversitesioden Dip!omalı 1~!! Almanya da Sovyet Ruıyanm Baltık nda "' 

- Nirin ol ? H tt• k lkincı şube: Sarnnn Puan mt Reyop;lu T~pebası r\ccip Ap. ~o. 2 1:!! devletlerinin tamamlılıgm-ı temı"n iç'ın tısında Foto Nur yanı ,,,/ ~ masın. a a ro 1~ .......................... .s: f h d 

h 

~ HAlll...,...,1ıımı __.
1 
••••••••••••••••••••• 1 •• ac;ı:s.:::······················ :· ·· !.:e~t.::.;a~n~ı~n::a~. --~----

mu temeldir ki pek az zaman son- -""' lllllllllll'ıınlRl~mnıııınııınııınmııı- ::::ıH::u::::::::a:::nr.;:::::iillm:::mm::.iii:ıHi ya~biı teklifleri reddetti. Nihayet Fran-
' ıa ile Sovyet Rusya biribirlerine yaklq-



8' ':_dikkat ediniz. 
k•la allmeti · 

fırıkadır. . Cevat 
le B.a l'eami tqıyan madeni kutular içinde bat ve dit ağnları, nez
~' romatizma sancıları için çok faydalı ve pek müsekkin alan 

OJaaıı Cevat vardır. 1 lik 7,~ - 6 bk 40 - 12 lik 75 kuruıtur. 

BH~ ve Oi~ Bğnları 
Souk alginlı§ı • Romatizmaya 

1 Katelik kutu 
1 O ,. türplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
lımine dikkat ediniz .. Her eczaattde ba'uour. 

Hamiyet Hanım 
• on ra enı ur 

ve birahanesinde 
~ ................................. ..... 
l hıci Sulh Hu uk hAkiml ığindeıı; 

--Kimyager -111111!!! 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruş -

tur. Bilumum tahlilat, Eminö -
nü, Emlak ve Eytam Bankası 
karşısında Izzet Bey Hanı 

1 4~01 

Sultanahmet sulh birinci hükuk 
hakimliğinden: 

Davacı Mithat Beyin Betiktat
ta Serence Bey yokutunda f&İr 
Nail Bey sokağında 26 numaralı 
hanede Kadri Bey zimmetinde a
lacalı olan yü:a seksen liranm tah
sili hakkında ilanen vaki olan 
tebliğat üzerine 26/ 11/934 tari -
hinde mahkemeye gelmediği an • 
latılmıt olduiundan hakkında gı
yaben mahkeme icra kılınarak 
müddei vekili Haçik Bey iddiası 
nı ispatten izharı acizle Kadri Be
ye yemin teklif etmit olmasına ve 
muhakemenin de 31/12/934 saat 
14 de talik edilmesin ebinaen yev
mi mezkürde gelmediii takdirde 
müddeinin iddiasını ve vakıalan 
kabul ve yeminden imtina etmit 
nazarile bakılacaiı ilanen teblii 
olunur. 3492 

Saltanahmet birinci hiikuk lali
lıimliğind en: 
Davacı Mithat Beyin lzmirde 

Kemeraltı cadesinde Bq durak • 
ta 61 numaralı maiazada Tefik
zade Hüsamettin zimmetinde a • 

l lacağı olan yüz elli bet liranın 
tahsili hakkında ilanen viki olan 
tebliğat üzerine 26/11 / 934 tari -
hinde M. Aleyhin mahkemesinde 
mahkemeye ıelmediii anlqılmq 
oldufundan hakkında Sl)'aben 
muhakeme icra kılmarak M. Te

kili Haçik bey iddiasmı ispatten 
izhan acizle M. aleyh Hüsamet
tin beye yemin teklif etmit olma
sına ve muhakemenin de 31/12/ 
9;\4~t 1,,4..~ ~ ~dilm41iııe bi
naen yevmi mezldbode gelmedi • 
ği takdirde M. nin iddiasını ve 
vak'aları kabul ve yeminden im- 1 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtandır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak prttır. 

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak IAzımdır .. 

Behemehal bir Yılbafı Pi)'aqo 
bileti alımz-

!inhisarlar U. Müdürlü~ünden 1 
idaremizin Şemsi Pqa l>epoau Atçıbiı 1/12/934 tarihine mü

sadif Cumartesi günü saat "15,, te pazarlıkla talibine ihale edile· 
cefinden taliplerin "250,, lira tem inat paruiyle birlikte Cibalide 
Levazım ve mübayaat ıubeıine müracaatlan. "8052,, 

idaremiz 15 ve 25 santilitrelik müstamel bot rakı ıitelerini pe
rakende suretiyle mübayaa etme idedir. 

Temiz ve sağlam olmak ıarti yle Kabataı ambanna perakende 
suretile teslim edilecek titelerin bedeli eahabma derhal tediye olu
nacaktır. Perakende sabcılann K abatq ambarlanna ve toptan te • 
ahhüde girmek istiyenlerin Cibali de Levazım ve Mübayaat Şubesi
ne müracaatlan. "7749,, 

Doktor Orfanidis 
Tokatliyan karııaı Su terazi S Nil apartımaa 2 aci kata 

nakletmiıtir. Tetef. 43734 

Günün 
Muhtelif pntet..te çıkan gttaOa laacliMlerl• .W I• 

tograflarla •por mecmualannda rardUğlln6• ıpor hare
ketlerine ait fotograflar yalnıı latanbalda VAKiT 
kütüphanesinde satılmaktadır. tina etmiş nazarile bakılacağı ilan 

nen tebliğ olunur. 3492 I• 
da latikW caddesin • 

L kapı Abdullah sokak 
il~ üst katında 

... ._İlsen halen ikameqihı meç 

Istanbul Ziraat Bankası Sahş Komisyonundan: 
~ Marika Hanıma : 

3e Jiinde lımet Pata soka· 
'ı No. da sakin Seyit Meh

"'cli tarafmdan aleyhinize 

Sıra Semti Mahalleai Sokağı Emlik Hiısesi Cinsi Hi11eye pre mu-
No. ıı No. ıı hammen kı1metl 
1647 Beyoğly · Kemerhatua Tevfik 60 Tamamı. Arsa metresi 50 200 T. L. 
1921 AkaarayLanga lğnebey imrahor Hamamı 150 eski 156 mükerrer ,, Araa metreıi 74 296 " 

10 Bilyükada Nızam Kılınç J8 1/16 Hane 76 ., 
2869 BOyiikdere Bilyllkdere Eıki ipekçi yeni Mübendiı Şevki 6 mükerrer eski Tamamı Arsa metresi 67 66 ,, 
2905 ,, ,, Kuyu 1 8140 Arsa metresi 51,SO 13 ., 
3177 Kuzguncuk Kuzguncuk Tarla 23 eıki 1/2 Tarla metresi 3904,SO 46 ,. 
3186 Üsküdar SelAıni Al:efeadi Sılitar babçeti 39 Tamamı Arsa metresi 103,50 124 ,. 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten Yeya gayrımObadil bonosile adenmek üzere yukarıda eY1afı yazab gaJll~ 
menkuller açık arttırma suretiyle 1abhğa çıkaralmııtar. ihaleleri 1/12/93.t Gumarteıi gDoü saat on d6rttedir. AhcaJann Galatada eaki 
Kerdi Livone Bankaaı binasındaki aahı komisyonuna mliracaatlan. (7625) 

~ ~ elli lira alacak da • 
~~li namınıza yazılıp be
~i i aönderilen davetname 
\~llınuzm meçhul olduju 
~ lıı&.... ~l teblii iade kıbnmıt 
~ ~p hakkınızda ili
~~ lilat icruma karar 
~ •lchıiundan muhakeme -

~ı~• için tayin olunan I 
"-"' tarihine teaadüf eden 1 

~.~~ llbıü saat onda mahke· 
~~ •eya tarafınızdan 
~~~etname ile bir ve- j 
~s::aek IUJ'etiyle hazır bu
~~ taktirde diier tara
~ llJap karan ittihaz o- I --== 
~ ~Cbnunuz olmak üz~rc ,f1 

-..ıa olunur. 3493 

1' 111 iıııi1 11 ı·; li11il!! 1ıilliln ,ıııll iıl; ~ı' 
ı,'' 1 

1 11111 •ı' 

HERKESiN BEGENDIGI VE HERKESiN ARADIGI 

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGIP 

1935 Yıhna 12 Yaşında Giriyor. 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenti ve en doQru takvim ve 
heyet bllgile,rinden başka herkese gereaı olan genel bilgileri de içinde 

bulundurur. Ay başlangıçları ve sayıll ulusal günler lstanbul 
rasathanesinden alınmıştır. 

Ciltli 35, Ecza Fi atı 25 Kuruştur. 
KANAAT KCJTCJPHAN ESi 

n 
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KUçUk lllınlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
kmmak gayeıoiyle bir "Küçük 1la"9 
lar,. sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beş kuruş ücret almacak-
tir. bu günden itibaren 10 gün içinde 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

Aklınız ve paranız varsa 
odunu yazdan alın! 

Odunun fiyatını iki 
artıran telefon 

lira birden 
enıri ! 

Kış ! ık odunu yazdan almak en ihtiyath harekettir 

Evvelki güz sonlarında daha tamelidir; nitekim de çok geçme· 
çekisi iki yüz eJliye iken nasılsa den bu netamelilik kendini gös
bir biçimine getirip evin odununu terdi. 

telefon daha gelir! 

t<UPD l'4 

332 
30·11-934 

Soy adı alacaklar 
bir liste veriyoru 

Bu liste, ilmi bir tetkik 
mahsulüdür 

---------~-· o 
Geykiner, gelenler, gözüpek, dut), harmanyeri, harrıı• ( 

göçmez, göksan, gökboy, gökpı- harsasevmez (intikam) hart 
nar, gökgöz, göker, gökçen, gök- hayla, hatya (drebeder), h 
alp, gümütdeğiz, gümütcay, gü- (raz), henteşı (emsal), 
müşgöz, güllüler, güntaf, günalp, (anbar), hezen {potrel), hı 
gündüzalp gücüyeter, gücer, gü- (şahka), hilinç (iş), horııurt 
cenmez, gümüşsu, gümüşten, gül- hor (kuvvet). 
sem, gülsür.er, gülerler, güler, gül
tekin, J gündüzsoy, gündüzboy, 
gündüzer, günalp, gümüşpınar, 

gumuşsav, gumuşer, gümüşsoy, 

gümüş, gümüşyol, gümüşhan, gü
müştel, gümüşay gündüzmen, gün
doğdu, günlüpınar, günalan, gün
bütün gügüner, güngünsoy, günı

şık, günarık, günyakın, günkutlu, 
güzeler, güzelbaş, güzelsöz, gü

ZP.löz, güzelay, güzeller. 

-H-

Halaslar, hamarat, hanat (hu-

-1-
. 

lçenay, içenayik, idikotı.;. 
lan, ilbariş, ilkay (hilal), 1 ı 
likmen, imesan (çare, ele 
imrak (dost) , imrem (ce 
halk içtimaı), inal, .inaltekitıı 
ner (imanlı), inanboy, in•. 
inansoy, ipteş (dost), irgilı ı 
mazer, işeri (kabiliyetli), iti 
(umurdide), işbilir (erbab)ı 
len. 

alamamış; ancak karaktş ortala- Akşam yemeğinden sonra bo
rına doğru büyük bir odun iskele· şanan sıkı yağmura gece yarısına 
sine baş vurabilmi§tim. doğru sert bir poyraz karıştı ve 

iskeledeki büyük deponun pos ertesi sabah pencereden ba§ını u
bıyıklı satıcısı beni görünce gülüm zatan ortalığı bembeyaz gördü. 

~e dersiniz, ben alacağım odu
nu çekisini dört liradan tarttırıp 
ta tam arabaya yüklerken adamın 
dediği çıkmasın mı, bir telefon 

1 
daha gelip odun dört buçuğa fırla- 1 SQ Y ADLARI 1 
masm mı? ------------·-----------------

sedi: O gün itten çıkıp aktam üstü 
- Bu ne dalgınlık yahu, sen gene 0 büyük ve üstü açık odun 

Cumayı unuttun galiba! an barına geldiğim zaman bora-
Ben gerçekten o gün Cuma ol- dan tipiden göz gözü görmüyor; 

duğunu unutmuştum... bizim pos bıyıklı satıcı, çevresini 
- Şimdi ne yapacağız? ku§atan benim gibi naaılsa geç 
- Yarın gel canım, ne yapa· kalmış odun alıcılarına: 

hm? Hem şimdi akşam orta- -Dörtten on para a§ağı olmaz! 
lık kararmağa başladı. Ya • Hem şimdi dört, b:raz sonra dört· 
rın gündüz gözüyle gel, beğendi- buçuk, yarın sabah ise belki 475, 
ğ;n yerden, beğendiğ '.n çeşitten belki 500 ! 
istediğin gibi öz me§e odunlarını 
ıeç seç arabaya doldurt! 

Doğru söze ne denir? 
Ben de tuttum: 

- Gerçek söylüyorsun arkadaş, 
öyle yapalım! 

Diyip işi ertesi güne bıraktım. 
Ancak bırakmadan önce satıcıya 
fiyat sordum: 

- Çekisine ne vereceğiz? 
- 325 ama, sen yabancı olma-

dığın için 3 liradan yaparı:.:. 
Adamcağıza: 

- Peki! 

Diye bağırıyordu. Yanına sokul 
dum: 

- B!ze de mi öyle? 

- Size değil, babamın oğluna 
da öy]e ! Eğer sabahtan erken gel
seydin üç buçuğa alırdın, lakin 
öğleden biraz sonra merkezden 
telefon geldi: 

- Bugün dörtten on para aşa
ğı satmayın! 

Denildi. Haydi, durma, aklın 

varaa alacağını al, hava böyle gi -
derse bir 11aat sonra muhakkak bir 

Halbuki dediğim o büyük, üstü 
açık odun anbarında o dakikada 
o kadar çok odun vardı ki değil o 
kış, gelece!c kı~ bile çevresindeki 
bütün mahalleleri bol bol idare e· 
derdi. 

Şimdi bakıyorum, kış dolayısi
le bir çok küçük eanaf: 

- Odun kömür fiyatlarının fır· 
lamasında bizim kusurumuz yok, 
büyük tüccaP fiyatları arttırıyor, 

biz ne yapalım? 
Diye gazetelere dert yanıyor • 

lar. Küçük esnafın kıştan ötürü fi
yatları arttırıp arttırmadıklarını 
bilmem ama, şu anlattığım iş bana 
öğretmiş oldu ki büyük depolarla 
odun, kömür işleri yapanlar karı, 
f ırtınayr, ayazı, tipiyi gördüler mi 
hemen telefona yapışıyor, Sandal 
Bedesteninde mezada çıkarılmış 

mal arttırır gibi: 
- Dört!.. Dört buçuk!.. Dört 

yüz yetmiş beş!.. 
Diye boyuna fiyat arttırıyorlar! 
Osman Cemal Kaygusuz --

• Diyip oradan ayrılırken gök
yüzü baştan başa koyu çimento 
renkli bulutlarla örtülüydü; gelge
lelim, ihava durgun mu durgun, 
ıoguk kırgınını kırgındı. Ortalık- ! 
ta dal kıpırdamıyordu. Sanki poy
raz, lodos, karayel, yıldız, keşi!le· 1 

i ......................................................... - ................ -................................ . 
~ Güzel ve Gürbüz çocuk 

~kıble, gibi bütün sayılı yeller 1 
elele verip aralarında derin bir 
barış kurmuşlardı. Evlerden, dük· 1 

kanlardan, şuradan, buradan yu- ı 
karıya, boşluğa doğru uzanan so
ba borularının hiç birinden ince- ı 
cik bir duman bile çıkmıyordu. 

Karakış ortalarının bu tam o- ' 
turakJı inbat havası, sanki ilk ya- I 
zın zunbuli akşamlarından birini 1 
andırıyordu. 

İşte o~un için deniz kıyısındaki 1 

o büyük, üstü açık odun anbarınm 
pos bıyıklı ... satıcm, ben bir kaç 
adım ilerledikten sonra arkam sı· 
ra seslendi: 

- Bu gece odunsuzum diye hiç 
kaygulanma, maşallah, bu hava
n odalar mangal bile istemez! 

• • • 
Yaz olsun, kış olıun, böyle çok 

durgun havaların altyanr pek ne-

müsabakası ................................................................................................................... 
r--· 

No: 59 - Baki Bey Ifo: 60 - Malvina H. 
Bugün müıabakamıza girenlerden Baki Beyle Malvina Hanı-.. 

mın reıimlerini neırediyoruz. S - 10 ya§ araıında her ~o 

cuk müıabakamıza girebilir; acele ediniz. 
I 

0kUyUCUl8rl n1 l Z l n sO 
adlarını vazıyoru~ 

Solda: Şirketi Hayriye güverte enspektörü ve i§letme amiri tfl 
lah Ôztürk. . - ı 

Sağda: Şirketi Hayriye güverte enspektörü ve i!letme amir 
ni Arif Kıvan". ::r •• 

Yukarıda ortada: Elektrik §İr keti lıtanbul ıubesi elektrt 
hendislerinden Gülleciyan Keleci. l 

Aıağıda ortada: Balıkeıir merkez haza jandarma kıJff" 
yüzba§ı Sırrı Palaz. 

Sönmez - İstanbul Tayyip 
Adli. 

/ .. ymergen - iş Bankası kutu 
fabrikası muhasebecisi Sedat . 

Peydemir - Topçu atıf mek
tebi müdürü Ceneral Zihni ve bi
raderi Türkişe post gazetesi sahi
bi Muzaffer. 

K. Ayrancıoğlu - Akay işlet· 
mesi başmemuru Osman Kemalet
tin. 

Er - Taksim nahiye müdiri
yeti tahsil şubesi ta' ... •kkuk me -
muru Nesip. 

Sezen - Sinop Cümhuriyet 
müddeiumumi muavını Şaban 

Cevdet. 

Şirketi Hayriye güverte ens
enspektörü muavini Fuat Çetin. 

Deniz ticareti müdürlüğü fen 
heyeti mümeyyizi eski gazeteci ar
kadaşlarımızdan Burhanettin Ali 
Çankaya. 

Kenarları ( •) işaretli soyaclıla
rı evelce başkaları tarafından a
lmmı~ isimlerdir. Sahiplerinin de
ğiştirmeleri faydalı olur. 

Yalman atle8fl 
Divanı muhasebat haf ıf' ~ 

yizliğinden mütekait Baf ı1" 
Tevfik ve oğulları eski V" eti 
muharriri, şimdi Tatko tir1' fi 
dürlerinden Bay AhJ1le~,, ~ 
Mehmet Rifat ve MusUJ JI" 
ve kızı Bayan Nigar ve 0 

., ,,J 
Lami soyadı olarak Yalıt'' 
almışlardır. (~ 

Bay Ahmet Eminin oğl~tıı'" 
zi Emin) in adı Tunç ya 

1
·,i 

.. re 
muştur. Borsa mechı•. ı;' 
~ ı n doktor Bay F ehJ111 hd'i 
karısı Bayan Besime fe t,1'~ 
dı olarak Sezar adın• do1'lo' 
Borsa acentalarından Si"'" 
Arif Ethem ve oğlu BaY 
Ergin adını almı§lardır· 

_ Deın~~el eı<teP 
Üsküdar 47 ncı ılk J1l ıet 

d .. .. V f' Deınirel g"' bıJt' uru as ı I t'"" ., 
k e 5 ~ Jı· 

müracaat edere v 1'e" 
hakimlerniden bir z~tllll i ,& 

k "Deınıre " ıı soyadı olara . . e,._.e 
. h lb ki kendiıının ,i e 

nı, a u . hos1l 1 
d l "Demirel,, 1 • 1<1' a ı o an ber• 

kında yedi seneden. rııittit· 
makta olduğunu bildır 


