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r Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la
zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası MAYIS 
1938 5 KURUS BAŞMUHARRiRi: J\HMET EMiN YALMAN -

Eskiyi 
Koruma 
Programı 

Valinin Muhakemesi 
Nasıl Olacak? 

Türk - lngiliz 
Dostluğu 

lstanbul Adliye sarayına 
ait münakaıaların ortaya 
koyduğu mühim millt 
davanın ana çizgileri 

~hmet Emin YALMAN 

I• nkılabm ilk zamanlarında 
fUJ'&da burada bazı cahil

~l' türediler. inkılabın eskiye 
~Üfnlanlrk demek olduğu yolun
da birtakım menfi düfünceleri 
~rta.lığa yayımya çal:qblar. Akıl

Devlet ŞUras ı, SorCJu HGkimi Vazifesini 
Görmüş Oluyor. Duruşma Temyiz 
Mahkemesinde Cereyan Edecek 

Bir İngiliz Mecmuası Diyor ki · 
"Atatürk Denilen Bu Hayret 
Verici Lider; Milletine Hakiki . " 

• 
Asri Mezarlık işinden Başka Diğer Birçok 
Yolsuzlukları da Devlet Şurasında İnceleniyor 

Bir ilham Membaı Olmuştur,, 
Londrada çıkan "Büyük Britanya 

ve Şark,, mecmuası, İngiltere - Tür
kyie hakkında yazdığı bir başmaka
lede diyor ki: 

• "rtnca. meseli zavallı aerviye bir Bir valinin muhakemesine lü
ırtic.a. ağacı gözüyle bakmak li- zum görülmesi hergün te$&düf 
2ıındL Kübik olmıyaıı her ,eyin edilen bir hadise olmadığı için 
Yıkıbnuı vacipti. Hwuskirlrk Dkuyuc~lar bunun muhtelif saf
diye f'Urada b~ada eaki. eserlere balarını, çok tabii ola.Tak, bil
~ aaygıaızhklar, hatta cina· mezler. Bu noktada okuyucuları
l'etler ~lendi. mızı aydmlabnak iç.in i,in idari 

Rejimimiz, derhal 'bu yanlış telak- ve hukuki safhaları hakkında bir 
kilerin önüne geçti. Eski üzerine hi- ara.Jlırma yaptık. Neticeleri şu
bıaye kanatlanm gerdi, Türkün ya- dur: 
tattığı her türlü güzel ve tarihi eser
leri benimsedi ve bunları yaşatmayı 
kendine iş edindi. 

"İngiltere ile Türkiye gibi iki mem 
leketin düşman iken dost olmaları, 
tarihte eşine çok az tesadüf olu
nan hadiselerdendir. 

Yirmi yıl önce, Osmanlı impara

torluğu ile Büyük Britanya impara
torluğu, hayat, memat mücadelesine 

girişmişlerdi. Bu mücadelenin tesiri 
Mütareke devrine de sirayet etmiş, 
ve Türk milli hareketi Osmanlı im
paratorluğunun enkazı üzerinde baş
ladığı zaman, Ingiltere, ona karşı 

sempati göstermemişti. 

Fakat yenilik adına olan ifratlar 
ile kadar zararlı ise eskiyi koruma a
dı altında yeni bir taassup ve umran 
dü§'lnanlığı vücut bulması da o ka
daı zararlıdır. Dirilere ait haklann 
körii körüne ölülere feda edilmesi, 
bı.kişaf hareketlerimizin hıunı boşu 
boşuna karar. Her kıhğa girmesini bi· 
len irtica n softalık ruhu, bu defa 
da eskiyi koruma gayreti şeklinde 

Bir Valinin yolsuzluğu hakkında 

bir ihbar olursa veya emmareye te
sadüf edilirse Dahiliye Vekaleti bir 
müfettiş vasıtasiyle işi araştırır. Mü
fettiş neticede bir rapor yazar. Ve
kalet bu raporun muhteviyatına gö
re işi daha ziyade incelemek ve de
rinleştirmek ihtiyacını duymazsa 
idari bakımdan münasip göreceği 
tedbiri alır. Ya hiç harekete geçmez 

Meşhur Asri Mezarlıktan bir köşe 

1923 te Lozan muahedesi, Sevr 
muahedesinin yerini aldığı zaman, 
Türkler hala Büyük Britanyayı en 
belli başlı düşmanları addediyorlar· 
dı. Fakat Türkiye kendi kuvvetinden 
daha çok emin, oldukça, İngiltereye 

[Arkası: Sayfa 4, sütun 3 de] 

Mecmuanın sitayişle bahsettiği Lon

dra yedek elc;imiz Bay Fethi Okyar 

~mıza dikilir. 

"' lStant>ul Adllye sarayının yı-
. kılmasına ait münakaşalar, 

taktyi koruma davasını günün mese
lesi haline koydu. Bu münasebetle 
hapisane yerini kendi gözümle gör
ltıek ve Adliye sarayının yapılması
IU geri bırakan sebepleri daha ya
kından kavramak ihtiyacını duydum. 
1:apisaneyi ziyaret için Adliye Ve
kaletinden izin almıya lüzum var
lruş. Ankarada iken bu izni aldım. 
Gelir gelmez de hapisaneyi dolaştım. 

Bugünkü bahsimiz hapisane me
Selesi değildir. Bunun için ~apisane
de gördüklerimi ayn bir yazıya veya 
l'atı serisine mevzu yapacağım. 
Şu kadarını söyliyeyim ki, bugün 

hapisane olan binaların yıkılması 
~~ri kaldıkça, burası muvakkat ma-
ıyette, atelyesiz, mahpuslar için ça

lı§nıak ve boğaz doyurmak imkan
sız bir hapisane halinde kalıyor. Bu. 
ha bir gün için bile sebep olmak gü
n.ahtır. Çünkü İstanbul hapisanesi 
bir lmralı yaratan ve ceza telakkisi 
bakımından insanlığa yeni yeni u
fuklar açan bir memleketin bir ha
J>isanesi diye ne kadar çabuk tasfi
~eye uğrarsa ve ortadan kalkarsa o 

adar doğru olur. 

B ugün hapisane olan binalar
dan çoğu , çör çöpten yapıl

~ış döküntülerdir. İçlerinde biraz 

1~~la hareket edilse yıkılmaları teh
iltesi vardır. Binalardan yalnız biri 
:~idir. ~ultanahmet camiinin yapıl

gı devırde yapılmıştır. Mimarı da 
ayni mimardır. 

Bugün bu binayı teşkil eden sıra 
~ kubbecikler hapisanenin en bü-

k
. ve en sıkıntılı bir kovuşunu teş
ıl ed' lt' ıyor. Dışardan bakılınca da va-
~~ Vakit yamanmış ve kuvvetlendiril 

ış kasvetli duvarlardan başka bir 
§ey görünmüyor. 

1 Amerika gibi yüz sene evvel yapı
r~n her eseri tarih sayan, üzerine tit
d Yen ve hatta göz göre efsaneler uy
b~ran yeni bir memlekette olsak bu 
nınaya el uzatmak günah olurdu. Bu-

1
.u hudutsuz külfetlerle en eski ha
ıne b _ .. enzetmek ve eski günlerin bir 

" 4ll<tesi d. k · hl'd ıye ulianmak zaruri sayı-
l. 

veya mesela Valinin başka bir yere hiyetine göre işi derinleştirmek ihti-
geçmesi daha münasip olacağına ka- yacını duyarsa müfettişe tahkikat 
rar verir. emrini verir. O zaman müfettiş di-

Vekalet, müfettiş raporunun ma· lerse tahkikatın selameti namına --
Kont Martel Tekaüde 

Sevkediliyormuş ! 
Yerine Bir General Gelecekmiş 

Suriye Başvekili de Haziran Başında Parise 
Gidecek, Dönüşte Ankaraya Uğrıyarak 

Siyasi Temaslarda Bulunacakmış 

Hakları zorla alınmak istenen Hataylılardan bir grup nümayiş es~asında 

Antakya, 29 (Hususi) - Suriye ve Hatay meselesi neticelenmeden Su
Lübnan gazetelerinin yazdığına gö- riye ile dostluk muahedesi de müza 
re yüksek komiser Kont dö Martel kerelerine başlamıyacağı söyleniyor. 
Haziran ayı içinde Parise gidecek ve 
tekaüde sevkedilerek bir daha Suri- Türk listesine yazılan bir 
ye ve Lübnana dönmiyecektir. D1- Kürdün btıfına gelenler 
ğer taraftan Kont dö Martelin yeri- Geçenlerde Reyhaniyede bir ha-
ne bir generalin tayin edileceği de dise olmuş ve Türk listesine yazılan 
haber verilmektedir. dört Kürt yaralanmıştı. Bu arada 

Suriye Başveziri Cemil Mürdü- Ayrancı köyünden Mahmut Genco 
mün de Haziran ayında vapurla Pa- adlı biri de gözünden yaralanarak 
rise gideceği anlaşılmaktadır. Baş- köyüne gitmişti. Bu zavallı adam ge
vezire bu seyahatinde refikası ile hu çen gün Hamam nahiyesindeki Cür
susi katibinin refakat edeceği de ay me köyünde bulunan bir akrabası
rıca söylenmektedir. Cemil Mürdii- nın nezdine gitmiş. fakat bir mi.ld

det sonra Hamam jandarma karakol 

kumandanı kendisini tevkif ederek 

mün Pariste en az bir buçuk ay ka
larak muahedenin tasdiki işi ile meş 
gul olacağ1 ve dönüşte Ankarada 
bir müddet kalıp Suriye - Türkiye 

Çil F~at memleketimiz için ayni öl- dostluk ve iyi komşuluk muahedesi
r Yu kullanamayız. Ayni tarihi dev- nin müzakeresine başlıyacağı da ila
rrıe "e ayni mimara ait güzel bir nü- ve edilmektedir. 

tlne istiyorsak Sultanahmet • .camii Çünkü Türkiyenin Suriye - Fran 

merkeze getirmiş ve: 

"- Niçin, Türk listesine yazıl
dın?,, diye dayak faslına başlamış

tır. Gözünden yaralanan bu adam 
iki gündenberi Hamam karakolunda 
fasıla ile dayak yemektedir. (Arkası sayfa 9, sütun 8 daW ~edesi tasdik edilmeden ve 

,,,,,. l J " •• 

valiye işten el çektirir. Buna lüzum 
görmezse icap edenlerin ifadesini a
lır ve vardığı kanaati bir fezleke 

(Arkası: Sayfa 4, sütun 2 de] 

Prf. Pittard'ın 
Konferansı 

"Dünyada Türkiye Kadar 
lime Hizmet Yolunda 

Çahşan Millet Yoktur .. 
Cenevre, 29 (A.A.) - Cenevre 

tarih ve arkeoloji cemiyetinin 
son celsesi ruznamesinde Bayan 

Afet ve Pr. PiUerd'ın isimleri 
yazılı bulunuyordu. Fakat Ba
yan Afet rahatsızlığı dolayısile 
toplantıya yetişemediğinden kon 
feransı tehir edilmiştir. 

[Arkası: Sayfa 4, sütun 3 de] 

Çek intihabatı 
Sükun İçinde Bitti 

[Bu hususta aldığımız telgraf 
haberleri 4 üncü aayf amızda.dır] 

Prens Bibesko Türk .. 
kuşu Uçuşlarında 

"Balkanlarda Turneye Çıkacak Filolarınızın Baıında 
Atatürk Kızı Sabiha Gökçenin Bulunması Bu Seyahate 

Büyük Bir Hususiyet Vermektedir. 11 

Ankara, 29 (A.A.) - İki günden
beri şehrimizde bulunan enternasycı
nal hava federasyonu başkanı prens 
Bibesko, bu sabah beraberinde hava 
kurumu başkanı Fuat Bulca olduğu 
halde Türkkuşunun Ergazi kampın
daki tesisatını gezmiş ve yapılan u
çuşlan takip etmiştir. Prens, bu sıra
da antrenman uçuşları yapmakta O• 

lan genç pilotların uçuşlarını takip 
etti. Sonra sırasile yapılan paraşüt 

atlayışları, romork uçuşu ve filo u
çuşlarını takip etmiş ve kurum baş" 
kanı tarafından kendilerine izahat 
verilmiştir. 

Bu sırada bir Habik yüksek rökor 
planörilc akrobasi mümareseleri yap 
makta olan Türkkuşu planör ve rö
kortmenlerinden genç pilot Ali Yı1dı
:zm yaptığı son derece mahirane fi
gürleri gördükten sonra kendisini ha 

[Arkası: Sayfa 4, sütun 5 de] Prens Bihesko 

FENER TAMŞVARI, BEŞiKTAŞ DA ÜÇOKU YENDİ 

Fenerbahçe - Tam,var ve BeşiktQf - Vçok maçlarından iki intıba 

Dün lstanbul hararetli bir spor günü yaşadL 

Fenerbahçe kendi stadında karşılaştığı Kumanya
nın Tamşvar takımı 1-0, Beşiktaş da Taksimde 
milli küme oyununda Üçoku 6-3 mağl<ıp etmiye mu 

vaffak oldu. Ayrıca Beykoz da İstannuısporu •Hl 

yenerek milli kiimo haricindeki İstanbul takımları 
şampiyonu oldu. Bütün bu spor hareketlerine dair 
yazılarımız spor sayfamızdadu. 



... -----~ 
Telefon ve Telgrafla ........ •••••••• 

No. 74 Yazan : M. SIFIR 

Al• O 1 • T J ŞehrinEtlstihlaki Yeni Şehir Vergi Tenzilatı 
1 smanın ŞI at ıya Git Gide Planına Göre Tatbik 

Kamutayın Bugünkü 

Toplantısı 
Kamutayın bugünkü ruznamesi 

şudur: . Bağlanıyor Çoğalıyor Açılacak Yollar Ediliyor 
Belediye et fiyatlarının ucuzlatıl- Yeni şehir planı mucibince Maç • Müvazene vergisinde yapılan ten-

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

Barut ve mevaddı infilakıye f işck 
ve av mühimmatı ve av sacması inhi· 
sarı idaresinin 1934 mali yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı !\'lu~ıa· 
sebat riyaseti tezkeresiyle Barut ve 
patlayıcı maddeler inhisarı idarc.-sinin 
1934 yılı hesabı katisi hakkınrJa k:ı· 
nun layihası ve Divanı M•ıhasebat 
encümeni mazbatası. 

Çavuşyan yazıhaneden gittikten 
aronra, Pantikyan görüşülen şeyleri 
kısaca bana anlattı. Yapılacak işin 
teferrüatını hemen orada başbaşa 
verip kararlaştırdık. 

Böylece işimiz bitti. Panikyan: 
- Hadi, dedi. Telefon et Esat 

Beye de gidip görüşelim. 
Yarım saat sonra Esat Beyin ku 

mandanlıktaki gizli odasında idik. 
P antikyon Efendi Çavuşyan ile gö
rüşülen şeyleri anlattı ve sonra ila 
ve etti: 

- Bu işi yapmak için Reping
ton ile Çavuşyan arasındaki gizli 
r ekabet ve kıskançlıktan istifade 
edebileceğiz. Çavuşyan görünüşte 
Repington ile çok dosttur. Amma, 
son gizli teşkilat\n onun eline ve
rilmesi diğer zabitler gibi Çavuş
yanı da kızdırdı ve gücendirdi. Şim 
di elbirliğiyle hepsi Repingtonun 
kuyusunu kazıyorlar. Bu noktayı 
ileri sürdüm, rekabet hissini gıcık-
1adım ve yardımını temin ettim. 
Mim Sıfır ile kurduğu.muz plan şu 
dur: 

Kumandan nezdinde Repingtonu 
Ali Osmana şefaat ettirmek, Re
pingtona Ali Osman yerine bir baş 
kasını göstermek ... 

Pantikyan Efendi planın diğer 
kısımlarını anlatırken Esat Bey o
turduğu yerde kıs kıs gkülüyordu. 
Nihayet dayanamadı: 

- Bravo size, çok iyi... F akat 
bunun için ne kadar para vermek 
lazım?. 

Pantikyan cevap verdi: 

- Mümkün olursa h iç... Şayet 
para vermek icap ederse m ikdar , 
Çavuşyan ile Repington arasında
ki görüşmeden sonra anlaşılacak. 

, Ben ilci saat sonr a size telefon la 
n eticeyi bildlrlrlın. 

Bu sözlerden sonra veda etti ve 
gitti. Esat Bey ayakta Pantikyanın 
arkasından baktı. Baktı. Ve döndü. 
Ciddiliği çehresinde toplanmıştı. 

- Muamma değil mi?. dedi. Bu 
adam bize faydalı olmak tan zevk 
duyuyor işte... Başka neye ham
letmeli bilmem ki? Anlayamadık 
gitti şu adamın içyüzünü.. . Hadi 
şimdi Ali Osmanın yanına gidoe
lim. 

Yandaki odaya girdik. Köşede, 
içi samur kürk kaplı, geniş yeşil 
cübbeli, koca sarıklı, uzun dokuma 
atkılı bir hoca oturuyordu. Gözün 
de de mavi camlı büyük bir kar 
gözlüğü takılı idi. Ali Osman A
ğanın gönlü kırılmasın amma, u
zamış sakalile ve bu kıyafetile, eski 

rüştük. Yemek yedik. İkindi vakti 
idi, Esat Bey yanımıza geldi: 

- İki gözüm, dedi. Şimdi ağa
dan bin altı yüz lira al. Çabuk As
tarciyan Efendinin yazıhanesine 

git. Beni orada bekliyorlar. 
Ali Osman Ağanın yüzü güldü. 

Çocuk gibi yerinde sevincinden sıç 
rıyordu. Hiç teessür bile gösterme 
den paraları verdi. Bir otomobile 
atladım. Beş dakika sonra Astar-
ciyanın odasmda idim. 

Hayret!... Repington ile tanıma 
dı~m bir sivil İngiliz Pantikyan ile 
oturuyorlardı. Pantikyan dedi ki: 

- Mister Repington. Ali Osma
nın kaçakçılık teşebbüslerini ken
disine haber vermek şartile affedil 
m esine delalet etmeyi kabul etti. 
Bu gece grup karargahına Ali Os
rnanı götür ve Mister ile görüştür. 
Böyle arzu ediyorlar. Emaneti d~ 
getirdin değil mi?. 

- Evet getirdim. 
Paraları zarfile uzattım. İsminin 

(M.) olduğunu sonradan öğrendi
ğim sivil İngiliz aldı. Paraları tek
r ar saydı. Cüzdanına yerleştirdi: 

- Olrayt. 
- Tenkiyo. Gudbay. 
Dediler ve oradan görüşe görü

şe çıkıp gittiler . P antikyan: 
- Bereket versin, dedi. Reping 

tonun parasız ve düşkün zamanı .. 
Bin altı yüze bağlayıncaya kadar, 
göbeğim catladı. Ev alım satımı gibi 
ellişer ellişer indire çıkara nihayet 
gönlünü yaptım. Sen gelmeden ev 
vel buradan kumandana telefon <ıç

tırdım. Affedilmek şartile Ali Os
manın hizmet edeceğini söylettir
dim, Ballara yazılan tevkif emri
n in geri aldırılmasını da rica ettir 
d im. Ali Osmanın çok talihi var
mış. K edi gibi yine dört ayak üstü 
n e dU~t'll. Ttuma:no.t:ın .;:ur ~?IDUI ce-

vabı verdi. Yar.ın ikinci bir tezkere 
yazdıracağını va4t ettı. Şimdi 'bıra 
kalım onu da şunu söyle: Reping
tona kimi götüreceksin? Adamın 

var mı?. 
- Adam kıtlığı yok a. Birisini 

götürürüm. 
- Öyle deme. Bu herif tilki gibi 

d ir . Götüreceğin adam etraflı ya
lan söyliyebilecek ve soğukkanlı 
b ir ad am olmalı. Yoksa yanında 
saçmalarsa çok tuhaf olur. 

- Tercümanlığı M. A. yapacak 
değil mi?. Ona idare ettiririz. 

- Evet amma, ne olur ne olmaz, 
tedbirli hareket edip aklı başında 
bir adam götürmek daha doğru de 
ğil mi?. 

(Devamı var J 

ması üzerine geçen yılın mar t ve ni- ka - Şişli - Beşiktaş arasındaki zilat, mali sene başı münasebetile, 
san aylarile bu senenin ayni ayları geniş vadi, şehrin en zarif bir eğlen- haziran maaşlarından itibaren tat -
arasında şehrimize getirilen kasap- ce ve sayfiye yeri haline sokulacak- bikc konacaktır. Bu ay maaşlar yüz
lık hayvanlar arasında mukayeseli tır. Yapılmakta olan mevzii plana de iki fazlası ile verilecektir. 
bir istatistik yapmıştır. göre, bu vadide modern çocuk balı- Oç Ayhklar Veriliyor 

Bu istatistiğe göre 937 martında çeleri, umumi parklar ve spor saha Uç aylık maaşların tediye günleri 
davar cinsinden 55.387, sığır cinsin- ları kurulacak, bostanlar tamamile defterdarlık tarafından ilan olun -
den 2.017 olmak üzere 57.404 ve ni- kaldırılacak, lağım tesisatı yapılacak muştur. Maaşların verilmesine 4 ha
sarı ayında 59.464 davar cinsinden ancak vadinin zarifliğini ,.e hususi- ziran cumartesi günü başlanacak ve 
ve 2.017 sığır cinsinden olarak 61.753 yetini muhafaza için bu bahçe ve sa 11 haziranda bitirilecektir. 
hayvan kesilmiştir. haların ortalarına müteferrik suret- Türk Okutma Kurumunun 

Halbuki 938 yılının mart ayında te muhtelif çiçek bahçeleri yapıla - I 
64.351 davar cinsinden ve 2.370 sı- caktır. Senelik çtimaı 

Türk Okutma Kurumunun sene -
ğır cinsinden olmak üzere 66.721 ve Bu sahada yalnız yamaçlara ev - lik umumi heyet toplantısı dün sa-
nisan ayında 69.248 davar cinsinden ler yapdırılmasına izin verilecek, a- 1 at 14 te Darüşşafakada yapı mıştır. 
ve 2.482 sığır cinsinden olarak 71.730 partımanlar da ancak vadinin etra • . · lik 

Toplantıda idare heyetmın sene 
hayvan kesilmiştir. fındaki sırtlara kurulabilecektir. A k faaliyet raporu ve bilançosu o un • 

Mezarlıklar Belediyeye 
Geçti 

Istanbuldaki bütün mezarlıklar 

belediyeye geçmiştir. Evkaf başmü -
dürlüğü de muntazam bir p.rogramla 
şehir içinde bulunan ve abide ma -
hiyetini haiz olan camilerin avlula
rındaki mezarlıkları tanzime karar 
vermiş ve Çemberlitaştaki Atikali -
paşa camiinin mezarlığı ile Alemdar 
daki Zeynep sultan mezarlıklarını 

düzeltmiş, şimdi de Beyazıt camiinin 
avlusundaki tarihi mezarlığın taş -
larını ve lahitlerini tanzime başla -
mıştır. 

Cerrahlarımızın 

iştirak Edecekleri 

Beynelmilel Kongre 
Alman cerrahi cemiyeti, gelecek 

eyl(ılde Viyanada bir kongre açacak
tır. 19 Eylıllde açılacak ve 22 sine ka 
dar devam edecek olan kongrenin ha-

-K~~g;;," K~~z~rlh';ın~~~ı )."a'P~~~ik-
tır. Muhtelif hatiplerin ayrı ayrı dil
lerle verecekleri konferansları dinle
mek için radyo telefonu tesisatı yapıl 
mıştır. 

Kongrede, ipertansiyonun cerrahi: 
tedavisi, kemik grafileri, akciğerin 

kist ve urlannın cerrahi tedavisi gibi 
mühim mevzular münakaşa edilecek
tir. Bu münakaşalar için şimdiden 

200 e yakın hatip söz 
1 
almak üzere 

kaydolunmuşlardır. 

Bu kongre, münasebetile, dört ey
lulde Marsilyadan kalkacak bir va
pur cerrahları Napoli, Atina, İstan
bul, Odesa yoluyla Bükreşe getire
cek ve bu şehirlerde cerrahlar arne-

Eminönü meydanından haller mm muş ve görüşülmüş ve umumi he-. 
takasına, Eyübe, Sarayburnuna, Sul yetç~ tasvip olunmuştur. 
tanahmede gidecek geniş ve mun • Toplantı. büyüklere tazim telgraf 
tazam caddelerden maada bu mey • ları çekilmesine karar verilerek bi -
dandan ve Mısırçarşısı yarımdan tam tirilmiş ve azalar çayla ağırlanmış
Universitenin önüne yeni ve geniş lardır. 

bir cadde açılacaktır. Bu caddenin Almanyada Vefat Eden 
güzergahı tespit edilmiş olup istim - b 
lak m uamelesine bu sene, yolun açıl- Hava Su ayımız 

Berlinde tayyare mühendisliği tah 
masına da 1940 başında başlanacak, 

sili yaparken kısa bir hastalık ne -
943 te tamamlanacaktır. ticesinde vefat eden kıymetli hava 

Diğer taraftan Cihangirden Sıra - subaylarımızdan Tayyar Atalın ce
serviler yoluyla Taksime geniş bir nazesi, Almanyadan getirilmiş ve Gül 
yol indirilecektir. hane hastanesine kaldırılmıştır. 

Bu yolun nihayet ucu Taksimde Tayyar Atalın cenazesi bugün as-
şimdi Rum kilisesinin bulunduğu yer keri merasimle Gülhaneden saat 
den Taksim meydanına ulaşacaktır. 10.30 da kaldırılacak ve Beyazıt ca
Bu itibarla Taksim meydanı geniş - miinde namazı kılındıktan sonra Şe 
letilirken Rum kilisesile önünde dük hitliğe gömülecektir. 

kanların da bulunduğu adanın is • Prens Bibesko Dönüyor 
timlaki kararlaştırılmıştır. Bu ada Cumartesi günü Yeşilköye uğra -
Fransız konsoloshanesi karşısındaki yarak Ankaray giden beynelmilel 
köşe başına kadar uzanmaktadır. havacılık federasyonu reisi Rumen 

Kıhcalipaşa Camiinin 
Tamirine Başlandı 

Istanbul Evkaf başmüdürlüğü 
---_o..:.--- -

prensi Bibesko bu sabah 9.30 da tek
rar tayyaresile Yeşilköye inecek ve 

Mi şehrimizde bir gece kaldıktan sonra 
yarın Bükreşe doğru gidecektir. 

deki Kılısalipaşa camiinın tamirine 

başlamıştır. Tramvay cihetindeki fe 
na yapılı dükkanlar mabedin ihtişa -
mını gözlerden sakladığı için Evkaf 
umum mi.idürlüğü birer çirkin mas
ke rolünü yapan bu dükkanları kal
dırmaya karar vermiştir. Bunun 
için yeni sene bütçesinden tahsisat 
ayrılacaktır. 

liyatlarda da bulunacaklardır. 16 ey 
lıllde , Budapeşteye gelinecek ve 18 
eylCılde Viyanaya varılacaktır. O ak
şam Viyana cerrahları Stadpark Kur 
salon'da bir temas süvaresi verecek
lerdir. Kongreye, bizim cerrahları

mız da iştirak edeceklerdir. 

üzerinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Arşiv Tasnif Kadrosu 
Tevsi Ediliyor 

Başvekalete bağlı İstanbul arşiv 
idaresi Topkapı sarayındaki tasnüi 
bitirdikten sonra eski hazinei evrak
taki vesikaların tasnifine başlamış
tır. Buradaki vesikaların sayısı 100 
milyonu aşmaktadır. Bunların tas -
nifi bu hesapla yarım asırdan fazla 
tutacağı için Başvekalet yeni mali 
sene başından itibaren tasnif l!Cadrosu 
nu genişletmeye karar vermiştir. 

Yeknasak Maliye 
Şube Binaları 

Öksüzleri Kurtarma Yurdunun Müsameresi: 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 19~8 
yılı Büdce kanunu layihası ve büdce 
encümeni mazbatası. 

Halepli Hacı Mehmetoğlu AbdO 
Devvarenin ölüm cezasına çarptırıl· 
masına dair Başvekalet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası. 

l kinci defa miizakeresi yapılacalc 
maddeler 

Diyarbakır mebusu General Kaztrn 
Sevüktekin ve Erzurum mebusu Şük 
r ü Koçağın, Milli Müdafaa Vekalc· 
tinde (Zat işleri son tetkik mercii 
encümeni) teşkili hakkındaki 2515 
sayılı kanunun değiştirilmeşine dair 
kanun teklifi ve Adliye ve :Milli Mil· 
dafaa encümenleri mazbataları. 

57 .918.000 lira fevkalade tahsisat 

verilmesi hakkında kanun layihası ve 

büdce encümeni mazbatası. 
Inhisarların idaresi hakkındaki 

1660 sayılı kanuna müzeyyel 2159 sa

yılı kanuna ek kanun layihası ve 

büdce encümeni mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak 

maddeler 

Adliye Vekaleti teşkilat ve kadro-
larında yapılacak değişiklik hakkın

da kanun layihası ve adliye büdcc en· 
cümenleri mazbataları. 

Dahiliye Vekaleti kadrolarında ba
zı değişiklik yapılmasına dair kanun 
layihası ve Daltltty'eJve büdce •encü· 

Dahiliye Vekaİeti merkez teşkilatı 
• ;t .nnhrı . ıo b 

ve vazifelen liakKınaakı kanunun a-

zı maddelerinin değitşirilmesine ve 

kanuna bazı hükümler ilavesine dair 

olan 3046 sayılı kanunun 3 üncii mad 

desinin tadili hakkında kanun layi· 

hası ve Dahiliye ve büdce encii.men· 

leri mazbataları. 

Maarif Vekaleti merkez teşkilatı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı 
kanuna bağlı (A) cetvelinde değişik

lik yapılmasma dair kanun la)'ilıası 

ve maarif ve büdce encümenleri maz 

batalan. 

zamanın eli sopalı, beli kamalı ı-
m edrese yobazlarına pek ben ziyor HAVZADA : 

Maliye Vekaleti İstanbulda yek na 
sak yeni maliye binaları yaptırmıya 

karar vermişti. Geçen sene Samatya 
da asri bütün tesisatı ve konforü ih 
tiva eden yeni bir maliye binası ya
pılmıştı. Şimdi de Sirkecide Meşru
tiyet otelinin karşısındaki Mustafa 
Paşa medresesinin yerine yeni bir 
bina yaptırılmıştır. Yakında küşat 

3034 sayılı kanuna bağlı çizelgcmin 

değiştirilmesi hakkında kan•ın nyi
hası ve maarü ve büdce encümenleri 

mazbatalarL 
Vilayet hususi idarelerinden maaş 

almakta olan ilk tedrisat müfett.şle
rinin umumi muvazeneye ~Lnmala -
rına dair kanun layihası ve maarif 
ve büdce encümenleri mazbataları 

du. Bizi görünce yaylı b ir oyuncak 
gib i fırladı: 

- Beyim, dedi. İş old u mu? Sa
bahtan beri yalnızlıktan çok sıkıl 
dım. 

Esat Bey Ali Osman Ağa ile bir 
m üddet latife etti. İngilizlerin ken 
disini idama mahkum ettiğini söy
ledi. Fakat o inanmıyordu. Latife 
olduğunu tabii anlıyordu. 

Boynunu bükerek: 

- Allahını seversen Beyefendi, 
d iyordu. Yok mu bir havadis? Se 
vindir in biraz beni. .. 

- Var, var amma on b in lira is
tiyor lar , Osman Ağa. Verilmez bu 
p ara. Bana kalırsa sen Ankaraya ge 
ri git . 

- Latife etme, be beyim. Yür e
~ime mi indireceksin?. Eğer on bin 
lira istiyorlarsa çok ... Şunu beş bin 
ile yaptıramaz mıyız acaba?. 

O gün Esat Bey çok neşeli idi. 
Biraz daha latüe ile Ali Osmanı öz 
d ükten sonra yapılan teşebbüsleri 
anlattı. Birkaç saate kadar cevap 
geleceğini söyledi. O yine sabırsız
lanıyordu : 

- Ne, ben akşama kadar bura
da kalırsam çıldınrım. 

- İster isen çık git. İşte kapı ... 
Yahut Mim Sıfıra yalvar da, ha
ber gelinceye kadar seninle otur
sun ve seni avutsun. 

Kahkahalarla güler ek odasına 
gitt i. Ali Osman ile iki saatten faz
la oturduk. Dereden tepeden gi> 

lir Kütüphane 
Yaptırllacak 

Havza, (TAN) - Burada okuma 
hevesi günden güne artmaktadır. Bu 
nu kolaylaştırmak için, tarihi bir e
ser olan eski imaret binasının tami -
ri ve büyük bir kütüphane haline 
getir ilmesi düşünülmetkedir. 

Belediyenin idaresi altındaki kü
tüphanede bugün 537 cilt kitap var 
dır. Hemşerilerimizden Mustafa Çon , 
1200 cilt kitabım hediye etmek su -
retile bu umumi k ütüphaneyi zen -
ginleştirmeğe kar ar vermiştir. 

KANGALDA: 

At Koıuları 
Heyecanh Oldu 

Kangal , (TAN) - Atlı spor klübü 
nün tertip ettiği koşular yapılmış -
tır. Birinci koşuda birinciliği Ala -
cakan nahiyesinden Süleymanın Ci
vanı, ikinciliği Kızıletiş köyünden 
Mahmudun Yıldızı, üçüncülüğü Gü
rünlü Ahmedin Kaçan kazanmışlar
dır. 

!kinci koşuda Tunuslu Gazinin Gü 
neşi birinci, Abdullahın Yıldızı ikin
ci, Mehmedin Yıldızı üçüncü olmut
lardır. 

Uçüncü tahammül koşusunda bi -
rinciliği Gazinin Yıldızı, ikinciliği Ah 
medin Selameti, üçüncülüğü de, Ab
dullabın Şimşeği kazanmışlardır. 

merasimi yapılacaktır. 

1 İZMİRDE: Kız Enstitüleri ve Sanat 
Okulları Sergisi 

Müaamereyi tertip eden çocuklar 

Öksüzleri kurtarma yurdu, d ün saat 
16 da Beyoğlu Halk Partisinin salo
n unda güzel bir müsamere vermi~

tir. Müsamerede birçok tanınmış si
ma lar hazır bulunmuştur. 

Müsamere, yurdu bitirip çıkan 

gençlerin söyledikleri İstiklal Marşı 
ile başlamış ve bunu müteakıp yur
dun müdürü doktor Kazım Zafir bir 
söylev vererek ezcümle şunları söyle 
miştir: 

"- Hayatın kahrına uğrayıp soka 
ğa düşen çocukları, biz atelyeleri
mizde yetiştiriyoruz. Çocuk bu atel-
yelerde normal hayat şartlan için 
dedir. Bugün bu şartlar altında yeti
şen çocuklar, yarın mesailerile yurt 
için çok faydalı olacaklardır. 

Bu toplantı, büt ün eksiklerine rağ 

men, size yapılan iş hakkında bir fi
kir verebilmiye çalışacaktır. Göre
ceğiniz temsil, yeti~tirip hayatlarmı 
kazandırdığımız çocuklarımızın dün 

kil hakiki hayatlarını gösterecektir . ., 

Müdürün sözlerini, yurdu bitirip 

çıkan ve şimdi Büyükdere meyvacı

lık enstitüsünün möble ustası olan 

Sabahattinin sözleri takip etti. 

Bundan sonra iki tabloluk bir tem 
sil verilmiştir. Bunda evveli, çocuk
ların sokaktaki vaziyetleri canlandı
rılmış, bundan sonra da kurtu lan bir 
çocuğun namuskar bir vatandaş ola
rak çalışması gösterilmiştir. 

Temsilden sonra muhtelif m anzu
meler okunmuş ve davetliler, hazır· 
lan an büfede ağırlanmışlardır. 

Berberler Mektep 
Açacaklar 

Ankara, 29 (A.A,) - Kız enstitü· 
leri ve sanat okullan sergisini biı 

hafta içinde 37 600 kişi gezmiştir. tzmir, (TAN) - Berberler cemi -
yeti intihabatı yapılmış, bir inci r eis
liğe Hakkı Kiper, ikinci reisliğe Ib- 1 
r ahim Sabri Şengök, azalığa Kazım 

Ateş, Kazım Akkaplan, idris Kum
ral, Hasan Güzelgönül seçilmişlerdir. 

TAKViM ve HAVA 1 
30 Mayıs 1938 

PAZARTESi 
Yeni idare heyeti. berberler koo -

peratifinin ihyasına ve bir berberler 
mektebi açmağa çalışacaktır. 

Yaş Üzüm Satııı 
Arhrllacak 

Izmir, (TAN) - Uzümlerimızin 

yaş olarak memleket dahilinde daha 
fazla sarfedilmesi için yeni bir çare 
düşünülmüştür. 

Sanatlar mektebinde. çilek sepet
leri şeklinde, fakat daha sağlam ve 
zarif sepetler yaptırılacaktır. Yaş ü
züm, beşer ve onar kilo alacak bu 
sepetlerle muhtelif vilayetlerimize 
gönderilecek ve sattırılacaktır. 

----0-

AKSARAYDA: 

Hastane Büyültülüyor 
Konya Aksarayı, (TAN) - Meh

met Talgaya ait ev bahçesile beraber 
üç bin liraya alınmış ve m emleket 
hastanesine katılmıştır. 

5 inci ay Gün: 31 
Arabi· 1357 
Rebiülevvel: 29 
Güneş: 4,32 - Öğle: 
İkindi: 16.10 - Akşam: 
Yatsı: 21.29 - İmsak: 

' 

Hızır: 25 
Rumi 1~'14 

Mayıs: 17 
12.11 
19.32 

9.19 

YURTTA HAVA V AZ1YET1 
Ycşilköy meteoroloji istasyonundan ah 

nan malümata göre, hava yurdun Kocae· 
li bölgeslle Karadeniz kıyılarında c:ok bu· 
lutlu ve mevzii yağışlı, Ege bölgesile ce
nup doğusu ve Akdeniz kıyılarında az bu 
luUu, diğer yerlerde umumiyetle bulut
lu geçmiş, rüzgArlar cenup ve cenup do
ğusunda cenubt istikametten kuvvetlice. 
diğer yerlerde şimalden orta kuvvette es 
miştir. 

Dün lstanbulda hava ek!leriyetle açı 
geçmiş, rüzgAr garpten saniyede 1 tlA 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te bıırorne 

re 761,1 milimetre idi. Hararet en ço 
12,1 ve en az 10,1 santigrat olarak kayde 
dilmiştir. 
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...,. ~ llUp, lapea)'•>'• pk ,.. Jaedit1e etmifti. u ispanyada yeni ve çok pdcletll İtalyanlarla İspanyollar arasında •· _. ...... , a1111etMe1ctHı..... rar, IUÜIJa lmtmlle n mu lçemtk? 
...._ .... ......_ "Jaarltln m- bir harbe intizar edilmektedir. lll'luduıberl devam etmekte olu Generaıı11 lrnn ne•"-'""" bnl ~ tllkbt etmif. Bllkfbtea .. 
~ ~ ı.... b)'llaklul- D--' eirar bot 6alfl'nll ki"'•'•"" T•"-'• b•l•IMl•lcl... ....l n Mp.U bir tek mdal)'-. Mr ..._ ._ .., •• - ........... ,.... Gene· ral •ıarı·ç ~o,. ' ~· • teean6dün tnldfdı safba1annı izah ..... 0111d••· ı.wr ve'* flacu blave ....... Wr 
~ .._ -... ___ .._.._ ır1. ~ ltolyatla Franlriat e•-•·lerdir. HDkOMet tayy•,. lkwYett..r ..ı .,____ ~ blavecl ,.... ... 

'--n b,.aldanllm -- bir B [ d'd Barselona, 29 (A.A.) - Franko tay Bu merulmde Duçe ile Kont Clano 1•11•ral cec11110'11U11 Elulteclakl •I•· Yorsa- 014....._ oradaki ı.uap 
....__., ........... ile Ja· 6 '.g7Q Q yareleri bu sabah iki defa ,ebri bom· ve fırkanın kAtibi umumisi hazır ~u- Hlını bot111tard1111a11 etmlftl•· tat NtleNea WriDba -- IBP"lt ft 
._..._ bir )'lkıa '-tl•..,a Sofya, 29 (A.A.) - Yugomvya bardımw tefebbO. etmlflerle de 

1 
utlardır Wra ........_ Hma ........ 

• Harbiye ve Bahriye Nazın general mih&tu •teli bJ'llllllÜ bombalan- uam • Bir y 1a1f1 IOl'ID11F 
...... s wluta ..ı.tq1u alre, Marlç, Türklyeye yaptJ.'11eyahatten nı llabet ettlrememlfler " bu bom- * apur - 1111 _..ı ,.ı. Mı_., 

• ı.,.. Udtbaia ...-•muına memleketine dönerken Sofya IBtasyo balann eberl8l suya dOpn(iftür. Sal Jaa 21 (A.A.) J'ranko Nftl#OT'k, 29 ( A.AJ - .,........, 11• Mr ....... cnap ~ 
,..__ llwleketia pniflili, nunu tevakkuf etmif ve istasyonda Maamafih civar köylere birkaç bom .,,,." • - • ~ pat, N..,...ıc Wrfalade _ ~! 

:"""llllmr.• ......... .un ltir ndmn harbiye nazın, ıeneral Dukalof ile ba düpnüf ve üç bet ldfl yaralan- dusu kumand•nh~, buıfln ftalJacla Nen....,_~·· ..,...,. "- o-' Afıaıısln f1111111111. 
~--- 99 h 7Wen latillJ• ar- Yugmlavya ve TürJdyenln Sofya el- mıfbr. Hasar çok hafiftir. kutluımakta olan mWl teuniit..16- ,.,... " ıa .,...... .,._.. '*lzıAt> _ a..t .. ..,... _....,. ma 

.................... , mlatakil, lalr •• ~ tanfmduı karplanmıfbr. Aliltıınl leı:iııa nü münuebetlle İapanyada menaim ar. Ttdto hl-- ,_ ,.. .....,.. nf .ı.a .,_ .ıı 
JaiMt+ p,...&ala am'm Trenin ~ lll'UIDda YUCol AJ•wt, n lA.A.J - 8e.a bea yapılmasını emretmlftlr. oapun& tGnıfnuloa Jcurtcanl•'fhr· - BfttS 
111tı•ı ·:WI ............. ._.,,~ ief• dlitde 18fefbı&~ •e zı- - Su nerede? 

• --- J -•-.ıl.& """ ........ u ... ~ yç u u 41.JCLLC L t,,C .uuıga- .._._ •• 
........ lillr. Ba ......... rlstan Harbiye nazın ile erkAm har- - ...,._ ... 111 •• =·ı .. m 

~ ... Mrbüa _.._ .. __ ~-'IM.a..-. .... ·--...... ....... 
-~ -.....-. bi)'e rela1vediPt'-...tta1lam bu- _ AllM Allü! Baraa 1tlr ..... 

.......................... lanmUfhır. 
lılr-. alr8 • .... lll llia ._ General Mutç, saat 20,25 te Bel- Q9I! Ne ...,_ Y7le >'ele sell7• ... 

111r ., •• ~w. 1t1teeel'De ır-t- hareket etmlttfr. YU60SLA VY A UZAK ŞARK ALMANYA .. , 
;~...................... * ' s .... , K 1- 1 -~.A __ ,,.,.._, .. 

ı.,_ bnetlnl Ç1a 1cJer1a. Belgrat, 29 (A.A.) - Yuaoetaya ayyaree..... •ton 'P ,._ı, llaft ...... Mwara ...... 
~~ • mtlalm ~- harbiye ve bahriye nazın generel Ma Beı,r.t, n (AAJ - Dia 1C1Gt U Nev1o.rk, 29 (Hususi) - Uzak Bet-lift, 29 (AA.) - .lfiltetraleke - Yani AD•"•• nNllderl ... 11-

w .... tar meftllerlnl rlç bu sabılh TflrJdyeden BeJcnda de bepeı.tlel MrlReı Belfrat tav- Şarkta aeJen IOD haberlere göre, MT'ltOl ıefi geut'Gl Vcmepp, dile ele sel ülll mlT O.. ltlr .. , Dlw .e-
~111.th-., bbt la ... lnwvftlted dönmüpür. .,.,.. ,..,..hala w,.t Nimi ters e - cliinldl Kuıton bombardımanının bl - Kobu,.g w V• RU>betdnp f4N~ mek aldumm plmi,:or mut 

........ •tlpan Wr Mlk ve dUmtftir • .h Mf11ille l,.,Utere, l'Nn lbçosu tıahmfn edlldlllndeıı çok Ü· dM gönclerilet& Mr ~ J&• - Nwl selmb'or! Anma pWlk 
Wr •1dait ~ .....__. Parls Kmninü lhllfal -, ıtaı.,., AlmatlJICI, ÇelCOllotJalcllfı, ha fazladır. an&ftCla AltnCa ....... 6itUli p sartlaba btalurm 1nwn1ua -.. 

..... .... .ıtma Polcmva, Bolacl4, Atnerilca w M• Sıhhiye tefldlltı gece pındi1z, biç uat1wda _.. a..,_ .,._ ter )'Ora n 'bll)'tlcek çmu -taç1--
"71k .._ ....... .._ Pula, ZI (AA.) - 1871 .. cariata t,etraJc ebntflercUr. durmladuı çmlıfbiı halde, )WÜıla - dp .ıtın Mr .....,., ......... ._ .. lnçüı. ad•• ba)'Ona. ... L_.-11••• Wu llarp etmek Perı.ps mearblı davan &alD- Serghdn 8ÇlltnUltlda knwl1ta w ,.._ nn t.edavtalne yetlfelMlll8k vulye- mı,ttr W: ubmp plflnnek leap eHne, itte ~ 

,11;·,•'~ .... '-•- in ~ ~. .. kUl'fW tllsll• Pula ._.. U>l h~ PN1U Pol'a td....U- tindedlr. ".tümı oln f8ll ,.._. oltM1ctdlr. slnllitlntls muıc puna &inde ol-
.................... W. al pfleri lsia laer .... ppd. leri, Bape1dl B. Sforlacl~ w htı- Diler taraftan hmrp bütGn pide • Bf.dm U>tfdat tucldez.r ~ Mr depo hla P'bl, •tef ,.-.. ..... slrie-

lcla laıı-7• ......... 1ar- makta olu lhtlfü ı..,aa .. ..ı Jc4met 8"Jc4aı, Jcordtp1omatilc, ecnebi tile devam etmektedir. Çin bynak· w iıtiJıacal4hmts tçltt bir tnahnç ola- lhd bV111'11Jora&. 
,..a lll)'l'etler, ••1•plan putllerl tuafınU. btlytik 'bir Mıtetlen *"-P ,.,..,..ıze,. ee yüJc>. tarı, Çin akuıcılamıın Nankln etra - caJc olatl m~1celerifllk üzerin - _ Glbel! Ukia ita .PÇlu Jnmır, 

-....J'llllıMI fada ı .... · Çin ı..... bı.nbk iatbule Ye ~ bir hl- ıeJc ritbeH zabitca• Ja4ıw bt&ltmtrıUf-1 fında muvaffakıyetli •kınlar yaptık· de miin&n& .,,..... t4bi olmıva• bit- h ~ kmw IOIU'a aen)'e p. 
.............. " Çla sara t11se ~ >'•Pdmıftar· ıw. larmı bildiriyorlar. haklcırma '*"""·H .. nbals. Bw bir büa'lmw oım.. 
~.ml .. uıw• ~ 1 mıT 

........... w1letdncek BElÇ KA - Bemprl! .. pUba tapaham! 

.. 

INGILTERE.DE BUYUK llANEVRALAR 
l111ııe...11ın heMen it•• tarafında bDyDk tayyare 11111· 

lleYl'lllar ya,ıhllıtter. All111 akı11 U)f7aNler, ..... ....... 
ltDouM etMlt w bu hUouMlarn11 ltlrl Londra ...... lbıe· 

Pine ya,tlllllftlr. •u •nda ltDtD11 halk. dOnya111n .,. bl· 
yDk ............ •ltnNıt flı,_luaM....... ......... MM• 
bardıMall uyyaNlerl ,.._ ....... lnrl11de ......... . 
tatllr, ve haNkltt ,,_ı Hava NalPI llr Kl ..... ey WMd ite 
......... , ...... HaNld ... f .. takip etMektadl ..... 

1 • 1 &IL..1..-1 Buaa ....._ latanbal tlerler. A· 
OllLD'i8iWWWI -.-..... bir pmu, bir mlaçbk 

BrWme1, 29 (A.A.) - Selp ejUll Wr ............. Baraa ...... 
bildlrl)'or: lwaa Bll)'tlk ç ... Jıeap Plerls. O. 

Onümbdekl llktepin .,mel• leraa imi .......... UMt11)'979 ...... 
mukarrer olan Jrommtln lntlhümtı- riL Oram ..... olm11a Tomruk ... 
nın tehiri hakkw™'• llyMI meh.mln pm ..... _.. lauap • 1-- Kl-
ltkandll edilmif olduiu haber Yeril- llkh79 ,....._ Oram hua1t •bma
mektedir. -Alua kmmn! Yetiflr ba katin 

Resmi m•ham. böyJe bir tefebbüa Uralte! ... 
ve milracutin vUku bu•m•mıs oldu- Ve .u.ea1ıs yorsa- ve 1z111m1t 
tunu beyan etmektedir. ~ laaWe )'ime Qnl .. ,.,., •• ., ... _ 

ARJANTiN ......... 
* Dirt Nazi Ba mdanun kim oltlaiana soran-

,., .........,,. laaeet yok! Her ülı 
8uw • A11"ft, 29 ( AA.J - ı.ct- ....... w >'flNli JeriHe olan n-

•t "'411abMeri A~ 2' ...... . 
lat tnnmdeld fqWt aJewhtan .,.... inam! Dtla K&çllk Çamheayı 11r 
tatta btdacl""' biut/I ~ tJe •flllm ....... ~- ........ Bir n
ıhaqo1Z4N karf1 ndkutte btda - kitler lstanlMda en ca.ı naeslresl 
mak ctlnlmleritadn....,. dön tlGd- ............... ., ....... h••• 
vt dlJrÜT' ~MM,..,.. ma1&leAtn Mr. AIWun ..ntill tt1semı. Mqey 
etmtftir. °'" etmek tiyle •ursan ora)'I ıuh-

MACAR(ST AN =k için ne mlmldime 79pma)l. 

Ba ~. 79 Em11k Bawhmnın-Sai ........... m, )'&)aut Wuel h--'79IÜIL Her-
......... ol1111a oı.- 'blyle h•raıt 

Budapette, il CA.A.) - Dahiliye ı.w. .....__ NftYI hü ımdır' 
naırı, yapbkluı nepiyatı devletin Ne ~T e ...ı .. t vereyim? 
emnl,..U ~ &6nr*, Al ta- Ne miat llnteıbnT Ktlfllk Çaınlıq. 
nf salMelerlnden Peltlnaplo ile P.. - ...... hlh•• ._. •lnuyea 
kU1 mecmaamm bir ar IDOddMle Mr .. 121111,e. lılr ..... "P 

bpatmıfbr. <IMlt* ....,... ~·'· ... ) 
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Çek İntihabatı Sükiin .M.ahkerr.elercle 

Sarhoşun Marifetleri 
Tehdit, Döğme Suçlarından Üç Gün 

Hapis Yatacak, Ceza ödeyecek 
Sultanahmet Sulh Oçüncü ~za mahkemeai dün karıtdc bir 

tehdit, dövme ve &arhotluk iddiasını tetkik etti. Akaarayda Ah
mediye mevkiinde oturan Hayri isminde bir delikanlı evvelki 
gün akfADl üzeri koıntulanndan Demirin kahvehanesine ızibnis ve 
f(>yle bir teklif yapmıfbr: 

- Bana bir bardak ver, burada ra
kı içeceğim. 

Demir ve çırağı Osman, Hayrinin 
bu teklifini karşılarlarken: 

- Kuzum burası mahalle ve esnaf 
kahvesidir. Meyhane değildir. Eğer, 

sen burada rakı içersen hem kahve
haneye gelen ak saçlı ve sakallı müş
terilerimi gücendirirsin, hem de po

lis bizden ceza alır. Sen rakını başka 
yerde iç te keyü kahveni sonra bu
rada içersin. Hem de kahve bizden 
caba ... 

Hayri, teklifi kabul edilmeyince: 
- O halde, demiş. Bana bir iskem 

le veriniz de sizin bahçede içeyim. 
Buna da müsaade edilmemiş, fakat 

Hayri yavaşça bir iskemle alınış ve 
kahvehanenin bahçesinde keyfini 
yapmış. Bir iki saat sonra kahveha
neye dönmüş, çırak Osmana elinde
ki boş şişeleri uzatarak: 

- Şunlan sakla da ben yarın sa
tacağım demiş. 

Osman bu teklüi de kabul etme
yince aralarında bir ağız kavgası baş 
lamış ve işe oradan geçen bir polis 
memuru karışmış, Hayriye: 

- Kuzum, sen şimdi rahatsızsın, 

evine git, istirahat et, demiş. Hayri 
bu teklifi: 

- Benim bahçede bıçağım kaldı .. 
Onu alayım da sonra giderim şeklin
de karşılayınca, polis, zabitaı mania 
vazifesini görmek için Hayriyi kara
kola götürmüş ve çırak Osmanı da 
bahçedeki bıçağı bulmıya göndermiş 
tir. Osman, bıçağı bulmuş, karakolun 
kapısında Hayrinin arkasından yeti
şerek sormuştur: 

- Senin bıçağın bu mudur? 
Hayri, " evet,, demekle beraber Os 

mana da polisin önünde bir tokat aş
ketmiştir. 

Karakola girince de parmağını tü
kürükliyerek duvara sürmüş ve De
mire hitap ederek: 

- Eğer ben seni öldürmezsem ba
na Hayri demesinler, demiş ve bu 
suretle memurların önünde tehdit et 
miştir. Ayrıca yolda da nara atmış
tır. Hakim Kamil Günaz, dosyayı 

tetkik etti, şahitleri dinledL Suçun 
üçünü de sabit gördü. 

Tehditten üç gün hapis, dövmeden 
29 lira 10 kuruş para, sarhoşluktan 
da 2 lira hafif para cezasına mahkıim 
ettL 

Ünce Kafayı Valinin 

Prf. Pittard'ın 
1 

Konferansı 
(Başı l incide) 

Pr. Pittard'a gelince, konfe
ransçı, Tiirkiyenin mazisini öğ- ' 
rerunck için bugün sarfetmekte 
olduğu muazzam gayretleri e
hemmiyetle kaydetmiş ve bu ma · 
zinin beşeriyetin ilk anlarına 

rücu ettiğini ,.e bugünkü asri 1 

Tiirkiyeye eriştiğini söyliyerek 1 

d . t" k" 1 
emış ır ı: 

"- Bugün pek az memleket 
1 

\'ardır ki, Türkiyenin yaptığı 
1 

•• 
içinde Bitti 

Londra, 29 (A.A.) - Royter Ajansının kaydettiğine göre, Çe
koslovakya.da bugünkü intihaba.tın tam bir ıiikun içinde geçmit 
olması Londrada derin bir memnuniyetle karfılamnıfbr. Çünkü 
bu vaziyetteki gerginliğin kı&men zail olduğuna. bir delildir. 
Meselenin esası, Hodza - Henlain 

müzakerelerinde halledilecek olma
sına rağmen ve henüz bir çok müş
külatın iktihamı lazım gelmekle bera 

ber bugünkü intihabatın hadisesiz ce 
reyan etmiş olması ilerde yapılacak 

manların hukukunu temin etmek si
yasetine sonuna kadar devam edece
ğini beyan ederek sözlerini bitirmiş
tir. 

iki Südet mebunı 
Çek Baıvekili i~e görüştü 

htanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 
ı~ 

Saat 12.30 PlAkla Türk musiki.si; 13 
Havadis, 13.05 Plakla Türk musiklsı. 
Muhtelif plAJt neşriyatı, 14,00 SON· 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 
••• 19 

Saat: 18.30 Plllkln dans musikcı1 • 

gibi ilme hu kadar kişi tahsis 
etsin ve para Koysun. Atatür -
kiin himayesinde kurulan Türk 
Tarih cemiyeti ReisicUmhurdan 

1 müzakereleri kolaylaştıracak mahi Prag, 29 (A.A.) - Siyasi Çek mah 
!ellerinde söylendiğine göre bugün 
Hodza ile Peters ve Kund isimlerin
deki iki Südet mebusu arasında ce
reyan eden müzakereler neticesinde 
vaziyette bir salah hasıl olmuştur. 

Çocuklara masal: Bayan Nine. 19.55111ş'.:J 
sa haberleri. 20.00 Rifat ve arJuıd;r.~ 
tarafından Türk musikisi ve halk ~ 
ları, 20.45 Hava raporu, 20.48 öınef 

1 tarafından Arapça söylev, 21.00 Fa5l ~ 
Heyeti: İbrnhim ve arkadaşları taraf c# 
(Saat ayarı). 21.45 Orkestra: 1 - Jt 
La pi volöz uvertür, 2 - Masene: 
dotom, 3 - Morena: Vals eli donaV 

en yiiksek miizaharcti ve kud
retli teşvikleri almaktadır.,, 

Pr. Pittard, çok kalabalık n , 
derin bir alaka ile dinliyen bir 
samiin kütlesi önünde nazariye
sinin baslıca unsurlarını izah et-

• 1 

miştir. Bu mızariye, Mesolotik 
devresinin sonunda ve neolotik 
denesinin başlangıcında garbi , 
Asyadan A nupaya ıtkın eden 
insanlar mevzulu idi. 

Pittard, demiştir ki: 
"- Eğer bu insanlarm - ki, 1 

Türklerin ecdadıdır - Avrupaya 
gelişi olmasaydı - bunların A
nadol udnn geldiğine ıliiphe yok
tur - , ve onların beraberlerin-
de getirdikleri zirantçilik ve hay 
vanların ehlileştirilmesi hulun- , 
masaydı belki de Anupa daha 
uzun müddet en iptidai medeni
yetinde, taş kesmenin başlıca 

endiistri \'e hayvan ve balık av- ı 

larile ıneyva toplamanın yega- , 
ne yaşama unsurunu teşkil eyle
diği o safhada daha uzun müd- . • 
det kalacaktı . Zamanımızın ke- • 
şifleri sayesinde "Ex Oriente 
lux,. formiiHi gibi eski bir tabir 
yeniden canlanmış oluyor. Kü -
çiik Asyada seyahat eden Avru
palılar kendilerini bir nevi ana 
toprakta buluyorlar.,, 

yettedir. 
I ntihap neticeleri 

Prag, 29 (A.A.) - Nahiye intiha
batı bu pazar da bütün Çekoslovak
yada tam bir sükun içinde devam et
miştir. 

Stekken'de Çekler 1931 de 8 azalık 
elde etmişken bu intihabatta 10 aza
lık, Almanlar ise o zamanki 10 aza
lıklarına mukabil bu sefer ancak 8 a
zalık kazanabilmişlerdir. 

Fridland'da Henlain'ciler reylerin 
1931 deki yüzde 68 ine mukabil yüz
de 93 ünü almışlardır. 

Janov'da Henlain'ciler 1931 in yüz 
de 53 üne mukabil, yüzde 65 kazan
mışlar, Alman demokratları ise yüz
de 46 dan yüzde 34 e düşmüşlerdir. 

Bir hacli•e daha 
Prag, 29 (A.A.) - Bu sabah saat 

2 de şimali garbi hududu civarında 
Tisova'da Henlain'ci Almanlarla de
mokrat Almanlar arasında kavga ol
muş ve tabancalar atılmıştır. Hen
lin'cilerden bir kişi ağır ve üç kişi 

Emin bir membadan öğrenildiğine 
göre iki mebus Henlayn'in partinin 
taleplerini tasrih eden şahsi mektup 
larını hamildiler. 

Müşahitler iki taraf arasındaki mü 
zakerclere devam edilmekte olduğu
nu ve akşam Henl8.yn partisinin me
sul mahfillerinde artık "mütekaddim 
şartlar" dan bahsedilmediğini beyan 
etmektedirler. Parti zimamdarları 

Sokol'larla milli muhafızların silah
ları alındığı için hükumet tarafından 
verilen teminatm kafi addedildiğini 
söylemektedirler. 

Prens Hibesko 
Türkkuşu 
Uçuşlarında 

4 - Midleton: Rev dön negr. 22.15 
haberleri, 22.30 Pllıkla sololar, opera 
operet parçaları. 22.50 Son haberlel' 
ertesi günün programı. 23.00 SON. 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: S 

Saat: 12.30 Karışık plAk neşriyatı. 1 

Plfı\c: Türk musikisi ve halk şar 

13.15 Dahlll ve haricl haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: J 

Saat: 18.30 Karışık p!Ak neşriyatı, ı 
İngilizce ders (A7.ize İpek), 19.15 
musikisi ve halk şarkıları (Servet }. 
ve arkadaşları). 20.00 Saııt ayarı ve ?ıJ' 

ça neşriyat, 20.15 Türk musiki ve 
şarkılan. (HalOk Recai ve Arkadasl' 
21.00 Spor konuşması: Nizamettln 
şan. 21.15 Stüdyo Salon Orkestrası: 1 

Tschaikowsky Divcrtimento, 2 - ı... 
Nahira, 3 - Moussorgsky Perslscher 'l'•tf 
4 - Trygve Torjussen Nordische Stl2'-
5 - Frederiksen Pizza Del Popolo, ~ 
Ajans haberleri, 22.15 Yarınki proJlr 
ve fstiklfıl marşı. 

* SENFONiLER: 
de hafif surette yaralanmıştır. (Başı 1 incide) 22.10 Praı: Josef Suk'un 

Jandarma müdahale ederek asayişi raretle tebrik etmiştir. En son olarak ı>oemi. 
tesis eylemiştir. Hava başkanına hangarlar ve te~isat HAFİF KONSERLER: 

Tisova, 1800 kişilik bir mevkidir. gezdirilmiş ve Prens bibesko burada 7.10 Berlln kısa dalgası: N~ell ~ 
Burada yalnız beş Çek vardır. gördüğü yüksek disiplin, fevkalade ıiki (8.15: Devamı). 12 Berlln kısa :,., 

Henlayn'in beyanah organizasyonu, miikcmm~l talim he- gası: Orkestra konseri. 13 Berlln 
· t" t dıılgası: Hafif musiki. (14.15: DeV~ Prag, 29 (A.A.) - Henliı.yn Pestı yeti ve mükemmel surette ye ışen a v-

13.25 Bükreş: Plak konseri (14.30: jJ 
Hirlap gazetesine uzun bir mülakat lebclere malikiyctinden dolayı mem vamı). 15.15 Bertin kısa dalgası: l'I ti' 

Tütsülemiş Sonra Muhakemesi 
Rezalet Çıkarmış Nasıl Olacak? ·~· 

vermiştir. nun olduğunu Baskan Fuat Bulcaya konseri. 16.30 Berlin kısa dalgası: 9' 1-
Çekoslovakyadaki Südet Almanla- bildirmiş ve kendisini tebrik ederek do muzika. (16.45: Neşeli progrBı11, 

rı lideri, evvela Ingiltereye yaptığı Türkkuşu ekipinin beynelmilel k on- 17.45 Berlin kısa dalgası: İş sonu !<~ 

Meşhut suçlar nöbetini tutan Sul
tanahmet sulh üçüncü ceza mahke
mesi dün bir sarhoşluk muhakeme
sini neticelendirdi, Suçlu, Yenlkapı-

(Başı l incide)) 

şeklinde Vekalete bildirir. 
Her tahkikat fezlekesi mutlaka 

Devlet Orasına gfder. Dah1 nye V~ 

Al 1 d l ·ı · · · 1 · • seri. ( In.50: Devamı). 19.15 ecııcres: J 

T •• k J • 1 seyahatten bahsetmiş ve Südct - kur ar a kene ı crını gösterme erını fif musikisi plftkları. 19.20 Prag: guç{I,. 
Ur • n gı i Z manlarının Çekoslovakyadaki Macar tavsiye etmiştir. radyo orkestrası . 20.05 Bilkreş: Çin , 

!arla teşriki mesaisini iyi görmek Meydandan ayrılırken genç taleLe Japon musikisi (orkestra tnrafınde.tl norotl11 nu Iı l . f, t' 'kt' dan .t•• ı.. -"".t• ,,..._ .... T:r:.ı......._., .... ..a.~"'}3uıtt~ ~ ""- ~ tfu~~NffJfJ'rlulfl:ycı':!fdKtdff ~~'ti'!f"lle= v"··~"Erik.ısa bır zamanda elde edı- "" J v:ı••ava VTI\~..-. • .t.ı:1o" 
(BaM l incide) 1 . Hafit pl~lf-f• jltt,4o Belgrat: .J5oro havı 

da oturan Ananya oğlu 59 yaşlarında 
Yani isminde bir balıkçı idi. 

İddiaya göre Yani evvelki gün ka
fayı çektikten sonra Yenikapı gazi
nasuna gitmiş ve rezalet çıkarmıştır. 
Hakim dosyayı tetkik ettikten sonra 
şahitleri dinledi. Sonra da suçluya 

kaleti bu hususta ancak bir tebliğ 
vasıtası vazüesini görür. Bununla 
beraber Vekalet işin idari safhasım 
kendi bakımından tetkik eder ye 
müdürler encümeni vasıtasiyle bir 
kanaat tesbit eder. Bu kanaat, m~i
dürlerin vekalet makamını tenvir 
için yaptıkları hususi bir tetkiktir. 
İşin hukuki safhasında yeri ve Dev
let Şurasının kararı üzerine tesi!'i 
yoktur. 

ll'" miştir ki: len başarılardan dolayı hayret er ıçe- tarı. 22.05 Bilkreş: Fransız musl~ 
karşı daha az şüphe göstermiye baş- "- Çeklerin şimdiye kadar istifa- risindeyim. Bana bugiin güzel saat- 22.45 Bükreş: Konser nakli. 23.10 P~ 
lamış ve 1926 da Irak anlaşmasından de edegelmekte oldukları imtiyaz - ler ~eçirttiniz. Hepinize teşekkür e- Çigan orkestrası. 23.15 Prag: PlAJc rı1' 
sonra aradaki atmosfer değişmiş ve lar artık sona ermeli ve "ekalliyet- diyor ve yarınınızın başarılarla geç- vilsil. 23.20 Belgrat: Lokantadan ko 

1n f . } · · · nakli. 23.40 Viyana: Gece musildsL Türkiyedcki gıltere se ır erı yenı ler" tabiri şimdiye kadar tazammun mesini diliyorum,, demiştır. 
OPERALA.OPERETLER: bir anlaşma için müsait bir zemin ettig~ i istihfaf manasını kaybetmeli - Prens Bibesko, havacılık miiesse- f!f'' 

20.25 Viyıına: Verdi'nin "Mukadd ol bulmuşlardır. dir.,, selerimizcle yaptığı tetkiklerden sou- tın kudreti,. operası. 21 Peşte: opera 
Bir taraftan bu mesai, diğer taraf- Henlıiyn, Almanlara idari muhta- ra bilhassa havacı kızlarımıza karşı kestrası. 

müdafaa hakkı verdi. Yani diyordu 
ki: 

- Bay hakim, dört çocuk babası

yun. Fakirim. Çocuklanmdan birisi 

de çok hasta. Teessürümden biraz 

fazla kaçırmışım. Beni affediniz. 

Hakim, bu müdafaayı kabul etme
di. Suçu sabit gördüğü için kendisine 
iki lira para cezası verdi ve çıkarken 
de şöyle bir nasihat etti. 

- Bir daha böyle fazla içme, rakı 
parasını çocuklarının ekmek parası 

yap. 

Yani, vaziyetinden çok müteessir 
oldu ve bir çocuk gibi hüngür, hün
gür ağlıyarak: 

İstanbul belediyesindeki yolsuz
luklar meselesinde dahiliye teftiş 

heyeti çok esaslı bir surette çalışmış 
tır. tık hazırladığı rapor üzerine ve-

kalet, tahkikat emrini vermek ihti
yacını duymuştur. Bunun üzerine 
yolsuiluk iddialarından her biri ay
n ayn tahkikten geçmiş ve her biri 
ayn birer fezleke mevzuu olmuştur. 

Bunlar içinden en evvel asri me
zarlık fezlekesi tamamlanmıştır. 

Teftiş heyetinin esaslı tahkikler ne
ticesinde vardığı kanaat, bu işte va
zife suiistimali bulunduğu yolunda

- Bir daha içmiyeceğim, töbe et- dır. Dahiliye müdiirler heyeti. fezle-
tim, bay hfıkim, dedi. keyi tetkikten geçirmiş, yolsuzluğ:.ı 

bir amire benim söyliyeceğim dört 
çift laf ne tesir yapar?! 

Bir ~nebi dostum Yar. lstanbulu 
gezdi, gördii ,.e pek beğendi . 

Bir gün bana: 
- Cennet gibi yerleriniz var. De

diği zaman göğsüm kabardı, gözle-

rim sulandı. Bilmezsiniz ne sevin
dim. Arkasından ilave etti: 

- Lakin hakiki cennete gitmrk 
kadar zor gidiliyor. 

O zaman yü7.iime bir kırm1zılık 
geldiğini hissettim. Halbuki bu kır
mızılığın yeri benim suratım değil
di. 

ve suçu sabit bulmuş, fakat bunun 
vazifede ihmal derecesinde olduğu 
kanaatine varmıştır. 

Devlet Şurası mülkiye dairesi, 
fezlekeyi tetkikten sonra Vali ve Be
lediye Reisi Muhittin "Ostündağın 
yazı ile yaptığı müdafaayı tetkik et
miş, neticede men'i muhakeme ka
rarına varmıştır. 

Bundan sonra iş, Devlet Şurası!l'n 
umumi heyeti tarafıncian ele alına
rak azadan bir raportöre verilmiş v~ 
raportörün raporu ile beraber umu
mi heyete gelmiştir. Umumi heyf>t 
muhakemeye lüzum kararına var
mıştır. 

tan Fethi Okynrın lngilteredeki çalış riye~ verilmesinin devletin tamami- , duyduğu hayranlığı saklamamış ve ODA MUSiKiSi: 
maları neticesinde iki taraf arasında- yetini bozacağına dair Çekoslovak Türk ha,·a kurumu başkanı F uat Bul 2 ı.25 Bükreş: Oda musikisi kuart'6 
ki miinasebetler layık olduğu anlaş- hükumeti tarafından ileri sürülen id 1 caya şöyle demiştir: (Mendelssohn). 22.45 Peşte: Yaylı eJJJ' 
mıya var"mıştır. diayı reddetmiş ve böyle bir muhta-1 "- Balkanlarda turneye çıkacak 

Türkiyenin büyük bir istiklale sa- riyetin münhasıran Prağın merkez- olan filolarınızın başında Atatürk kı· 
hip olduğu, hiç kimse tarafından in- ciliğini ihlal edeceğini kaydeylemiş - zı Sabiha Gi>kçenin bulunması bu se
kar olunamaz. Atatürk denilen bu tir. yahate biiyiik bir hussiyet Yermekte-
hayrct verici lider, milletine hakika- Henlayn, Südetlerde yapılan aske- dir. Daha sonra da: 
ten büyük bir ilham membaı olmuş- ri hereketleri hükumetin verdiği va- "- Emelim, pilot mektebinize bir 
tur. Fakat bu ilham, Türkiyede hiç itlere muhalif görerek bu hareketle- kaç talebe göndermekt ir., demiştir. 
bir kimseyi şım&.rtmamış, kuvvetli ri tenkit etmiş ve maamafih ancak Prens Bibesko, yarınki 30 sabahı 

trümanlar kuarteti. 
SENFONiLER: 

9.30 Berlin kı~ dalgası: Çocuk şar~ 
ları. 18.30 Berlin kısa dalgası: sctı 
mnnn'ın şarkılarından (Bariton). :ııJ 
Berlin kısa dalgası: Piyano solo. 

DANS MUSiıdSi: 
18.30: Peşte: 

ve sürekli olan Türk milliyetçiliği, bir sınıfın ve bazı mütehassıs kıtaa- saat 5,6 İstanbula hareket edecektir. OSMANLI BANK.ASI 
Türkleri her şeyı bildiklerine inan- tın silah altına çağırılmış olduğunu Prensin seyahat ettiği tayyarenin sa- 1 L A N 
dırnn çeşitten olmadığını isbat etmiş- söylemiştir. atte 200 kilometre sürati vardır. Tay- Osmanlı Bankası hisse sahipl 
tir. Bilakis, bugünkü Türk kuvvetini Henlayn sulhün nefine olarak va- yare çift motörlü olup Bükreşten İs- dahili nizamnamenin 

29 
uncu 11>' 

ve kusurunu çok iyi biliyor ve bilme ziyetteki gerginliği izaleye elinden tanbula bir saat 25 dakikada gelmiş- desine göre, 
21 

Haziran 
1938 

salı f, 
diklerini de azim ile öğrenmiye çalı- geldiği kadar çalışmakla beraber Al- tir. nü saat on ild buçukt:ı, Londradllı 
Şıyor. Türk, bilh~ssa İngiliz ile her gt 

C. 2 Old Broad Street, Winche 
meseleyi azami dostluk ve dürüstlük # .ııı••• .. Her sene olduğu gibi bu sene de :nMayıs Salı akşamı 491•• ~ House'da toplanacak yıllık ulll 
dairesinde konuşabilir. Bunun sebe- M E L E K • d 

Sinemasın a içtimaa dav<'t edilir. bi, yalnız iki taraf arasındaki müşte-
Miizakere ruznamesi: 

rek menfaatler değildir. Türk ile İn- Feyziye Mektebleri Cemiyeti Menfaatine - Umumi komitenin 1937 seJl 
gilizin son senelerde, biribirlerinin İstanbul Vali ve Belediye reisi muhteremi himayelerinde fevkala- ne ait raporu. 
faziletlerine karşı gösterdikleri say- de bir müsamere verilecektir. - 31 ilkkanun 1937 tarihinde 
gıdır. Artık iki taraf arasındaki bağ- Münir Nurettin, Orhan Borar, Ferdi Tayfur, varyete numaraları, yet edilen hesapların tasdiki. 
lıhğa, sağlam , devamJı ve yalnız Tür konser, sinema vesair zengin program. - Temettü hissesinin tayini. 
kiye ile İngilterenin vaziyetlerine .... B-iletler sinema Iİ§esinde Fiatler 200 - 100 ve 50 kuruştur. ••• - Umumi komiteye aza intiha~ 
hizmet edecek bir şekil vermek fır- Banka dahili nizamnamesiniJl 

satı gelmiştri.,, inci maddesine göre, heyeti umu:;, 

"""' ye, en az 30 hisse senedi olan tı Karı Koca Kavgası sahiplerinden terekküp eder. Arıcf 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği Muhtelif istesyonlarda bulunan 110 lira 50 kuruş muhammen bedelli yalnız yevmi içtima olan 21 Hazir' 

dün bir kan koca kavgasını tetkik et- ceman 452 kalem eşya açık artırma ile satılacaktır. 938 den en az on gün evvel hissel.ı 
ti. İddia şu idi: Açık artırma 10-6-938 tar ihli cuma günü saat 15 te Haydarpaşada · · · d .. t ·ı k 1 le ~ 

rını zır e gos erı en mer ez er 'ı 
Eskiden İzmirde katiplik yapan ve işletme komisyonunda yapılacaktır. belere teslim eden hissedarlar bil 

Bu suretle Devlet Şiırası, adliye 
Bir gün K1sıklıdan, Küçük Çam- sistemimizde bir müstantiğin gördü-

hcaya yani Üsküdann en yakın bir ğü vazifeyi tamamlamıştır. Valilerin 
su başından en maruf diğer bir sn vazifelerine taalluku olan işlerden 
başına gitmiyc kalkınız. Giderkr.n dolayı muhakemelerine temyiz mah
yanınıza biraz sargı bir miktar kan- kemesi bakar. Bunun için Vali Mu
taron yağı ve bir çift koltuk değne- bittin Üstün dağın asri mezarlık yol
ği almayı da unutmayın! Çünkü di- suzluğundan ileri gelen muhakeme
limizde iizerinde gidilen yere başka si temyiz mahkemesinde görülecek
isim verilmediği için adına yol dedi- tir. 

Fatihte oturan Tarık, üç gündenberi İsteklilerin 8,5 liralık muvakkat teminat akçelerile mezkur tarihte ko- timaa iştirak debileceklerdir: 
evine gelmiyormuş. Dün sabah evine misyona müracıu;tlan lazımdır. Paris'de. Meyerbeer sokağıfl 

ğimiz bu yer Alp dağlarına tırman- İstanbul belediyesindeki diğer yol 
mak kadar tehlikeli bir geçittir. A- suzluklara ait fezelekelerin daha 
leın Sahrayı Kebiri otomobille ge- geç kalmasına sebep, validen soru
~erken siz burada yayan bile yürii- lan suallere geç cevap verilmesidi:-. 
yeıne7.siniz. Belki bir yeriniz sakat· Bu fezlekelerden her biri tamam o
lanır. Aman dikkatli yürüyün! 1 lunca asri mezarlık fezlekesi gibi 

gelmiş, karısı Fatma da sokağa çıkı- Eşya cuma ve pazartesi günleri işletmiye müracaatla görülebilir.3045 (IX e) 7 numaralı Banka Merketi 
yormuş. Tank, kansının kolundan tu • Londru'da, Throgmorton stref 

tarak: Karabiga Belediyesinden: (E. c. 2.) de 26 numaralı Banka J1le 
- Sen hiç evde oturmuyorsun, bo- kezine. 

· d · t k ti 1 - Cümhuriyet alanında mevcut kaide üzerine yaptırılacak Atatür- 1 d M k _ıi' yuna gezıyorsun emış ve o a amış stanbulda, Banka i are er ev 
tır. Bundan sonra da kayın vaUde°'ii- kün büstleri, kitabe, ve zafer işaretidir. ve Bankanın muhtelif şubelerine. 
ne sövrnüştür. 2 - Keşif bedeli 500 liradır. 

Müddeiumumi Orhan tahkikatı 3 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
yaptıktan sonra, suçluyu nöbetçi as
liye ceza mahkemesine vermiştir. 

Devlet Şurasının evvela mülkiye da
iresinde, sonra umumi heyetinde tet 
kikten geçecektir. 

4 - Eksiltme günü 20-6-938 pazartesi günü saat 14 de Karab iga 
belediye Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 37 lira 50 kuruştur. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Karabiga Belediyesin den isteme
leri. 

7 - Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. (3064) 

Fransızca ve Italyanca da bilet' 

Bir Alman Mürebbiye· 
Kibar ve yüksek bir ailede 1' 

kin çocuklar için mürebbiyeliğe ti 
liptir. Istanbul 13 posta kutu5" 
müracaat. 
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T .A.N 
Gündelik Gazete 

l"AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her
feYde temiz. dürllst, samimi olmak, 
kıırlln gazetesi olmıya çal19maktır. 

--0---

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecneb, 

l400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 8 ~y 1500 Kr, 

TAN 

Umumi Harpten sonra Fransızlar Alman hududunda Maginot adını verdik· 

leri müstahkem bir hat inşa ettiler. Pek azim bir masrafa malolan bu hat 

için Fransızlar "Gayrikabili teshir .. tabirini kullanırlar. Acaba bu hat hakika
ten bu vasfa ıayık mıdır, yoksa bir Alman teknisiyeninin iddia ettiği veçhile 
o kadar büyük bir kıymeti yok mudur? Bu sua~in cevabı aşa9tdaki yazıdadır. 

a a a 

5 

[doZ.!fjll.i 
Bu Sene Denize . 
Nekadar Kurban 

V 
..... ? 'J~ 5 . 3&" 

erecegız. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

'Milletıerarası poı;ta ittihadına dahil ol
rnıyan memleketler için 30, 18, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
~rmek 25 kuruı;tur. Cevap tçin mektup 

Alınanların 
Her sene deniz mevsimi başlar 

başlamaz, ga:ıetelerde sık sık, boğul
ma vakaları okuruz. Denizde boğul
ma, bizim sahiller için bir kaza de
ğil. adi ve mutat işlerden biridir. 
Açıkta denize girmek memnudur. 
Fakat koca İstanbul sahillerini bek
lemiye nöbetçi mi yeter? Belediye 
kanunlanna aykırı hareket edenle!', 
bu cezayı, canlarını deniz ejde· 
rine teslim etmkle öderler. İstanbu
lun muhtelif yerlerinde deniz ban
yoları var. Yine buradan girmez de 
açıktan girer, kendilerini tehlikeye 
salarlar. Çünkü deniz banyolannın 
ücretleri yüksektir. Nakliye vasıta
lan pahalıdır. Deniz ihtiyacını bu 

ara 10 kuruşluk pul il~vesl lAzımdır. 

ı~ ___ ONO_N ME-SELEL_ER, ı Muhtemel Bir 
!!knik Mektepler 

Yazan: M. ZEKERiYA 

Birkaç ay evvel, Maarif Vekaleti
ilin orta mektebi bitiren gençleri 
1\ıesleğe yetiştirecek teknik mektep
ler açınak için tetkikat yapmakta ol
duğu haber verilmişti. 

Taarruzuna Bir anda dışarı fır)amıya hazır bir Fransız tankı l\laginot hattının iç. 
de manevra yapıyor 

·• meşru vasıtalarla tatmin edemiyen
ler, kaçamak yohyle açıkta, hatta 
lağımlann döküldüğü en pis yerler
de girip yıkanırlar. Geçen sene bu 
lağımlarda yıkanan çocuklann re
simlerini gazetelerde görmüştüm. 

Bu defa Maarif Vekilinin Büyült 
l\iiIIet Meclisinde , bu mevzua te
ınas etmediğini gördük. Acaba bu ta 
savvurdan mı vazgeçildi, yoksa o va
kit verilen haber mi yanlıştı? 

Saffet Arıkanın bu bahiste sükô
tu ihtiyar etmesinin sebebi ne olursa 
olsun, bu vesileden istifade ederek 
bu mevzuu tazelemek isterlı. 

Mesele şudur: 
Orta mekteplerimiz talebeyi haya 

ta ve mesleğe hazırlamıyor. Tahsil
lerini ilerletmek ihtiyacında bulu
banlar için yalnız lise tahsili vardır. 
llatbuki liselerimiz de gençleri ha
Yat için değil, Üniversite için hazır
lanıak üzere organize edilmiştir. 

Halbuki, yine Maarif Vekilinin 
1\-teclis kürsüsünde söylediği gibi, ye 
ili hayat bizden yeni kabiliyetlerde 
gençler bekliyor. Fabrikalar kuruyo 
:ruz, memleketi imara çalışıyoruz. 

İkbsadi hayatta seri bir inkişaf baş
lamış bulunuyor. Bütün bu ileri ham 
leler yeni nesilden yardımcılara muh 
ta~tır. Bu ihtiyacı karşılamak için 
ileına:r:; -A'-~-- .. __ • ·u..__ - - '-:.&: 

İ~te bu zaruretlerdir ki Maarif Ve 
ltaJetinin orta mektepten sonra genç
lere meslek terbiye ve tahsili vere
~ek teknik mektepler açmasına lü
:turn görüyoruz. Ve Vekaletin bu 
~emin üzerinde yürüyiip yürümedi
ğini öğrenmek istiyoruz. 

* 
~ikonlarda Propaganda 

Yunanistanda bulunduğumuz sı
l'ada, Almanlar Atinada "iş Ye istira
hat" adiyle muazzam bir sergi açmış 
la:rdı, Bu sergiden maksat Almanya
bın işçi meselesini nasıl hallettiğini 
göstermek ve Nazizm etrafında pro
llaganda yapmaktı. 

Yine Belgradda iken İtalyanlar 
tnuazzam bir resim sergisi açmışlar
dı, Bu sergide birkaç asırlık büyük 
tessarnlarm şaheserlerinden birer 
llilmune teşhir ediliyordu. Bu sergi-
3"1 ziyaret için öyle bir hücum vardı 
ltı, propagandanın bu şekline hayran 
olrnamak mümkün değildi. 

Balkan devletlerinin her birinde ge 
tıl~ mikyasta propaganda faaliyeti 
~ardır. Ve bu, gözle görülecek, elle 
tutulacak kadar kesiftir. 

Yunanistan ve Yugoslavya bu pro 
Pagandayı görmekte ve fakat endise 
etmemektedir. Çtinkü siyasetleri~i 
tayın etmişlerdir ve propaganda ile 
hu siyaseti değiştirmelerine imkan 
l'oktur. 

1 
Fakat biz hudutlarımıza kadar ge. 

en ve bazı memleketlerde fena ne
ticeleri acı misallerle sabit olan hu 
Propagandalara karşı uyanık olmak 
ıstırarındayız. 

!~ ..................... ...... 
i _!u da Bir Fikir J 

Bir vakitler A vrupadaki Ci- J 
han Harbini işitmiş olan bir ı 
kanibal'le konuşuyordum. Ma- ı 
lünıya hunlar insan eti yemek- $ 
le meşhurdurlar. Bana şunu 
so:rdu: Bu kadar insan etini na
sıl yiyebiliyorsunuz diye şaşı
Yorurn. 

- Şaşacak ne var, biz Avru· 

ı 
PalıJar insan eti yemeyiz. 

- O halde neden harbedip ı 
bidbirinizi öldürüyorsunuz. 
~ ...... •••••••••••••••••••••• 

Fransızların inşa Ettikleri Set • 
A lmanya tarafından gel~ek 

hE' rhangi bir taarruza karşı 
memleketlerini korumak üzere 

Fransızlar Maginot istihkamlannı 
yaptıkları vakit buna "gayri kabi
li teshir" vasfını vermişlerdi. Hal
buki bir Alman zabiti zırhlı ve miis 
tahkem mevkilerin arayerlerinde
ki bazı hatlardan geçerek bu istih 
kamları ele geçirmenin mümkiin 
olduğunu iddia etti. Bu iki taraflı 
iddia, dünya efkarında bazı akis
ler yapmaktan hali kalmadı. Her
keste haklı bir merak uyandı. İn
gilizce Parade mecmuasının ge
çen sayısında çıkan şu yazı bu hu- -
sustaki şayanı dikkat mütalealar
dan biridir. 

M aginot kalelerinin inşaatında 
çalışan ehemmiyetli mü-

hendislcrden biri: 
_ tcta,lrS.mlıırtl<>ld ;nı;:ıı"br<> 71'1 

rar verecek mermi henüz icat edil 
memiştir. demişti. 

Filhakika Metz ile Wisembourg 
arasında uzanan bütün cephe bo
yunca hudut mıntakası dehşetli su 
rette tahkim edilmişti. 

Buna rağmen nöbet bekliyen bir 
kaç askerden ve birkaç hat tel ör
güden başka hariçten göze çarpa
cak hiç bir iz, bir eser görünmez. 
Burasını gezip hakkında esaslı ma 
lılmat almak talihine mazhar olma 
dıkça hiç kimse bu tesisatın ehem 
miyctini kavrayamaz. Çünkü bura 
lara hariçten nüfuz eden göze çar
pacak bir emare bulunmaz. Köylü 
ler, eskisi gibi, gündelik işlerile 

meşgul, çiftlik işleri yolunda giden 
bir cereyan ıçinde yürür, büyük şo 
senin biraz ilerisindeki ağaçlar, y~ 
şil çayırlık, berrak sema, sakin tabi 

at burada herşeyin sanki rahat bir 
uyku içinde huzurla uyuduğuna 
hükmettirecek mahiyettedir. 

Hakikatte tek bir emirle bu a 
ğaçlann hepsi birden dev

rilecek ve yerlerine ağır topların 
korkunç ağızları açılacaktır. Şu 
sakin vadilerde dolaşan köylüler 
derhal 300 metre derinlikteki is
tihkamların dibine girerek mual
lim birer asker olduklarını göster 
mek için yalnız beş dakikaya ih
tiyaçlan vardır. Şimdi buralarda 
teker teker dolaştıkları görülen nö 
betçilerin alaylar haline gelmele
ri için bir düdük öttürmeleri ka
fidir. 

Yerin altından fırlar gibi ortaya 
çıkacak topçuların atış usulleri öy 
le tanzim edilmiştir ki karşıdaki a
raziden bir parmak yer bile mer
milerinin tesirinden kurtulamaz. 
Ekin ve saman yığınlan harp mal 
zemesini maskelemekten başka bir 
şey için orada durmuyorlar. 

İstihkamların inşaatında çalışan 
mühendisler, fennin, sanatin icap 
ettirdiği herşeyi yapmışlar, her şe 
ye başvurmuşlardır. İki blokhavzı 
biribirine bağlıyan duvarlar ayni 
zamanda büyük tazyikli bir suya ba 
rajlık vazifesini görüyor. Bu baraj 
tehlike anında yandaki mahalli malı 
fuzdan çevrilecek bir komütatör va
sıtasile düşman taarruz mıntaka
lannı tehlikeli bir deniz haline ge 
tirebilir. Fransızlar hudut boyun
ca 300 kilometre imtidadındaki 

Maginot istihkamlannı çimento ve 

Bu gördüğünüz rnkin arazinin ölüm ve ateş fı'}kmm bir cehennem olabil 
- --: ;cı~- --.L. ..... lu•ç d<>lrilı:o L..G.Udi-r. 

çelik blokları haline getirmek için 
600 milyon lira sarfetmişlerdir. B u üç yüz kilometrelik hat 

boyunca 300 metre toprak 
altından ordular kolaylıkla manev 
ra yapabilir ve her nevi cephane 
yer yüzüne hiç çıkmadan bir ta
raftan öteki tarafa nakledilebilir. Bu 
rada elektrikli trenler, asansörler 
her türlü nakil hizmetini gördükle
ri gibi Diesel motörleri ziyayı, ha
rareti temin ve havayı tebdil et
mek için hiç te gayrikafi değildir-

ler. Mutbağından hastahanesine ka 
dar her türlü beşeri ve askeri ih
tiyacata karşı gelecek her türlü ted 

bir fazlasile alınmış bulunmakta
dır. Işte bütün bu tesisatın ya-

nıbaşından geçildiği zaman bile 
mevcudiyetlerinin farkına varmak 
imkansızdır. O kadar güzel gizlen
dirilmiştir. Bu civardaki köylerde 
yaşıyan insanların hepsi askerden 
başka kimseler değildir. Bunlar 
gündüzün köylerinde rahat bir sü
kunet içinde, fakat geceleri müdafaa 

vesaiti üzerinde talim ve terbiye 
görmekle yaşarlar. 

Buralarda tesadüf edilen siville
rin hepsi hudut zabitleri ve erka
nı harbiyeye mensup kimselerdir. 
Bütün mıntaka halkı, istihkamlar-

daki mevkilerini almak için kilise 
çanının çalmasını bekliyen gedikli 
nişancılardır. Yeraltı istihkamla
rında yaşıyan askerlerin delikteki 
fareler gibi gaz tesirine maruz kal
mamaları için iç hava tazyikı yer 
yüzündeki tazyikten daha fazla bir 
hale getirilmiştir. Herhangi bir 
fethadan girecek muhnik gazlar 
bu tazyik sayesinde dışan püskür 
mektedir. Her devlet kendine ait 
müstahkem mevkilerin esrarını a
zami bir ketumiyetle gizli tutmak 
ta olmasına rağmen dünya matbu
atında yer alacak derecede etrafa 
reklam echlen bu tafsilat hakikat
te Maginot kalelerinin sırlarının 

yüzde birini üade etmemektedir. 

Ç ünkü, Fransanın Almanya 
hududunda tahşit ettiği top 

çu kuvvetlerinin mahiyeti bu taf
silat içine girmiş değildir. Kuvvet 
le iddia edildiğine göre hudut is
tihkamlarında tabiye edilen top
lar gerek atış, gerek işleyiş itibari 
le fennin birer harikası olarak te
lakki edilmektedir. 

Herhangi bir taarruz anında mü 
essir bir top ateşine maruz kıldı
ğı gibi sel sularile boğan bir mü

dafaa kolay kolay kırılamaz kana 
ati Fransız erkanı harbiyesinde bu 
gün hiç bir iddianın sökemiyece
ği şekilde kökleşmiştir. 

Bu kanaat bu müthiş m.ıntaJrnda 
ömür geçiren müdafilerin başlıca 
kuvvetini teşkil ettiği için bunlar 
şayanı hayret bir emniyet içinde 
yaşıyorlar. 

Deniz mevsimi başlıyor. Ayni dert, 

ayni ceza, aç denizi doyuracak kur· 
banlar, hepsi sıralanıyor, nöbet bek

liyorlar. Deniz banyolarının iicret

lerini indirmek, nakil vasıtalannı 

ucuzlatmak belki güç bir iştir. Giiç 

değilse bile, fiyatlar ne kadar ucuz

lasa dahi, herkesin denizde ücret ö
deyerek yıkanması mümkün değil
dir. Fakir halkın, bilhassa çocukla
rın yıkanması için Belediyenin hu
susi teşebbüslere girişmesi lazım. 
Medeni memleketlerde, fakir semt
lerdeki çocuklara bu vasıtalan te-
min için Belediye havuzlar yaptırır. 
Bunların nezafeti, selameti Beledi
yenin kontrölü altında olduğu için, 
kazaların önüne geçildiği gibi, bu ço 
cuklar parasız yıkanmak imkanını 

da bulurlar. Her mahalleye demiye
ceğim, fakat her semte bir havuz yap 
tırmak ta büyük bir külfet değildir. 
Kaybedilen canlara, halkın pislik 
yüzünden maruz kaldığı hastalıklara 
bedel, elde edilecek kazanç o kadar 
büyüktür ki, Belediyenin sarfedece 
ği para ile mükayese edilemez. Yı
kanma havuzları. medeni memleket· 
lerde olduğu kadar Balkan memle
ketlerinde dahi taammüm etmiştir. 
Yavaş yavaş her mahallenin bir ha
vuzu, hamamı, halka yıkanma va
sıtalan temin etmesi bir itiyat hali
ne gelmektedir. İstanbulda yıkanma 
havuzları fiiliyat sahasına değil, ko
nuşma sahasına dahi girmedi. Ana
dolunun bazı yerlerinde mevcut ol
duğu halde fstanbuldaki noksanı 
biraz utanç verici bir şey. Hiç ol
mazsa konuşmaya, bu ihtiyacı hiss~t 
meye başlıyalırn, yahut bu mevcut 
İhtiyacı biraz daha şuurla duyalım. 
Fiil, ihtiyacın şuurla duyulırlasından 
sonra başlar. 

Unutka~k~~·!~~:;z~si~ ~: l~anlı~:~~~~=~= re~~!~~Y~ ~=~~c~innentn .~ .:~: '.~~~'.~~~~: ·.:::::_ • ı 
niz? Hatırlamanın düsturunu öğ- olarak hatırlamıyan bir adamdan, basit çaresi, hadiseleri olduğu za • siniz. Onlar gözlerini ilk önce si- , 
:renirseniz, hafızanızı yüzde 100 doğru kararlar beklenemez. man, veya işitip gördüğünüz za _ ze çevirirler. Siz onların biricik , 
yüzde 200 kuvvetlendirebilirsiniz. Bir satıcının müşterilerini tanı- ınan hatırlamıya çalışmak ve bu- örneğisiniz, onlar size bakarak ' 
İsimleri, yüzlerce tanıdığınızı so- ması, hunların mizaçlarını hatırla- nu başkalarına anlatarak tekrarla- öğAenirler. Siz onların hocası, ha- ' 
kakta gördüğünüz zaman çehrele- ması, ve bunların arzularını bile- maktır. Bunu anlattıkça h8Iıza da misi, vasisi. düzelticisi, her şeyi-
rini hatırlıyabilir misiniz? Pek rek hizmet etmesi, müesseseye bir ha iyi işlemiye başlar. Hadiselri ha siniz. İlk intıbaı sizden alırlar. 
çok adamlar vardır ki tanıdıkları- çok müşteri kazandırabilir. Bu se- tırlamıya çalıştıkça, hafızanızı zor Siz onlar için bir melaike, bir nıi- · 
nın isimlerini, ve çehrelerini ha- bepledir ki Avrupa ve Amerikada ladıkça, bir iki saat evvel hatırlı- salsiniz. 
tırlamakta zahınet çekerler. Ba- satıcıları seçerken, hafızaları kuv- yamadığınız birçok şeyleri birer bi Çocuğunuzun suallerini cevap-
zıları da vardır ki, yüzlerce kişi ö- vetli olanları tercih ederler. rer hatırladığınızı görürsünüz. Ha sız bırakmayınız. Neşesinde ve 
nünden geçse hepsinin çehresini Zayıf bir hafıza,' sahibi irin bir kederinde onu yalnaz bırakma· ,. fızanizı bu suretle harekete getir-
ve isimlerini tanıyarak ellerini sı- çok işleri, muvaffakıyetleri kaybet: mek, biraz sonra hafızanızın yüz- yınız. Şefkat ve sevginiz onun ü-
kar. Bu adamların hafıza kuvvet- • zerinden eksik olmasın. 

mesine amildir. Amerikada Harry de altmış kuvvetlenmesine sebep o i 
leri tam olarak inkişaf etmiş de- w. Hefmer isminde bir psikoloji pro lur. ~ Katherin Dartridge 

mektir. Bazıları isimlerin yardı- fesörü 1000 kişi üzerinde bir tetkik ',• . S d•·· · . . * Bir adama sizi takdim ettikleri -
miyle çehreyi tanırlar. Bazıları yaptı. Bunların yarısı erkek, yarısı ev ıgınızı ve beğendiğinizi 
d ğr d d ~ h zaman kendi kendinize "ben bu a- ' elde et · ı o u an ogruya çe re hatları- kadındı. Bunların yüzde Hinde, mil mıye ça ışınız, yoksa son-
nı hafızalarında . muhafaza eder- him hadiseleri hatırlıyamamak ka damı unutmamalıyım,, derseniz, o- .' ra. elde ettiğinizi sevip beğen-
ler. Bazıları da vardır ki, mektep- biliyetsizliği, yüzde doksanında te- nu gördüğünüz zaman hatırlarsı- mıye mecbur olursunuz. 
te hafızaları gayet zayıf olduğu, ferrüatı, isim, ve çehreleri hatırlı- nız. Hafızanızın kuvvetsizliğinden G. Bemard Shaw • 
bir şiiri bile ezberliyemedikleri yamamak kabiliytsizliği buldu. şikayete hakkınız yoktur, eğer ha- * 
halde, hayata girdikten sonra ha- Almlerin 252 çocuğun annesi ara diseleri gördüğünüz ve işittiğiniz En samimi dostlarımız ve en 
f l h "k ı~ d k 1 · korkunç düşmanlarımız, fikı'rle- ' 
ıza annı arı u a e uvvet endı- sında yaptıklan bir tetkike göre, zaman bunların üstünde durur, ha- · 

rirler. rimizdir. Bir fikir, bize bir dok-annelerin yüzde 49 u. çocuklarının fızanıza iyi yerleştirirseniz, unut -
Halk arasında çalışanlar ıçın kaç yaşında yürüdüklerini hatırh- mazsınız. Hatırlama kabiliyeti bu- tordan, bir bankerden, yahut bir • 

kuvvetli bir hafıza mutlaka lazım- yarnıyorlar, bu kadın]arın ancak radadır. Dikkatle bakmak, gördü _ dostumuzdan daha büyük bir i- , 
dır. Teferruatı unutmak birçok yüzde 36 sı çocuklarının ilk dişi ğünü hafızaya yerleştirmek, bunu yilik yapabilir Fakat yine bir fi- ,• 
can sıkıntılarına sebep olduğu gi- kaç ayhk iken çıktığını hatırhya· birkaç defalar tekrarlamak, kuv • .•kir, bize en ~ü~ük d1~şmammızın • 
bi, bir adamı günliik işlerinde geri bildiler. Yüzde 9 u da çocuğun bir vetli hafızanın en büyük amilleri- ~ yapamıyacagı &ena ıgı yapabilir. • 
kalmıya dahi sevkeder. Birçok yaşına geldiği zaman kaç kilo ol- dir. ,• Dr. Frank 
muhakeme yanlışları, ekseriya ha- du<nınu biliyorlardi. p "k l • • • •• • ••• ••• • • • • • •• • • • • • • • • ~ .,. Si O oğ 
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F enerbahçe Tamş~.rarı 1-0 

6-o Yendi Beşiktaş Uçoku 
Oyun Çıkararak 

Fikret için : 
Bir Fenerbahçeliler, Yüksek 

Alkışlandllar. Rumen Kafile 
" Balkanların En Yüksek 

Reisi, 
Oyu.,cusu .. Diyor 

~iş ADAMININ ROMANI 
i Tamşvar Kafile 

I
• Reisinin Sözleri 

Oyundan sonra kendisiyle 
görüştüğümüz Tamşvar kafile
reisi bize şunları söyledi: 

- Fenerbahçe takımının o
yununu çok yüksek buldum. 
Bilhassa deplasmanlan hariku
lade. Yegane hatayı haf hattı
nın muhacimleri takip etmeme-

! sinde buluyordum. 
Muhacim hattında oynıyan o· 

yuncular siiratleri, şiltleri vü
cut kabiliyetleri itibarıy)e ta-

: Bu genç için fazla söylemiye 

... 
- Yazan: O. Hanri -iı mnnn u1111ı11111ı11ıı 

"Borsa mübayaacısı Harvey 
Maksvel" firmasının mesul muha
sibi Pitserin her zaman manasız du 
ran yüzünü, birdenbire bir anlık 
bir hayret kapladı. Firmanın şefi 
ve sahibi Maksvel, beraberinde fir 
manın genç daktilosu olduğu hal
de yazıhaneye girdi. Bu, sabahın 
saat dokuz buçuğunda olmuştu. 

Maksvel içeri girer girmez: 
- Bonjur Pitçer, dedi. 
Ve, adeta üzerinden atlayacak

mış gibi, yıldırım hıziyle masasına 
koştu. Fakat o masanın üzerinden 
atlamadı. Masanın başına geçerek, 
kendisini bekliyen bir küme mek
tup ve telgrafı okumaya koyuldu. 

• 

F enerbahçe - T amşvar maçından enteresan bir sahne 

t kımın en iyi tarafıdır. Gelelim ı• 
S solaçığa (bu oyuncu Fikrettir.) 

i 
lüzum gormüyoruın., yalnız şu 
kadar söyliyeyim ki Balkanla· 
rın en yüksek oyuncusudur ..... : 

•••••••••••••••••••••••• ....1 

Maksvel'le beraber içeri giren 
genç kız, bir seneden beri bu firma 
nın daktiloluğunu yapıyordu. Genç 
kız, sade fakat zarif giyiniyordu. O 
zamanlar pek moda olan muhte
şem "P::ımpadur , . biçimi saç tara
yışını istihdaf ediyor, gerdanlık, 

kolye falan taşımıyordu. Yüzünde 
erkeklere: "beni lokantaya davete 
diniz." diyen bir ifade yoktu. Üze 
rinde kül rengi basit bir rop var
dı. Bu kıyafet ona zarif bir sadelik 
veriyordu. Siyah zarif şapkasının 
bir kenarına, ucu altın gibi ışılda
yan yeşil bir tüy ta~ılmıştı. Bu sa-

Federasyonun kararile uzun za- şat, Aytan, Esat - Naci, Ali Rıza, Ya
mandanberi futbol sevenlerin oyunu- şar, Şaban, Fikret. 
nu görmiye hasret kaldıkları Fener- Tamşıvar: 
bahçeliler, dün zümrüt gibi yeşil sa- Hikler - Gerber, Galagori - Kohu, 
halarında, sekiz bini aşan bir kala- Farago, Yanosi - Büher, Fot, Stok, 
balık önünde tekrar göründüler ve Reyter, Perşam. 
Rumanya kupası finalisti Tamşvarı Adnan Akının idare ettiği maça, 
yüksek bir oyundan sonra 1-0 yen- Fenerlilerin soldan hücumile başlan
diler. dı. Fikret tarafından idare edilen bu 

Bazı kli.ipçülerin menfi şayiaları- hücumlar Rumenleri allak, bullak e
na rağmen stat tribünlerinin baştan diyordu. 
başa dolması, yapılan bütün haksız- Fikretin, tehlikeli ve kıvrak hü
lıkların sarı lacivertlileri sevenleri cumlarını durdurmakta m_!i_şkülata 
eksiltmeyip, bilakis çoğalttığını gös- uğrıyan mU.damerl topu n1Uteaaıılt 
terdi. defalar kornere a tmakla kurtardılar. 

Kışla harabesinde değil, hakiki bir Fenerin golü : 
futbol sahasında seyrettiğimiz dünkü 

Fener!Ja1lçe - T amş~'*- maçın-
dan evvel bayrak teatisi 

oyun, küfürsüz, tekmesiz ve futbol 
klas itibarile milli küme maçların
da şampiyon olan Güneşin oynadığı 
oyundan birkaç oyun müstesna çok 
yüksekti. 

Maçın talsilatı : 

Saat 17 de Tamşvar, siyah panta
lon, beyaz fanile giymiş bir vaziyet
te sahaya çıkarak halkı selamladı. 
Biraz sonra Ankaradan. gelen Yaşan 
da aralarına alan Fenerliler sahada 
göründüler. Fenerin sahada görün
mesi şimdiye kadar hiçbir maçta gö
rünmiyen bir şekilde çılgınca alkış
larla karşılandı. 

Fenerbahçe: 
Hüsamettin - Ya~ar. Faruk - M. Re 

Dördüncü dakikada Aytanın derin
leme pasını çizgi üstünde yakalıyan 
Fikret, topu geriye doğru ortaladı. 

Rumen kalecisini aşan top, Yaşarla 
Naci arasına düştü. Yaşar sıkı bir 
şiltle takımının golünü yapmıya mu
vaffak oldu. 

Halk tarafından büyük bir tezahü
ratla karşılanan bu sayı (yaşa fede
rasyon) avazelerile nihayetlendi. 

Bu sayı Rumenleri bozmamış, bila
kis kendilerine gayret vermişti. Fa
kat san lacivertlilerin çoktanberi sa
halarımızda göremediğimiz yüksek 
ve deplasmanlı oyunu karşısında tek 
rar çenber içine girmiye mecbur kal
dılar. Açıklar vasıtasile Tamşvar ka-
lesine sarkan Fenerlilerin müteaddit 
şütleri yüksek bir oyuncu olduğunu 
isbat eden Rumen kalecisi tarafından 
kurtarılıyordu. 

Devrenin ortalarına doğru Rumen 
lerin de bir iki tehlikeli akınını gör
dükse de Hüsamettin ve Yaşarın ye
rinde müdahaleleri netice almalarına 
mani oluyordu. 

İlk devre, bu vaziyet değişmeden 
1-0 Fenerin lehine nihavPt.IPnili. 

ikinci devre : 

İkinci devreye Rumenler seri hü
cumlarla başladılar. Bu sırada ka
zandıkları iki üç kornerden istifade 
edemediler. 

Onuncu dakikaya kadar devam e
den Rumen tazyiki yavaş yavaş azal
mıya ve yerini Fenere terket.m.iye 
ba!ladı. 

V~k kalen önünde bir Be.,iklQf akını 

Fevkalade bir gününde olan Fik
ret her yaptığı hücumda allak, bul
lak ettiği Rumen müdafaası karşısın
da adeta l;>ir umacı kesilmiştir. 

Müdafaanın bütün oyuncuları Fik
retin karşısında bir kere şanslarını 

denediler. Fakat hiçbirisi muvaffak 
olamadı. 

Son dakikaları tamamen Fenerin 
hakimiyeti ve çemberi içinde geçen 
maçta atılan şütler Rumen kalecisi
nin yerinde müdahaleleri ile netice 
veı:medi.~~-=~--

Maç. Fenerin ilk dakikalarda yap-
tığı tek golle 1-0 nihavP.tlendi. 

Nasıl oynadılar? 

Galip Fenerbahçe takımını çoktan 
beri görmediğimiz ve hasret kaldığı
mız yüksek bir oyun oynadı. Yapılan 

hücumlarda muhacim hattının sey
yaliyeti bilhassa şayanı takdirdir. Sa 
hadaki 22 oyuncunun en iyisi Fikret
ti. 

Rumenler, dün sabah şehrimize 

geldiklerinden 116 saatlik bir yolcu
luktan sonra Fenerin yüksek oyunu 
karşısında bu kadar dayanmaları ve 
zaman zaman merkezi Avrupa takım 
ları tarzında teknik bir oyun çıkar
maları takdire değer bir haslettir. 
Takımın en iyı tarafı kalecileri, 

cimdir. 
Yegane· kusurları kale önünde mü

essir olamamalarıdır. Hakem Adnan 
Akm maçı çok güzel idare etti. 

Tamşvarlılar ikinci karşılaşmala -

rını salı günü Taksim stadında Pera 
ile yapacaklardır. 

Be$İktaş: 6 

Beykoz takımının mütevazi ve kıymetli lutbolcüleri 

Dün Taksim stadında oynanan Be
şiktaş - Uçok maçı başında durgun 
ve oldukça zevksiz, ikinci devresin· 
de heyecanlı, sonlarında iki tarafın 
yorgun1uğunu gösteren üç muhtelif 
safhada yapıldı. 

Be~iktaşlılar birinci devrenin ni -
hayetine kadar üç gol çıkardılar. Fa
kat üç sayıya ve Izmirin hücum.la -
rma rağmen oyun heyecanlı bir man 
z;ıra arzetmiyordu. lzmirlileri üst -
iiste kazandıkları kornerleri b~ştan 
savar gibi iştahsız çekiyorlar, ortada 
candan mücadele olmuyordu. Beşik
taşlılar da kornerlerden kurtulup 
mukabil hücuma geçtikleri vakitler 
işi oluruna bırakmış halde ilerliyor· 
lardı. 

!kinci devrede müsabakanın çeh -
resi değişti. Ilk devreyi üç gole karşı 
sıfırla mağlUp bitiren Izmirliler on 
beş dakika içinde iki gol çıkarınca 
maçın sonu hakkında tereddütler baş 
ladı. Bir müsabakanın heyecan kay
nağı olan neticenin meçhullüğü 

başlan sarınca tabiatile oyun daha 
büyük bir alfıka ile takip edildi. 

Oyunun neticesine on dakika kala 
iki taraf ta yorgun düştiiler. Topu 
kapanın önüne geçmek, akına mani 
olmak istevebilccek ovuncular Dar • 

makla gösterilecek kadar azaldı. Bu 
yüzden yuvarlak meşin ayağına ge
çenin hakimiyetinde saniyelerce ka
lıyordu. 

Jzmirliler üç gol çıkardıkları daki
kalarda kabiliyetlerinin derecesini 
meydana koyan bir oyun gösterdi -
ler. 

Beşiktaşlılar, müsabakanın başın 

dan sonuna kadar tek başına oynu -

yormuş gibi canla başla çalışan Hak

kının devamlı yardımlarile galibiyet 

ibresini ekseri kendi taraflannda bu
lundurdular. 

(Arkası sayfa 9, sütun 6 da) 
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mez oır ışıK yanıyorau. uozıerı 

bin bir hayali taşıyor gibiydi. Ya
nakları elma gibi kızarmıştı. Ade
ta harikulade güzel birşey düşünii 
yor gibi, yüzünde mesut bir ifade 
vardı. 

Pitçer, genç kızın bu sabah hiçte 
normal hareket etmediğine dikkat 
etti. Çünkü genç daktilo, kendi o
dasına girip masa başına otu
racak yerde, hedefsiz olarak yazı
hanenin içinde dolaşıp duruyordu. 
Hatta bir defasında. sarahaten ken 
dini belli etmek için olacak, ta 
MaksvePin masasına kadar sokul
muştu ... 

Fakat masanın başında oturmak 
ta olan makine, artık insan olmak 
tan çıkmıştı. O artık gırtlağına ka
dar işe gömülmü~. kendini muaz
zam iş makinesinin çarklarına kap 
tırmış Nevyork borsasının müba
yaacısı idi. 

Maksvel, bir kar yığını halinde 
masasını örten kağıtlar aramdan 
başını kaldırdı. Keskin, fakat la
kayt bakıslı, ye!.':il gözlerini genç 
kıza çevirerek, adeta öfkeli bfr 
sesle: 

- Ne var?. Ne istiyorsun. de-
ye sordu?. 

Genç kız gülümsiyerek: 
- Hiç birşey, dedi. 
Ve oradan uzaklaştı... YaZlhane 

nin içinde biraz daha dolaştıktan 

sonra mcsul muhasibe yaklaşarak: 
- Mister Pitçer, dedi, Mister 

Maksivel yeni bir daktilonun alın 
ması hakkında size dün hiç birşey 
söylemedi mi?. 

Pitçer: 
- Evet söyledi, dedi. O bana, ve 

ni bir daktilo bulmamı emretti. 
Ben daha dün akşam, bize yeni bir 
daktilo göndermeleri için iş büro
suna bildirmi~tim. Şimdi saat do
kuzu kırk be~ geciyor . Fakat henüz 
hiç bir müracaat vaki olmadı. 

Gene kız: 
- Şu halde, dedi, yerime bir 

yenisi gelinceye kadar ben işimcı 
devam edebilirim. 

Genç kız, yeşil tüylü şapkasını 
her zamanki yerine astı ve masa
sı başına oturdu. 

Nevyork borsası mübayaacıların 
dan birini iş başında görmiyen bir 
adam, Antropoloji ilmini bildiğini 
asla iddia edemez! Şair: "saatleri 
havat da.ğdai?asile dolu" insanlar 

dan bahseder. Halbuki bir borsa 
mübayaacısının değil, yalnız saat
leri, fakat dakikaları, hatta sani
yeleri bile tıklım tıklım işle dolu
dur. 

Bugün Harvey Maksivel'in en 
meşgul günlerinden biri idi. Tel
graf cihazının bitmez tükenmez şe 
ridi hiç durmadan uzuyordu. Ma
sadaki telefon, her saniye titreyor, 
yazıhaneyi çınlatıyordu. İş adamla 
rı yazıhaneye girip çıkıyor, ve her 
birisi, parmaklığın arkasında otur
makta olan Maksivel'e müracaat e
diyorlardı. Bunlardan kimisi neşe
li, kimisi mahzun, kimisi yavaş, ki 
misi sertti. Yazıhane hademeleri, 
ellerinde telgraflar ve birtakım ka 
ğıtlar olduğu halde birer hayal gi 
bi gidip geliyorlardı. Yazıhane ka 
tipleri, tıpkı fırtınalı bir havada 
geminin güvertesinde dolaşan ge
miciler gibi, yazıhanenin içinde 
sağa sola yalpa vurarak dolaşıyor 
lardı ... 

Hatta Pitçer'in Iakayıt yüzü bi~ 
le canlanır gibi olmuştu. 

c 
Bugün Nevyork borsasında fırtı 

nalar esiyor; sağnak halinde yağ
murlar yağıyor; tipi halinde karlar 
düşüyor; buz dağları yürüyor; ya
nardağlar infilak ederek kızgın lav 
lar fışkırıyor, ve bütün bunlar, bi· 
rer minyatür halinde Maksivelin 
yazıhanesinde tekerrür ediyordu. 

Maksivel sandalyesini bir kena· 
ra çekmiş, iş görüyordu. Bir kap
lan çevikliğiyle telefondan telefo 
na. masadan kapıya koşuyordu. 

Bu hümmalı iş arasında Maksi
vel. birdenbire siyah bir kadife 
şapkamn örttüğü altın gibi san, kı 
vırcık bir saç demeti görür gibi ol 
du ... Önünde uzun boylu , zarif bir 
kız duruyordu... Kızın yanıbaşın· 
da Pitcer vardı. Pitcre'in her ha· . . 
linden, kızın 11e1iş sebeplerini an-
latmak istediği okunuyordu. Niha 
yet patronuna hitap ederek: 

- Matmazel. iş borsasının gön
derdiği daktilodur. dedi. 

Maksivel bir yanm dönüş yaptı. 

Elleri kağıtlarla ve telgraflarla dop 
dolu idi. Kaslarım catarak : 

- Ne daktilosu diye sordu. 

- Bizim daktilonun yerine ge-
len daktilo. yeni bir daktilo bul
mam hakkında siz bana dün akşam 
emir vermiştiniz!.. 

Maksivel hayretle gözlerini actı : 

- Galiba siz çıldırmıssmız Pit
çer dedi. RPn size bövle bir emir 
nasıl verebilirim? .. Miss Lesli bir 
senedenberi kendi vazifesini mü
kemmelen başarıyor. Kendisi bura 
dan ayrılmak arzusunu gösterince 
ye kadar, daima vazifesi başında 

kalacaktır. Miss. bizde münhal hiç 
bir yer yoktur. Siz de Pitçer. iş bü 
rosuna telefon ediniz de bize yeni
den daktilo falan göndermeye kalk 
masınlar ... Yeni gelen olursa onları 
da kabul etmezsiniz! 

(Sonu yarın) 
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KADIM VE MODA 
• 

Çehrenizin ifadesinden 
Bıktınız mı? 

Ona Yeni ve Cazib Bir Şekil 
Vermek Her Zaman Elinizdedir 

İnsaıını bir çok kere aynaya ba
kıp ta yüzünü beğenmediği ve on
d~ _bıktığını söylediği vakidir. Dü 
fUııun bir kere siz kendi malınız:an bıkarsanız, başkaları ondan 
ıkınazıar mı? Şüphesiz ki, bıkar

lar. 
O halde bunun çaresine bakma

J:ıtı icap eder. Yüzünüzün en mü
hiın UZVU olan saçlannızı hiç ol -
?nazsa senede bir değiştrimekle bu 
bıkkınlığın önüne geçebilirsiniz. 
Yalnız herhangi bir kuvafürü iyi 

§artlaria muhafaza edeceğinizden 
~e o kuvaf ürün size yakışacağın
dan emin olmadan saçlarınızı boz
nıayın. 

Saçınız uysalsa ve bir fırça, bir 
tarakla güzelliğini muhafaza ede
bilirse bir çok stilleri tatbik ede
bilirsiniz demektir. 

arkası uzun ve kabarık olmalıdır. 
Kısa boyunla&da saçın ense çiz
gisi yukarı olmalıdır. 

Omuzlarınız genişse saçınızın 

arkası sivri olmalıdır. Dar ve dü
~-ük omuzlu iseniz saçınızın arka
sında bir veya ilci sıra geniş bukle 
bulunmalıdır. 

Saç stilinizi kararlaştırırken ev
vela saçınızı tanzim edebilmek için 
ne kadar vakit sarfedeceğinizi he-
5ap edin. 

Saç şekli kararlaştırılmadan ev
vel yüzün şekli nazarı itibara alın
malıdır. Geniş yüzlüler saçlarını 

yüzlerinden kaldırmalı ve tepeleri
ne doğru taramalıdırlar. 

Sivri çehrelere kulıµtlarm üze
rine hafüçe düşen bukleler yara
şır. 

Geniş alınlılar, saçlarına kakül-
Saçlan sert olanlar, daima in- şeklinde bukleler yapmalıdırlar. 

tizaınını muhafaza edecek basit şe- Kaşlar da çehrenin ifadesinde rol 
killer intihap etmelidirler. oynadıklarından gelişi güzel yolun-

Bir saçı amatörcesine süslemek mamalıdırlar. Kaşlar alınırken im-
'\>e kuvaförü taklit etmek pek çok kan dahilinde tabiatten ayrılmama-
defa çirkin ve beceriksiz görünür. lıdır. Ağzınız yuvarlak ve küçük-

'Yeni saç stilinizi seçerken yal- se kaşların ortası kalkık olmalıdır. 
lU! ön tarafına dikkat edip arkayı Uzun ağıza uzun ve düz kaşlar ya-
iı.-~ Güzel bir saç tuvaleti 4'.llJlal etnik doğru eolınaz. Her gün raşır. Ağzınız gayri muntazamsa 
l'Ütlıce kişi sizi arkanızdan seyir nü gibi yüzünüze ve tipinize yaraş kaşınız bir hilal gibi kavisli ve ince 
edecektir. Saçınızın arkası da ö- malıdır. Boynunuz uzunsa saçınızın olmalıdır. 
~ ................................................................................... . 

EV KADINININ MARİFETLERİ : 

Bardakları temizleme 

1- Odanızı fena kokulara boğan 1 
tütün küllerini iğrenerek dökmeyi- l 
hiz. Dün~da herşey gibi onlar da 
iP.nüe yanyacaktır. Haftada bir 
rün bardaklarınıza eski hallerini i
ade ettirmek için onlan ılık su ve 
tütün külü ile uvunuz. 
2--Yumurtanızı kırarken biraz faz 

la vurdunuz, sarısı patladı. Taba
ğın etrafına yayılmaması için ne 
Yaparsllllz. Etrafına biraz süt dök
ıtıek yayılmasına mani olur. 

3 - Rostonuzun lezzetli ve pi~ 
kin olmasını isterseniz ateşten in
dirmeden bir çeyrek evvel üzerine 
iki çorba kaşığı rom dökünüz. 

Lezzetli rosto Aynaları parlatmak 

4 - Çaydanlığınızın lekelerini çı 
ltarınak için zeytinyağı ve soda ile 
ieınizleyiniz. 

5 - Aynaları sirkeye batırılmış 
Siingerle silip yumuşak bir bezle 
Parlatınız. 

6 - İhtimamla hazırlayıp fırına 
~erdiğiniz kek kalıptan çıkmazsa 
~e yaparsınız? Kalıbı bir tabağın 
u.~erine baş aşağı koyup üs
tünü yaş bir bezle kapayın. Bir 

Aşçı Digor ki: 

'Dana Şnitzeli 

kalıbı terkeder. 

2 kilo dana budu iç kapağı, ya
nm bayat ekmek, 4 yumurta, 25 
gr. kaşar peyniri, tuz, biber. 

Etin sinirleri çıkarılıp iki san-

tim kalınlık ve on santim genişlLlt 

te kesilip et tahtasına yayılır ve 7 - Madeni eşyalardan sinek le-
keleri kesilmşi soğanla çıkarılır. bir santim kalınlıkta kalıncıya ka-
Böyle temizlenen yerlere bir da- dar pirzola tokmağı ile dövülür. 
ha sinek konmaz. 

8 - Yarım limonu muhafaza et
tnek için limonu baş aşağı bir ta

bağa kapayıp, üzerine bir bardak 
kapatınız. 

h 9 - Cilalı mualardan sıcak ta-
ak izlerini çıkarmak pek kolay
~· E\'Vela lekeyi siliniz. Sonra 
bıııde 90 derece alkol mahluta ile 
lalatı arl · 

Etlerin kenarı gayrı muntazam ise 

bunlar düzeltilir ve bir müddet 

dinlendirilir. Bu müddet zarfında 

bayat ekmek süzgeçten geçirilip 

bir tabağa konur. Başka bir kapt:ı 

rendelenmiş kaşar peynir, tuz, bi
ber ve dört yumurta iyice çırpı

lır. Etler evvela yumurtaya sonra 
ekmeğe bulanıp kızgın vejetalin-

lır sf-

ya getirilirken üzerine eritilmiş 
tereyağı dökülür yanına da İngiliz 
usulü tuzlu ve naneli suda başlan 
rruş, üzerine tereyağı dökülmüş 

bezelye, garnitür gibi konur. 

Almanlar ekseriya mitzelle haş

lanmış veya haşlandıktan sonra 

kızartılmış patates ve hıyar salata 
sı yerler. 

Aldığınız sığır etini buz dolabı

nızda, yahut serin bir yerde btr j.. 

ki gün beklettikten sonra ktılla<ııu

sanız, yemeğinizin çok daha lez

zetli olduğunu göreceksiniz. Esa -
sen et yemeklerinde etin bozulmuş 
olmamak şartile biraz bayat olma
sı hem lezzeti arttırır, hem de ha> 

ten dalı kola olur. 

Şu Garip Dünya : 

Bir Lordun 
Düğünü 

İngilterede, 66 
yaşında Belgo -
ven isminde bir 
lordun 28 yaşında 
ki Bayan Şey la ile 
evlenmesi, günün 

en mühim hadiselerinden biri olmuş 
tur. Şeyla Pirson bir kaptanın kızı 
imiş. Nik8hı demirci Greta Grin 
kıymıştır. 

* Mukavvculan keman yapılmtf 

Mısırda askerli
ğini yapmakta o
lan bir İngiliz, 
mukavvadan bir 
keman yapmıya 

muvaffak olmuş 

ve bu keman için 
imtiyaz ruhsatiye-

si almak maksadile geçenlerde Lon
draya gelmiştir. Keman çok iyi ses 
veriyormuş. Bu müteşebbis genç, as 
kerliğini bitirdikten sonra büyük 
bir "mukavva keman,, imalathanesi 
kurmayı düşünüyormuş! 

* Kculın tayyarecilerden bir filo 

1- j Markiz Tau
send'in kuzeni 

AA 20 yaşlarında 
. ,Bayan Ursula 

Voldron kadın 

pilotlardan mü
rekkep bir tay-

yare filosu teşkil etmek için, İngil
tere Harbiye Nezaretinden müsaade 
istemiştir. Bu müracaatinde, Ursu
la, Japon tayyare filolarına karşı 
harp eden Çinli kadın tayyarecilerin 
büyük muvaffakıyetler elde ettiğini 
misal olarak göstermiştir. İngiltere 
hükılrneti bu kadının teklifini ehem 
miyetle tetkik etmiye başlamıştır. 

* 
Hergün sarhof olan ihtiyar 
107 yaşında 

tam 80 seneden 

ve Cim Klederg 

isminde bir ihti 

yar, Şikagocla, 

beri her gün 

kör kütük sar
hoş olmasile ve bu sal'hoşluğu yüzün
den evini bile zor bulmasile şöhret 
kazanmıştır. Çok geçmeden Şikago· 
da bazı hayır cemiyetleri Kleders'i~ 
hastaneye yatırılmasını ve orada kerı 
disine alkole karşı enjeksiyon yaptı
rılmasını istemişlerdir. 

Şırınga yapmak üzere doktorlar. 
hasta bakıcılar Kıeders'i yakalıyarak 
yatağa yatırmak istemişler. fakat 
kabil olamamıştır Çünkü Kleders. 
107 yaşında olmasına rağmen, çok 
kuvvetli imiş ve kendisini var kuv
vetile müdafaat etmıştir 

_Tam 80 sene hiç bir gün ayık gez. 
mıyen bu ihtiyar yarım saat sonra 
hastaneden çıkmış ve kimse sesinı çı _ 
karamamıştır. 

* Temizlik ve Japonlar 
Japonlar, temiz

lik hususunda çok 
titiz bir millettir. 

A vrupada tahsil 
eden bir Japon 
genci, oturduğu 

pansiyonda merdi 

venl:r~ hergün silinip yıkanmadığı 
nı goruyormuş .. Fakat, ayni pansiyo 
nun merdiven ):>aşlarında, koridor
larında: "girerken ayakkablarınızı 
siliniz.,, gibi yazılar asılı imiş .. 

Çok titiz olan bu Japon genci bu 
ihtar lavhalannın altına: "çıka;ken 
de ayakkaplarınızı silınenizi rica e
deriz,, cümlesini ilave etmiştir. 

* A1ka msamış ihli.yarlar 

Amerika -
nın Boston 
'\ehrinde ge
·enlerde "aş 

rn susamış 

ihtiyarlar,, m 
bir klübü 

açılmıştır. Klühe bir hafta içe-
risinde 120 ihtiyar kadınla 80 
ihtiyar erkek kaydedilmişlerdir. Hep 
si de 70 yaşından yukarıdırlar. 

İçin tuhaf tarafı, 20 gün sonra a
zalardan 6 sı, biribirleriyle evlendik 
leri için klübü terketmişler ve "Me
sut evliler,, klübüne k~dedilmişler
dir. 

1 

Almanyada açılan "Bana dört sene veriniz,, 
aergmnden bir pavyon 

Bugün Almanyada yaşıyan fert
leri kanun zorla tasarrufa mec -
bur ediyor. Bütün esnaf, sattıkları 
maddeler için kağıt kullanmamak 
emrini almış bulunuyorlar. Bu em 
re göre sicim de kullanmak mem
nudur. Diş macunu tüplerinde şöy
le bir cümle göze çarpar: "Bu tüpü 
sakın atmayınız.,.. Kadınlar lastik
ten mamul jartiyer kullanamazlar. 

Hükumetin şiddetle takip ettiği 
ilctısadi kanunun maddelerinde her 
ev kadının en aşağı yedi maddeyi 
toplaması emredilmiştir. Bu mad
deler şunlardır: 

Paçavra, bakır. nikel, kalay, alü
minyom, kurşun parçaları, hurda 
demir, eski kağıt, tavşan derisi, şi
şe, kemik ... 

Hususi memurlar zaman zaman 
geçerek bunları evlerden toplar ve 
ait oldukları ofislere teslim eder
ler. 

Sofralarında biraz kaymak bu -
lundurmak istiyenler, bu arzularını 
bakkallarına 3 hafta evvelinden ha 
her vermiye mecburdurlar. Süte 
müteallik şeylerle et tedariki me -
selesi, umumi harpteki vesika u
sulünü hatırlatan bazı muamele -
lere tabidir. 

Her bakkal, bir (müşteri kartı) 
tutmıya mecburdur. Bu kartta müş 
terisinin senelik mübayaatı kayıt
lıdır. Bu sene bakkalınızın size ve
receği zaruri havayiç. geçen sene
ninkinin yüzde 80 i raddesine in
dirilmiştir. 

Her türlü yağların mahalli mü
bayaası yalnız bir yer olacaktır. 

Berlinin bir mahallesinden öteki 
mahallesine ta:;;ınan aileler bu ih
tiyaçlarını temın edebilmek üzere 
(kayıtlarının kendi mahallelerine 
nakline kadar) bir kaç · hafta eski 
bakkallarından mübayaata devam 
etmek mecburiyetindedirler. 

Her Almanın haftada 250 gram 
tereyağı, 250 gram margarin istih
lakine hakkı vardır. Çarşılarda a
ğaç kütüklerinden sızdırılmış yağ
lar da bulunur. Bunlar evvelce ma
kinelerde kullanılırdı. Sonra hapi
sanelerde birkaı; kere tecrübe edil
dikten sonra sıhhat nezareti, umu
miyetle bu yağların yenebilir oldu
ğuna dair rapor verdi. 

Et alabilmek için de sadece bir 
kasaba müracaat ve aylık ihtiya -
cını kaydettirmek şarttır. Geç ka
lanlar haklarını zayi ederler ve bir 
ay zarfında et yemek imkanından 
mahrum kalırlar. 

Her istenildiğ1 zaman istenilen 
eti bulmak kabil değildir. Dana al
mıya gidersiniz. size sadece koyun 
eti bulunduğunu söylerler ve bu -
nun kilosu iki marka yakın bir fi
yatadır. 

Un meselesi .hiçbir memlekette 
görülmemiş olan bir safhaya gir -
miştir. Kanun arpa ve buğday un
lannın içine patates ve tahta unla
rı katılmasını şart koymuştur. 

Tahta yalnız mevaddı gıdaiyenin 
değil, giyilecek şeylerin de içine 
giren mühim bir madde halinde-
dir. • 

Yün masnuat, Almanyanın unut
mak üzere bulunduğu bir şey ol -
muştur. İthalat eşyası satan birkaç 
hususi müessesede bulacağınız bu 
mevaddın pahalılığı sizde yanları
na sokulmak cesaretini bırakmaz. 
Kadın elbiseleri de tahta unun

dan mamuldür, bu elbiselerin bi
çiınleri Almanyanın yeni rejimi
nin kontrolü altındadır. 

Bunlar iktısadi kanun hılafına u
zun veya geniş yapılmazlar. 

Evvelce Almanyada erkek göm
lekleri uzun yapılırdı. Bunların da 
önünden ve arkasından boyları be
şer santim kısaltılmıştır. 

Ev kadınlarına at etinin meziyet
leri öğretilerek bu etin yenilmesi 
tavsiye ediliyor. Eski Almanların 
at eti hakkındakı methiyeleri ihya 
edilerek ataların pek sevdiği ve 
saydığı bu gıdanın istihlaki tamim 
ediliyor. 

Bu suretle geçen sene zarfında 
Almanya mezbahalarında 125 bin 
at kesilmiştir. 

Bütün bu takyitlerin en mühim
mi şudur: Almanya iktısadi kanun
ları, herhangi ısrafa meydan ver -
memek üzere hokkabazların hüner 
lerini gösterdikleri esnada yumur
ta, süt gibi mevaddı gıdaiye kul -
!anmalarını menetmiştir. 
Alınan berberleri her sene 300 

ton kesile saç toplayıp fabrikalara 
teslim etmekle mükelleftirler. Bu 
saçlar, halı, battaniye ve kumaş i
malathanelerine giderek mevaddı 
iptidaiye vazifesini görürler. 

Şimdi. Alman alimlerini hala 
meşgul eden nokta. at kestanesin
den tere ve zeytinyağları çıkarabil
mek işidir. 

Bu halden memnun olmıyanlara 
teşkilatlandırılmış bir cemiyetin 
tazyikli tesirleri hissettirilir ve da
ha olmazsa işe Gestapo müdahale 
eder. 

Bununla berabr Almanların he
men hemen hepsi bu tedbirlere gti
zelce mutabakat etmiş bulunmak
tadırlar. 

"Kendi kendine yeten Alman • 
ya,, nın güttüğü bu iktısadi siya
~~t ~nun hiç işine yaramamış de
g_ıldır. Mesela yün ve kauçuk itha
latı, yerlerine sunilerinin ikarnesin 
den dolayı, hemen hemen sıfıra 
yaklaşmıştır. Peıra siyaseti de Al
n:an~anın hariçle bazı iyi muame
latı iktısadiyede bulunmasına yar
d.ım et~iştir. <Bloke edilmiş ma'rk) 
sıstcmı, Almanyanın ihracat yap -
masının başlıca sebepleri olmuş -
t~r . .J\~esela Metro Goldvin Mayer 
fılm şırketi Almanyada kazandığı 
pa~aları bu sistemin koyduğu mem 
nuıyctten dolayı çıkaramadığı icin 
y.erine bir su aygırı almış, diğer .bir 
şırket te verdiği makine parçaları 
yerine kanarya kuşu satın almış
tır. 

Peki, bu kadar takyidat ve ted
birlerin sebebi ve gayesi nedir? Ba
sit.. Çünkü Almanya bütün kuvve
tini ve iptidai madde mahreçlerini 
ordusuna, mühımmat ve teçhizatı
na tahsis etmiş bulunmaktadır. 



BİGADA: ZiLE MUALL iMLERiNiN TOPLANTISI: ZİLEDE: 

Bahar 
Panayırları 
Açılıyor 
Biga, (TAN) - Biga ve civarın

daki ilkbahar panayırları kurulma -
ğa başlandı. Şehrin bir çok esnafı pa 
nayırlara döküldü. Birinci panayır 

bu ayın yirmi birinde yeni teşkil olu
nan Yenice kaza merkezinde açıldı. 

Yeni Belediye 
Reisi iyi 
l 5ler Gördü 

Bunu Ayvacık, Balya, Çanpazar -
köy, Biga ve Gönen panayırları ta
kip edecektir. Geçen sene hayvan has 
talığı dolayısile kurulamıyan bu pa
nayırların bu sene çok kalabalık o
lacağı tahmin edilmektedir. Pana
yırlarda kurulacak kır kafr.releri kin 
meşe dalları kesmek orman idare -
since yasak edilmiştir. 

~ile muallimleri mesleki bir toplantı yapmıştır. Yukarıdaki 

Zile m uallimleri bu toplantı sonunda bir arada görüli.iyor. 
resimde 

Zile, (TAN) - Kazım Kaleli bele
diye reis vekili olduktan sonra, be -
lediye işlerinde daha ziyade canlılık 
başlamıştır. Ekmekler ıslah ettiril -
miş. bunun için etiket usulü konul -
muştur. Bütün mağaza ve dükkanlar 
boyattırılmıştır. Evlerin de boyatıl -
ması ve badanalanması için tedbirler 
ittihaz edilmiştir. Atatürkün büstünü 
ihtiva eden park güzelleştirilmekte -
dir. Temizlik işlerine ehemmiyet ve
rilmiştir. Kasaba - Istasyon arasın
daki caddeye yedi binden fazla Ak
ça, Ihlamur ve Kavak fidanı diktir
tilmiştir. 

Spor Bayramı iyi Geçti 
Biga, (TAN) - Burada spor bay

ramı bu yıl daha neşeli geçti. Orta
okulun gürbüz gençlerile ilkokulla
rın küçük yavruları tarafından yapı
lan çok muntazam bir resmi geçit ve 
diğer beden hareketleri ve ınuht~lif 
oyun müsabakaları, binlerce halk ta
rafından zevkle, takdirle seyredil1i. 

Şehir bandosunun çaldığı Istiklal 
Marşiyle başlıyan merasim, müsa
bakalarda birinci gelenlere mükafat 
dağıtmakla bitti. Sonunda genç spor 
cular tarafından heyecanlı bir maç 
yapıldı. 

Biga halkevi spor takımı ile Ka
rabiga gençleri arasında, geçeıı pa -
zar günü Çınarlık futbol sa!wsında 
yapılan maçta Bigalılar bir~ kar~ı 

beşle hasımlarına galip geldiler-. 

Biga, (TAN) - Burada canavar 

ADAN ADA: 

Kız Lisesini 
Bitirenler 

Adana, (TAN) - Şehrimiz kız li
sesinde mezuniyet imtihanları bit -
miş, 45 talebeden 18 i mezun olmuş, 
27 si sözlü imtihana kalmıştır. Mezun 
olanların numara ve isimleri şunlar
dır: 

5.5 Neriman Aktaş, 61 Feride Sel
çuk, 64 Süreyy:... Bölgen, 74 Müride 
Tuğtan. 84 Muazzez Doğruman, 103 
Nimet Oymak, 112 Emine Seğmen, 
119 Şerife Zülam, 122 Ulviye Eronç, 
l 51 Nezihe Uzel, 173 Münire Çştak, 
180 Mualla Vardar, 181 Nezire Kö
zer, 201 Hikmet Çerik, 423 Melahat 
Etgü, 542 .Cemile Suna, 207 Melahat 
Arsava, 365 Meserret Doğata. 

ve karga mücadelesine devam edil - İZMİTTE: 
mektedir. Şimdiye kadar 1500 u:mıuz -----

ve 6700 karga öldürülmüştür. Ankaraya Canh Bahk * Biga, (TAN) - Açık olan Biga Gönderilecek 
maliye tahsilat memurluğuna Ayva- . .. . . 
cık kaymakam vekili Enver Çağlıyan 1 Izmıt, (TAN) - Korfezımızde tu-
ve orraokul musiki öğretmenliğine 1 tulan bal_ıkl~rm AnkaraY.a canlı ola-
d b t k • Alım t Yekta Madran rak nakh lçm AvruP.adan f1ç1\ar ge-

e es e ar e . . . . B 1 · ı· J' · b 
t · d'l · ı· h 'k' 1• de va tırtıl,mıştır. un arın ıs ıma mı a· 
ayın e ı mış ve ge ıp er ı ıs -

zifeye başlamışhr. Tekirdağı Ziraat lık~.ı~ık müte~assısı Kemal Bayrak -
Bankası muhasibi Ismail Aslan ile çı ogretecektır. 
Biga muhasibi lbrahim llkerin de be-
cayişleri yapılmıştır. Biga tahsil me KÜTAHY ADA: 
muru Eşref Yücelen de Bursaya ta
yin edilmiştir. 

SlLIFKEDE : 

Zeytinler lslah Ediliyor 
Silifke, (TAN) - Büyük bir kıs

mı bakımsız olan zeytinlerimizin ıs -
lahı için halkta bir heves ve gayret 
görülmektedir. 

Ziraat memurluğu, Ayvalıktan iyi 
cins zeytin aşılan getirtmiş ve zey
tin mıntakalarındaki köylere dağıt
mıştır. 

Güreı Müsabakaları 
Yapıhyor 

Kütahya, (TAN) - Şehrimiz Kı

zılay şubesinin teşebbüsü ile 29 ma
yıs günü büyük güreş müsabakaları 
tertip edilmiştir. Şimdiden Dinarlı 

Mehmet, 'Muliı.yim, Karagöz Ahmet, 
Dimitri, Bulgar Tiro ile bir çok genç 
pehlivanlar buraya gelmişlerdir. Ce
mal pehlivanın bugün geleceği anla
şılmıştır. Bu vesile ile Kütahyanın 

ehemmiyetli bir spor hareketine sah 
ne olacağı anlaşılmaktadır. 

SAFRADA : 

Spor Bayramı 
iyi Geçti 

Bafra, (TAN) - 19 Mayıs günü
nün on dokuzuncu yıldönümü kasa
bamızda geçen yıllardan daha canlı 
ve daha heyecanlı olarak kutlanmış -
tır. Törene bütün okullar sporcular, 
memurlar ve büyük bir halk kütle-

si iştirak etmiştir. Ortaokul talebe -
sinin yaptığı jimnastik hareketleri 

çok takdir kazanmıştır. !ki spor klü

bümi.iz arasında bir kardeşlik ma -

çı yapılmış ve geçen yılın bölge fut

bol birincisi olan Bafraspor klübüne 

bölge şildi törenle verilmiştir. Hal -

kevi 19 Mayısın Türk tarihindeki 

yer ve manası hakkında hoparlö -

riyle neşriyat yapmıştır. Gece si -

nemada ortaokul talebesi tarafından 

muvaffakiyetle bir müsamere veril
miştir. 

Fakir Çocukla ra Yardım 
Zile, (TAN) - Bu ders yılı içinde 

ilkokullardaki 47 fakir talebe giydi
rilmiş, bunun için himaye heyetleri 
tarafından 85 lira 93 kuruş sarfe -
dilmiştir. Bu sususta maarif memuru 
Necati Gökselin gayreti görülmüstür. 

HENDEKTE: 

Gençlerin Çahıması 
A» Görülüyor 

Hendek, (TAN) - Gençler yurdu 
başkanı Kamil Cerrahoğlunun gayre
tile yurtta zengin bir kütüphane vü
cude getirilmişse de bundan istifade 
edenler şayanı hayret derecede az -
dır. 
Kasabamızın tabii güzellikleri ve 

mesireleri bol olduğu halde işsiz 

gençlerin bundan istifade etmiyerek 
vakitlerini kahvelerde, mahalle ara
larında geçirmeleri elbette · doğru 

değildir. Hendekte spora ait bir ha
reket görülmesi de teessür uyandı
ran bir vaziyettir. 

BAFRADA SPOR ÇALIŞMALARI: 

19 Mayıs Bayramı münasebetiyle Bafrasporlu1ar yaptıkları bir maçta 
bölge şampiyonu olmuşlar ve bölge şildini almışlardır. Bu resimde Baf· 
r ah spor cular görlilüyor. 

Kaselerinin tesirini öğrenenler romatizma 
ve ad ele ağr.1lar1nı unut urlar 

Nezle kırıkhli, 

romatizma 
• 

9rıp 

ve emsali hastahklara karıı 

bilhassa müessirdir. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZIN'ill 

1 O tanelik ambalajlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak olan 
ağrılara kartı ihtiyatlı bulunınut olursunuz. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
Is.mine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

b~ka marka verirlerse tiddetle reddediniz. .. -- .... -- .. 
lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı 

metre 
Cinsi Tahmin 

Bedeli 
Lira Kr. 

!Ik Teminat 
Lira Kr. 

,7000 Çamaşırlık ve astarlık bez 2800.00 210.00 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 7.000 

metre çamaşıı:lık ve astarlık bez komisyonumuzda mevcut evsafına göre 
-rı• -t-.-:.14.-.. _ :.ı- --"·- _ı.___,_.,_______ 

2 - Eksiltme 10 haziran. 938 cuma günü saat 15 te İstanbul Gedik· 
paşadaki Jandarma satınalma komisyonun binasında yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsafı her gün adı geçen komisyonda görülebilir . 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak 

ve ilk teminat mektuplarile komisyona gelmeleri. {3071) 

Antalya Orman Baımühendisliğlnden: 
1 - Antalyanın Alanya kazasının Söğüt ormanından bir sene müddetle 

satılığa çıkarılan 4224 metre mikap çam eşçan 15 gün müddetle ve ka· 
palı zarf usulile arttırma)a çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 4-6-1933 tarıhine milsadif Cumartesi günü saat 11 de An-
talya Orman İdaresinde yapı.ıacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikap muhammen bedeli 490 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 1552 lirn 32 kuruştur. 
5 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ıncı maddesine göre memleket 

ihtiyacı için yapılacaktır. 
6 - Şartname ve mukavr.lenameyi görmek isteyenlerin Antalya Or· 

man Başmühendıs Muavinliğme ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3093) 

Biz artık gidiyorduk ki, arkamızdan Leona seslen
di. Leonun askeri kabiliyetine büyük bir itimadı 
vardı. Ciddi bir tavırla Leona sordu: 

- Siz askeri hizmetinizi hangi orduda yaptınız? 
Le~n, bir çocuk samimiyetile güldü. 

ı ~OGAZ l 30GAZ-A 
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Onlar hemen de bu kelimelerle cevap verdiler: 
- Donjuan de Alvary, Janes Cartadillo de la 

gomera, Cassa Pascul Vikontu. 
- Sizi çağırmadım. Fakat sizi tanıdığıma memnun 

oldum. 
-Neden? - !kinci orduda efendim. 

Bu en ehemmiyetsiz bir ordu idi. Mena, sukutu 
hayale uğradı. 

Ayrıldıktan sonra Leon: 
- Eğer askeri hizmetimi höcrelerde yaptığımı bir 

bilse ... dedi. 

Geceyı cephe hatlannı teftişle geçirdik. Piştar bö· 
ıiik!erini ateş etmemek üzere demiryoluna "hiç kim
senm toprağı,, denen yere yerleştirdik. Bizimle bera· 
her iki subay da gelmişti. Bunlardan biri Gallan is· 
minde mükemmel bir subaydı ki, şimdi ölmüştür. 
Ayr~. ayrı yürüyor, fısıldıyarak konuşuyorduk. 
Duşman her yerde, sağımızda, önümüzde, iki üç 

metre uzakta bulunabilirdi. Güneş gözlükleri, ge
c:~leri gölgeyi, gündüz gibi yakın gösterir. Gözlük
lerimizi taktık. O taraflara doğru yürümek tehlike
liydi. Fakat bir hi.icuma uğrarsak, iki tarafımızda 
da S'lğınacak oyuklar vardı. Düşmanın buralarda 
rnuntazflın siperleri yoktu. Fakat yakın bir yerde, ye
re gömi.ilmü§ mitralyözleri, veya istikşaf askerleri 
bulunabilirdi, bununla beraber bizi on metre yak
laşmadıkça görmelerine imkan yoktu. Buralarını o 
kadar iyi biliyorduk ki, demiryol~un taburlar için 
bir teksif merkezi olacağına memnun oluyorduk. 
Demiryolu hattı kasabadaki bataryaların himayesi 
altında idi. Hücum için tam hareket noktasını ta -
yin edeceğimiz yerin, düşmanın haiif bataryaları
nıtl hücumundan hiç olmazsa bir buçuk mll mesafe
de bos bir toprak fasılası olması lanmdı. Bütün bu 
isler şafök sökmezden evvel bitmeliydi. 

Biz işimizi bitirinceye kadar hiç bir şey olmadı. 
Fakat dönerken, mevkiimizi haritada tayin etmek 
için bir cep hRritası çıkardık, buna bakıyorduk, bu 
dakikada bir makineli tüfeğin altı yedi defa patladı-

-50 -
ğını duyduk. Kurşunların geldiği tarafa siiratle dön- rini kulağının içine dayad1, sonra havaya ateş etti. 
diik. Kurşunlar başımızın üstünden geçiyordu. Tü- Düşmanın cevap vermesi ihtimaline karşı siperin ar-
fekleri kastederek: kasına saklandık. Bir kaç tüfek kurşunile bize ce-

- Alçaklar ... Iştc oradasınız, dedi. vap verdiJ!:'r. Nöbetçi kalktı, kulaklarını oğuşturdu, 
Makineli tüfeklerin, istasyonla kasaba arasındaki b~zi orada görünce gözlerini faltaşı gibi açtı. Bizden 

yolda patlcı.dığmı hesapladık. korktuğu kadar tüfeklerden korkmamıştı 
Endülüs milisleri taburunun yüzbaşısı Mohino: Leon: 
- Bu makineli tüfeği benim adamlarım patlat- - Uyuyorsun ha? .. dedi. 

mış olabilirler, dedi. - Subayım ... Her insan bir dakika olsun iradesi-
Geriye döndük, zeytin ormanlığına girdik. Meh- ni kaybedebılir. 

t:ıplı gecelerde zeytin ormanlarında gezmek insana Leon şimdiy~ kadar siperlerde uyuyan yalnız Ga-
f.deta dini bir his verir. Sükutun içinde, gecenin kü- liçyalılar olduğuna yemin etti. Nöbetçiye, düşmanın 
çük gürültüler! duyuluyordu. Zeytinler tıpkı kökleri bir buçuk mH ötesinde uyumanın tehlikesini anlat-
gibi siyantı. Yeşil dalları, biribirinden küçük fası- mağa çalıştı. Bunu müteakip yanından ayrıldık. 

!ahırla ayrı1an yeşil ağaçlar, muntazam sıralar teş- F.ndülıls lisaniyle söylendiğini işitiyorduk: 
kil ediyordu. Uzerinde çöp, dökülmüş yaprak bulun- - Bize korku vereceklerine, ekmek verseler .. 
mıyan topr .. k o kadar sertti ki, taş üzerinde yürüyor dl?rH. 
gibiydik. Sanki bir evin içinde idik, seslerimiz boş Hepimiz sözünde haklı olduğunu kabul ettik. Kah-
bir evde aksediyordu. Bazan kuyular gibi derin, eğ- kahalarımızı zaptetmeğe çalışmak ilerledik. Yarım 
rilmi:;;, bozulmuş yollar vardı ki bizim için bir kur- mil aşağıda, demiryoluna yakın bir yerde sesler duy-
tuluş vasıtas:;. oluyordu. Karanlıkta ayaklarımız bu duk. Dinlemek üzere durduk. Nöbetçilerimizden bi-
taşlara çarparak kırılacak gibi oluyordu. Bu sebep- ri.si, olduğu yerden, hiç şüphesiz düşman askerleri-
le çarpık çurpuk dahi olsa yumuşak toprağı arıyor- ne sesleniyordu: 
duk. - Arkıı.daşlar ..• 

Nihayet mevkilerimize döndük. Nöbetçilerden bi- Sürünerek biraz daha yaklaştık ve dinledik. Hiç 
rini, düşman mevzilerinden bir çeyrek mil mesafe- kimse cevap vermedi. Biraz öteden başka bir ses 
de, uykuda bulduk. Leon onu tekmesile dürttü, fa- duyuldu. 
kat o bacağını uzattı, memnun olmuş gibi öteki ya- Bizim nöbetçi sordu: 
nına döndü. Leon onu korkutmağa çalıştı. Rovelve- - Siz kimsiniz? 

- Ananızın barsaklarını yere dökmek için. 
Buna makineli tüfeklerile cevap verdiler. 
Her bölüğün subayını yerinde bulduk. Hepsine 

ertesi gün için emirler verdik. Hepsi bu emirleri b\İ.· 
yıik bir nikbinlik ve yüksek bir ruhla kabul ettiler. 
Hepsinin keııdine göre ilave e decek zekicesine fikir· 
leri vardı. 
Düşmanın bütün müdafaasını bir noktaya teksif 

ettığini öğrenmek bizim için çok enteressandı. Düş
manın bütün müdafaa hattı Olias ve kısmen zeytin 
ormanlarına karşı idi. Diğer taraflarda yalnız is
tikşaf kuvvetleri ve dağını~ bölükler vardı. Zeytın 
ormanlığının nihayetinde bir kaç siperleri vardı. 
Mütebaki kuvvetleri, makineli taburlar, motokar
lc:ır, ve süvariler idi, bunlar da kasaba ile civarda 
toplanmışlardı. 

lşimizın ilk kısmı bittiği zaman sabahın saat ü
çüydü. Tekrar sipere döndük. Bir topçu kuman
danı ve batarya kumandanı bizi bekliyorlardı. Leon 
vaziyeti bildirdi. Bunlardan birine topları nereye 
yerleştireceğini, ötekine de hücumun başlıyac>agı ye
re makineli tüfekleri, mitralyözleri yerleşurmesını 
söyledi. Gelen kumandanlar mevkii bilmedikleri 
için ben de beraber gittim, hareket noktasını gös
terdim. Topçu kumandanı mesleki bir askerdi, ga· 
yet ciddi ve emin bir tavrı vardı. O bizim yanımız
da, üçüncü sınıf bir tiyatroda şarkı söylemesi iste
nen bir opera yıldızına benziyordu. Fakat gurur ve 
azamet zamanı olmadığını, heyecanı kaybetmemek 
l!zım olduğunu anlıyacak kadar varışlı bir adamdı. 

Batarya ıkinci kumandanı elli yaşlarında, zeki 
bakışlı, çok ı:ıadık olduğu anlaşılan bir adamdı. Bi-
ze mükemmel fikirler verdi. (Devamı var J 
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(Spordan Mabaat) (B A 1 M A K A L E D E N M A B A T) 

Beşiktaş: 6 Üçok: 3 Eskiyi 
(Başı 6 ncıda) lzmirin ikinci golü: K 

Maçı Kemal Halim idare etti. Be- 0 r Um a 
yaz siyahlılar Şeref, Hüsnü, Nuriden Yedinci dakikada, Izmir sa~açığı 

No: 
mahrum olarak sahaya çıkhl:ır. kaleye çok yakın bir hizadan ortala- p 

Zulüm, Istibd8t Halkın 
Izmirliler dün Galatasarayh oyna dı. Sait kale ağzında müdafaa kesa- ro gram 1 

dıkları kadroyu bir farkal muhafaza fetini görünce soliç yerine doğru ö-
ediyorlardı. nü boş olan arkadaşına geçirdi. O (Ba~ı 1 incide) 

M • f "l '"tı da yerden bir köşe vuruşuyla ikinci !bütün güzelliğile karşımızda duru-
açın ıa sı a : 1 af'~ak ı ___ go e muv J. odu. yor. Sonra hapisanede kovuş diye 

nk dakikalar Beşiktaş sıkı iki hü-' /zmirin üçüncü golü : kullanılan binadan kat kat kıymet-

Çoktan Canına Yetmişti 
cumu neticelendiremiyerek Izmirin lileri, memleketin dört tarafında sa-
mukabil hücumuna düştü. Oyun or· On üçüncü dakikada Izmir sağaçı- yısız miktarda vardır. Çoğu, ya prog-
talarda oynandığı sırada arkadan ğı Namık seri bir vuruşla beraberlik ramsızlık, ya imkansızlık yüzünden 
gelen pası Hakkı yakaladı. golünü yaptı. harap oluyor, gidiyor. 

Beşikatşın birinci golü: BeşiktQfın dördüncü golü: . Şurasını unutmamalıyız ki, eski 
tnı Çarlığın tesiri altından kurtula
aı Yan avuııar, hareket yapan Rus 
ayların ük .. • 

tni ler . a s ut ile mukabele et-
d" ş dı. Artık başsız kalan ve ha-
ısattan ı 

Ça YI an avul ve kabileler ise, ti: askerlerinin kuvvet ve şidde
b ~rşısında başlarını eymek mec-
llrıyetini hissey lemişlerdi. 

fe F'akat, günden güne tahammül-

k rsa bir hal alan zulüm ve istibdat 
ısa b" 

tni . ır ıarnanda halkın canına yet 
çot~ 'l'~nha köşelere çekilen bir-

arnıyet sahipleri: 

~i -k Ah, Şamil' Neredesin? Gel bi
Urtar. 

d"·bk iye, sessiz, sadasız göz yaşları 
0 

lllektelerdi. 

la~unlar, her yerde Şamili arıyor
k ' bulamıyorlardı. Şamil ile ar
g adaşları, düşmanlarının ellerine 

1;nıernek için çok dikkatle sak -
t rı.ıyorlar, sık ormanlarda ve kuy: 
il lllağaralarda yaşıyorlardı. 

k ~atnil ile arkadaşları bir gün aç 
'r a lllışlardı. Yiyecek aramak için 
ı eteh avulu civarına yaklaşmış -
~~d.ı. Bir müddet dolaştıktan son
•a b" S ll' çobanla karşılaşmışlardı. 
Çob af ve iyi kalpli bir adam olan 
le an, Yanındaki yiyecekleri kami
ar n onlara vermiş, sonra Şamil ile 
alarında şu muhavere geçmişti. 

k --Silahlarınız mükemmel. Fa-
at Ust- .. b k . (} . unuz, aşınız, pe perı:~an. 

il aliba, uzak bir yerden geliyorsu
) Ilı. riereden gelip, nereye gidi-
orsunuz. 

~Ja:u - Hakikaten doğru. U
hir ır lerden geliyol"uz, :ve uzak 

Yere ?idiyoruz.. 

1tr - I>enıek ki, çoktanberi bu dağ
da dola§ıyorsunuz? 
-Evet. 

fl - Alı .. Şamil de dağlarda dola
~~rtnuş. Acaba ona rastgeldiniz 

- Niçin sordun\ 

R' - Eğer onu görmüş olsaydınız, 
0~1erinizden öpecektim. 

- Sebep? 

~ - .. Çünkü, ben onu hayatımda 
~ gormedim. Fakat Aholkodald 
~ raınanıı.klanm işittiğim zaman 
~ tetrniştim. Onu görene tesadüf 
ıı..el'seın, muhakkak gözlerinden ö
~eğiın. 

~~ sözler Şamll.i son derece mü
fiiıı s~ etmişti. Birkaç saniye dü
) dükten sonra, Şamil gülümsi -
~: 

)a-Pek iyi.. Ya, Şamili görsen ne 
l>at-sın? 

~ ~e:ıniştL Çoban, derin derin i
teı:t~ktikten sonra, büyük bir saf-

)a:r- ~en, Tannnın o kadar bahti
~u:ll' kulu muyum ki, beni Şa-

l)· karşısına çıkarsın. 

0 
1Ye cevap vermişti._ 

lıl Zanıan Şamil elini çobanın o-
ll~una dayamış: 
~ - Ey çoban!. Evet. Sen Allahın 
ti/af ve en temiz kullarından bi
lıa~~· İşte, Şamil, benim. Bize mu
ct1·"" et gösterdiğin ve yiyecek ver 

154ll •• 
lıo ıçın, Tanrının senden razı ve 
b~ut olmasını dilerim.. 
Ç ıye rn.ırıldan.mıştı. 

§al 
0barı, birdenbire afallamıştı. Şa 

eSs~ıştı. Gözlerini, ŞamiHn mü • 

cio~~ nazarlarına dikerek taş gibi 
Çıla almıştı. Ve sonra, bir anda 
haşı:nış. gibi yetinden sıçramış... 
lat dakı kalpağını çıkararak fır-

lll.ış atınış: 

dii~ Şaınn, Şamil .. Ben Şamili gör-... 
biye kM 

lanıışıı: oye doğru koşmıya baş-

ar{0;anın köye koşması, Şamilin 
a11 ~·aşlarını kuşkulandırmıştı. Bir 
'll~ak~e vakit geçirmeden, oradan 
ltaı Şaşmayı teklif etmişlerdi. Fa-

arnn: 
-ıı sat ad ayır .. burada kalacağı:ı. Bu 

rıllın ba.rna rastgelmemiz de, Tan -
ır hikmeti ı:r;A .. _,:. 

lbeyirı" var .... ~ ı.c:14§ et-
ız. 

!>.iye, 

Aradan birkaç dakika geçer geç
mez, avuldan on beş, yirmi kişi 

gelmişti. Bunlar, Şamilin muhip 
meftunları idi. Hepsi de, Şamile 

kavuştukları için, büyük bir sevinç 
içindelerdi. Bunlardan biri, Şami
lin selameti için nezrettiği bir sı
ğırı getirerek orada, Şamilin ö
nünde kurban etmişti. 

Ortalık kararıncaya kadar ora
da kalmışlar, Aholkonun sukutun
dan sonra cereyan eden hadiseleri 
Şamile anlatmı~lardı ve sonra, Rus
ların haber almaması için Şamil i
le arkadaşlarını karanlıkta avula a
larak bir eve saklamışlardı. 

Bu garip hadise, 1255 (1839) se
nesi Recep ayının 24 üncü günü 
gecesi cereyan etmişti. 

3 gün sonra (yani 27 recep günü) 
de, Şamilin fedakar zevcesi Fat -
mat, bir erkek çocuk, dünyaya ge
tirmişti. Şamil, bu çocuğa Moham
met Şefi adını vermişti (1). 

Şamil, küçük Gazi Mohamrnet i
le doğurmuş olan zevcesini, orada 
terkederek yanına birkaç kişi al -
mış, Çeçen köylerine geçerek ken
dine bir hareket merkezi aramı
ya başlamıştı. Ayni zamanda, eski 
gaza ve cihat arkadaşlarına da ha
berler göndererek onları gizlice et· 
rafına toplamıştı. 

Kısa bir zamanda, Şamilin önün
de yeni bir ufuk açılmıştı. Saf bir 
çobanın yarattığı mucizevi bir ha
reketle yeniden hayata karışan Şa
mil, yeniden mücadeleye atılmak 
için sessiz ve sadasız çalışm.ıya baş 
ıam.ı.ştı. 

öLDUKTEN SONRA, 
DiRiLMEK 

Evet.. Kafkasyanın kahraman i
mamı, tamamile öldükten sonra, 
yeniden dirilmişti. Ve, Aholko fe
laketinde bütün nüfuz, kudret ve 
kuvvetini kaybedip te tek başına 
dağarı dolaştıktan sonra, çarçabuk 
kendini toparlamış, ikinci defa o
larak yeniden bir hükfunet teşkil 
etmişti. 

miz kısımlar, elimizden çıkmıştır. 
Honzah kalesindeki kuvvetlerimiz 
muhasara altında kalmışlar ve kıs
men silahlarını teslime mecbur ol
muşlardır,.,, 

Şamil bunları ne ile yapmıstır? 
Bu muvaffakıyetleri, hangi ordu i
le kazanmıştır?. Buna cevap verir 
ken, onun maddi kuvvetinden ziya 
de, manevi kudretine inanmak ve 
iman etmek lazımgelir. Bu mane
vi kudreti de: zekasını (teşkilatçı
lık) işinde gôsterdiği büyük kabili
yetle göstermiştir ... Onun için bi
zim, herşeyden evvel, Şamilin bu 
büyük kudret ve kabiliyeti karşı
sında takdir ile eğilmemiz Iazım
gelir.) 

Bu mütaleaya, buna benzer bir
çokl~rını ilave etmek mümkündür. 
Fakat biz, bahsi uzatmamak ve a
ziz karilerimizi yormamak için bun 
ların naklinden sarfınazar ediyoruz 
ve, hakikaten Şamilin ne büyük 
muvaffakıyet sırrı olan teşkilatçı
lığı hakkında da kısaca mallımat 
vermeyi faydalı görüyoruz. 

ŞAMiLiN HUKOMET 
·TEŞKIL~TI 

Evvelce de bir münasebetle ar
zetmiştik ... Şamil, bir çeteci gibi ha 
reket etmek istememiş; (İmamlık) 
ın nüfuz ve kudreti altına giren 
toprak ve insanları, - o devre gö
re - tam medeni bir hükumet şek
linde idareye karar vermişti. 

Aholko felaketinden evvel, kü
çük mikyasta tatbik ettiği bu ida
re usulünü, bu felaketten kurtu
lup ta ikinci defa hü.Kumet kur
duktan sonra daha geniş mikyasta 
her tarafa teşmil etmişti. 

Evvela şunu arzedelim ki; $ami
lin kendisini toparlıyarak böyle ge 
niş bir teşkilat yapmasını, Çar o:ı'.' 

dusunun gafil ve mağrur siyaseti 
pek çok teshil eylemişti. 

Kafkas ordusu başkumandanı, 
1840 tarihinde Çar Nikolaya gön
derdiği bir raporda, aynen şu cüm 
leleri kullanmıştı: (Devamı var) 

Beşinci dakikada Hakkının arka • 
dan aldığı pası isabetli bir havale ile 
sağaçığının göndermesi ve onun or
tahyarak Izmir kalecisini şaşırtması 
bir saniye içinde oldu. lzmir kalecisi 
kalesini boş bırakan plonjondan doğ 
rulmağa vakit bulamadan Muzaffer 
yetişti, boş kaleye topu sokarak bi -
rinci golü yaptı. 

Beşiktaşın ikinci golü : 

Beşinci dakikadan otuzuncu daki
kaya kadar geçen müddet esnasında 
Izmirliler ondan fazla korner kaza -
nacak şekilde oynamalarına rağmen 
netice alamadılar. 

Otuz üçüncü dakikada arkadan Iz
mir kalesinin ağzı hizasına ileri ve -
rilen pasa Beşiktaşın üç ortası bir -
den fırladılar. Hakla soliç oluğunda, 
Muzaffer sağiç hizasından, Nazım da 
ortadan akıyorlardı. üçünden Mu -
zaffer daha önce yetişti ve isabetli 
bir vuruşla ikinci golü de attL 

Beşiktaşın üçüncü golü : 

!kinci golden iki dakika sonra Hak 
kının arkadan uzun verdiği pası ka -
lecinin önünde Nazım aldığı vakit et 
rafında kimseler yoktu. Kaleci ile 
karşı karşıya kaldılar. Uç saniye ka
dar kaleciyi vücut çalımı ile şaşırta
rak topla iki metre daha ilerledik -
ten sonra köşeden piase vuruşla attı. 

Birinci devre Bcşiktaşın sıfıra kar
uı üç golüyle bitti. 

ikinci devre: 

Izmir hızlı başladı. Ustüste akın
lar yaıyordu. Beşiktaşlılar üç golün 
verdiği emniyet içinde işi biraz gev 
şetmiştiler. 

lzmirin birinci golü : 

Altıncı dakikada Izmirin ortadan 
yaptığı sıkışık bir hücumu çelmek 
telaşile tam on sekiz pas çizgisi üs -
tsnde Beşiktaşlılar hendbol yaptılar. 
Verilen firikiki Sait mükemmel bir 
vuruşla doğrudan doğruya gole çevir 
dL 

-Nasıl? ,-
Buna cevap vermek için biz u- L o k M A N ·=:::::::::::::::::::::::~::::::::::=:::::::::::=:::::::::::::::::::::~ 
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ğiz. Şamilin bu büyük muvaffakı- <!!} G C!J T L E R İ f~i~~;~~~~f;~~~f ~~;~~~~~ffüi~;i;ifü~;ifü~;f;i;i 
yet sırrını onun en büyük düş -

manlannm ağzından dinliyeceğiz. 
1 

L I K S U 
Bir Rus tarihçisi onun hakkın-

da şöyle diyor: 
"Şamilin bu kadar büyük mu

vaffakıyet göstermesi, onun şahsi 
kudret ve liyakatinin eseridir. Hiç 
bir askerlik tahsili görmemiş olan 
bu zatın, yaratılışta tam bir aske~ 
ruhuna ve kafasına malik oldu~ıJ
nu kabul etmek lazım gelir. İma
mın bu şahsi meziyeti, çok defa bi
zim en namlı generallerimizi ve 
kumandanlarımızı mağlUp etmiş -
tir. Şamil, hareketlerinde daima 
bir mümtaziyet göstermiştir. Plan
larını çok defa büyük maharetle 

, gizlemiştir. 

Gizlediği bu planları, harikula
de bir sürat ve katiyetle tatbik et
miştir. Dalına ve daima, müritleri
nin ve mücahitlerinin maneviyatı
nı kırm1ya meydan vermeden, bi _ 
zim kuvvetlerimize karşı sık ve 
seri darbeler indirmiştir. Bu su _ 
retle de, Aholko muzafferiyetin • 
den sonra Çeçenistanda ve Dağıs
tanda sıra sıra yaptığımız istih
kamları baş döndürücü bir süratle 
birer birer ele geçirmiştir. O mın
takalarda sakin olan dostlarımızı 

bile, pek kısa bir zamanda bizim a
leyhimize çevirecek kadar dirayet 
ve fetanet göstererek bütün mu -
vaffakıyetlerirruzi altüst etmiş, bi
zi taarruz vaziyetinden çıkararak 
müdafaa vaziyeti· alınıya mecbur 
eylemişti. Dağıstanda işgal ettiği • 

(1) Ban mahe7.lerimiz bu ismi (Moham 

Yerine göre onun da hem fayda 
sı, hem lüzumu olur· Bir kere te
mizlik için soğuk su, ılık suyun, 
sıcak suyun yerini tutamaz. Son 
ra da ılık suyla yıkanmak, iyice te 
mizlendikten sonra bile yine yıkan 
mak, ayrıca bir keyiftir. 

Fakat vücude kuvvet vermek ba 
kımından ılık sudan herkes icin bu 
iyilik beklenemez. Yalnız, p~k za
yıf, yahut çok sinirli oldukları i
çin soğuk su dökünmeye hiç bir va 
kit tahamhmiil ederniyenler ılık su 
dan da, çok defa, kuvvet bulurlar. 

İlık suyun asıl tesiri yorgunluğu 
geçirmek, sinirleri sakinleştirmek 
tir. Uzunca süren bir yorgunluktan 
sonra ılık su dökmenin, daha iyisi 
sıcak su bayosuna girmenin insanı 
ne kadar iyi dinlendirdiğini herkes 
kendi tecrübesile bilir. Akşam üıe 
ri ılık su dökmenin uykusuzlara ra 
hat uyku temin ettiğini de, uyku. 
suzluk kendi başına gelmemiş olan 
lar arasında bile, bilmiyen yoktur. 

Bir suyun ılık olup olmad1ğınt 
insanın kendi vücudii ayırt eder. 
Bununla beraber suyu daha vi.icu
de dökmeden ayırt edebilmek için 
en iyisi, şüphesiz, banyo derecesile 
sıcaklığı anlamaktır. Banyo dere
cesi de bu 2amanda artık her evde 
bulunan - bulunmuyorsa da bulun 
ması lazımgelen - bir şeydir. 
Suyun derecesine göre soğuk, ılık, 

sıcak sulan hatırlatacağım: 5·12 de 
recede pek !'loğuk, 12 - 16 derecede 
sadece soihı.k, 16 • 20 serin, 20 • 26 
mutedil, .26 - 32 ılık. 32 - 40 dere
cede sıcak su olur. Kırktan yuka
rısına da pek sıcak su derler. Za
ten 35 dereceden yukansına daya 
nan da az bulunur, yahut o kadar 

mahsus tedavi i<:-in kuJlnırlar. 
İlık su bizim alaturka usulde dö 

kiinülürse pek keyifli olduğu için 
uzunca bir zaman sürebilir. Fakat 
duş tarzında dökülünce, o vakit su 
yun kuvvetle gelmesinden dolayı, 
nihayte iki dakikadan fazla sürme 
si sinirleri sakinleştireceği yerde 
daha ziyade hiddetlendirir. 

Sinirlilerin bazılarında damar
lardaki tansiyon artmış bulunur. 
O vakit duş, hatta yalnız ılık su dö 
künmek bile bir dakikadan az sür 
melidir. 
Soğuk suya dayanamıyan zayıf

lar. kansızlar ve pek sinirliler için 
ılık su kuvvet ilacı yerine geçer. 
Onlara da bir dakikadan az ılık su 
duş, yahut ılık su dökünmek. 

Banyo içinde ılık sudan kuvvet 
beklenemez. Yalnız za:vıf sinirleri 
dinlendirmeğe yarar. İl~k su banyo 
sunu ateşli hastalıklarda tedavi i
çin kullanırlar. 

Fakat 34 le 37 derece arasında 
sıcak su banyosu uzunca. yarım <;& 

atfen ziyade siirmek ~artile, böb
reklerde, karaciğerde kum sancı
larına karşı iyi bir ilaç olur. 

Su daha sıcak, 37 derecenin ÜS• 
tünde, olunca banyo on, onbeş da 
kika sürerse insana kuvvet verir. 
Daha ziyadie siirerse sinirleri sa· 
kinleştirir, pek uzun süriince insa 
nı kuvvetten düşürür. 

O derecede sıcak su insanı çok 
terletti~ için za:vıflamak istiven 
şişmanlann da iŞlerine yarar. °Fa
kat sıcak su içinde çokça kalındı
ğı vakit beyne kan hücum edebile
ceğinden, banyo içinde kalındığı 
miiddetçe baş üzerinde soğuk suda 
ıslatılmış bez tutmayı unutmamak 

yı korumak demek, y:kmamıya ka-

Vaziyetin tehlikeye doğru sürük - rar vermekten ibaret değildir. Bir 
lendiğini farkeden Beşiktaşlılar, bil binayı zamanın ve tesadüfün keyfi
hassa Hakkı tekrar canla oynamağa ne terketmek ve adım adım çökme
başladılar. sine seyirci kalmak, bir hamlede yık-

lzmir sol muavininin topu tered - maktan kat kat fenadır. Adeta bir a
dütle uzaklaştırmak istediği bir va- damı bir hamlede öldürecek yerde 
ziyetten istifade eden Beşiktaş mua-, yavaş yavaş işkence ile öldürmiye 
vini kaptığı topu Hakkıya uzattı. Hak benzer. 
kı sıyrılarak sürdü ve uzaktan çek
tiği şütle dördüncü golü sigortaladı. 

Be1ikta,.n be,inci golü: 

Berabere gelmişken son dakika -
lara yakın Beşiktaş tarafından yapı
lan dördüncü gol Izmir takımına e
pey tesir yaptı. Oyunlarının tempo • 
sunu bozdular. 

Bu gevşek vaziyetten istifade eden 
Beşiktaşlılar otuzuncu dakikada sağ
açıkları Hayati vasıtasile beşinci go
lü de attılar. 

B e1ikta1ın akını : 

Oyunun bitmesine bir kaç dakika 
kala altıncı sayıya da muvaffak olan 
Beşiktaşlılar galibiyetlerini yarını 

düzine gole çıkarmış oldular. 

Beykoz Şampiyon Oldu 
Milli küme haricinde kalmış olan 

İstanbul birinci kümesinin altı klüp 
arasında tertip edilen mıntaka kupa
sı final maçı, dün Taksim stadında 
Beşiktaş - Üçok maçından evvel oy
nandı. 

Bir gün evvel dömi final maçında 
3-1 Süleymaniyeyi yenen Beykozlu

ları, bir gün sonra İstanbulsporla fi
nal maçını yapmıya icbar etmek bir 
nevi haksızlık idi. 

fstanbulun dört klübünden sonra 
gelen klüplerin arasında en kuvvetli
si olduğunu her zaman isbat eden ve 
Boğazın en mütevazi klübü olan Bey
kozlular, bir gün evvelki yorgunluk-
1.firına rağmen dün de temiz bir oyun 
gösterdiler. Kuvvetli rakipleri İs
tanbulsporu 2-0 yenerek altı klüp 
şampiyonu oldular ve mıntaka kupa
sını kazandılar. 

Sarı siyahlıları bu galebelerinden 
dolayı alkışlıyarak kıymetli başkan

ları Hüseyin ile Kelle !brahimi can
dan tebrik ederiz. 

İzzet Muhittinin idare ettiği bu 
maçın iki devresini de hakim oynı

yan Beykozlular. ilk devrenin 25 in
ci dakikasında Şahap vasıtasile birin
ci gollerini yaptılar ve ilk devre 1-0 
Beykozun galebesile bitti. 

İkinci devre İstanbulspor müdafi
lerinin bir hatasından istifade eden 
Beykozlular penaltıdan Bahadır va
sıtasile ikinci gollerini de yaptılar ve 
bu vaziyet değişmeden oyun Beyko
zun 2-0 galebesile neticelendi. 

Şiıli Arnavutköyünü Yendi 
Apeyematini gazetesi tarafından 

tertip edilen kupa maçlanna dün sa
bah Taksim stadında devam edilmiş 
ve Şişli ile Arnavutköy karşılaşmış
tır. 

Çok heyecanlı ve münakaşalı bir o
yundan sonra Şişli 3-2 galip geldi. 

Maçın hakemi Bay Nuri Bosut, Ar
navutköyün itiraz ettiği ikinci gol do 
layısile 10 dakika süren konferansı
na rağmen maç çok güzel idare edil
miştir. 

Fenerba hçe Müessisleri 
Toplandı 

Fenerbahçe klübü müesssiler heye 
ti dün klüp merkezlerinde senelik 
toplantılarını yaptılar. 

Bu toplantıda idare heyetinin ge
çen seneye ait raporu okunmuş ve 
tasvip edilerek yeni idare heyeti in
tihabatı yapılmıştır. Yapılan intiha
batta eski idare heyeti olduğu gibi 
ibka edilmiş yalnız münhal olan ikin 
ci reisliğe Sait Sa.lihattin seçilmiştir. 

Ana doluhisardaki Maç 
Anadoluhisar tarafından davet e

dilen Güneş takımı dün Anadoluhi
ısara gitmiş ve Hisar klübü tarafın-

A yasofya çok kıymetli bir eser
dir. Fakat İstanbulda 500 A

yasofya olsaydı pek te memnun ol
mazdık. Çünkü eskiyi yaşatmak için 
ayırabileceğimiz paraların, nihayet 
umumi gelirlerimizle ahenk halinde 
bulunması lazımdır. 

Surlar çok kıymetli bir tarihi eser
dir. Bunları olduğu gibi muhafaza e
debilsek iyi olur. Fakat bakım ve ko
ruma masrafını nereden bulacağız? 
Bakım temin edemiyeceksek yıkma
mak neye yarar? O zaman surlar bir 
taraftan bir taş ocağı diye kullanılır, 
bir taraftan da yavaş yavaş çöker, 
gider: Tarih, sanat, turizm bakımın
dan en kıymetli kısımlarım ve nü
munelerini ister istemez ayıracağız, 
korunması içn emanet aldığımız ve 
emanet bırakacağımız bir tarihi eser 
diye tasnif edeceğiz. Fakat ondan 
sonra korumayı tam manada yapa
cağız. Tarihen en kıymetli diye ayır
dığımız mahdut eserlerin bakımını 

temin edeceğiz, bşzılarını en eski ha
line çevirmiye çalışacağız ve hepsi
nin üstüne titriyeceğiz. 

Memleketimiz gibi her köşesi tari
hin izlerile dolu bir memleketin bu 
meselede programla hareket etmesi 
bir zarurettir. Yalnız İstanbul değil, 
bütün memleket gözönünde tutul
mak şartile şunu hesap etmemiz la
zımdır: Eskiyi korumıya ne kadar pa 
ra ve imkan ayırabiliyoruz? 

Bu imkana göre umumi ve sıkı öl
çülerimiz olmalıdır. Filan adamın: 

"Bu eser kıymetlidir. Buna el sür· 
mek günahtır." diye düşünmesi, bir 

eserin koruma programına girmesi i
çin kil.fi değildir. Program, bütün 
memleket içindeki en kıymetliyi da
ha az kıymetlilere tercih etmek su
retile yapılmalıdır. 

M esela biz burada hapisane ye
rindeki b~nzerleri çok bir bi

na üzerinde münakaşalarla vakit 
kaybederken ve vatandaşların tam 
adalete kavuşmasına ve İstanbulun 
güzelleşmesine ve umranına ait kıy
metli bir teşebbüsü sürüncemeye dü
şürürken, bir ecnebi mütehassıs, 

Konya civarındaki Sultan hanının 

mahvolup gittiğinden şikayet ediyor. 
Burasının Ön Şarkın en büyük, sa
nat ve içtimai tarih bakımından en 
kıymetli bir yeri olduğunu ileri sü
rüyor. Neden sanat ve tarih meraklı
larımız arasından bu yüksek eserin 
eriyip gitmesi üzerine alaka toplıya
cak bir gayretli çıkmıyor da, memle
ketin çok acele bir ihtiyacını geri bı
rakmak için kuvvet denemeleri yap
mak ihtiyacı bu kadar şiddetle duyu
luyor? 

Bize öyle geliyor ki, eskiyi koruma 
davasını bir programa bağlamazsak, 
sıraya koymazsak ve bu işte umumi 
ölçülerle hareket etmezsek yolumu
zu pek kolay şaşırabiliriz. O zaman 
korunmıya en layık eserleri ayırıp 
koruyacak yerde eskiyi koruma gay
retinin umran ve inkişafa karşı irti
ca silAhı diye kullanılmasına meydan 
vermiş, ölüye saygı diye dirinin hu
zurunu kaçırmış oluruz. 

Ahmet Emin YALMAN 

tir. Akşam üzeri de iki takım ekzer
siz mahiyetinde bir maç yapmışlar 
ve Güneş bu maçı 6-2 kazanmıştır. 

Yugoslavya Belçika İle 
Berabere Kaıdı 

Brüksel, 29 (A.A) - Burada Yu
goslavya futbol milli takımı ile, Bei
çika milli takımı arasında yapılan 
maç 2-2 baraberlikle neticelenmiş-



lll =============================================================== TAN 

lstanbul Defterdarh9ından ~ 
Sıra İsim ve şöhreti 
No. 

1 Sa baha ttin 

2 
" 

İştigali nevi 

Gümrük komis
yoncusu 

" 

3 Mehmet Hasan Kurabiyeci 
Nurullah 

4 Veledinin İspi- Sütçü 
ro Lotikof 

5 Fethi Halid Kahveci 

6 Rasim Mehmet Köfteci 

7 Seyfullah 

8 Villi Vanberg 

9 Etem 

10 Yako Baroh 

11 Ahmet 

12 
" 

13 Aleko !stirati 
burası 

14 Ali 

ı{ahveci 

Sabun ve yağ i
malathanesi 

Müteahhid 

İ'erzi 

Aşcı 

" 

Sandalyacı 

Kadayıfçı 

15 Yunus oğlu Ha Kahveci 
san 

16 Muzaffer 

17 Hafız Ahmet 

18 1\l!ehmet Ali 

,, 

20 Yunus oğlu Ha 
san 

21 Nazmi 

22 Mustafa Şaban 

23 Mehmet Reşin 

Z4 ,, 

25 Hasan 

26 Süelytnan Rüs
tem 

27 Rıza Rasim Kal 
kavan zade 

28 

29 Yascf 

30 Eyüp 

31 Süleyman 

Kahveci 

Kuklacı 

Kundura eski -
cisi 

,, 

Kahveci 

6:unduracı 

Marangoz 

Fırıncı 

,, 

Berber 

Kunduracı 

Mazotçu 

JJ 

Berber 

Kahveci 

Kahveci 

Ticarethane adresi Verginin MikdarJ 
Lira K. Nevi 

Kasab Demirhun Azablar hamamı 120 00 Kazanç 
No. 1 240 00 Ceza 

.. 
72 00 Buhran 

432 00-
60 00 

120 00 
36 00 

216 00 

Kazanç 
Ceza 
Buhran 

Kasım Günani Ayan caddesi No.33 17 64 Kazanç 
3 53 Buhran 

21 17 
Kasab Demirhun Abazel paşa 51/1 12 00 Kazanç 

1 80 Ceza 

KM.Paşa M. ve Cl 17 

Haraççı K. M.hisar altı No 56 

Molla Hüsrev K. M. paşa No. 85 

Gülcami Yenikapı No. 3/ 1 

Üsküplü Hamam sokak No. 3 

Balat Karabaş Makarnacı sokak 
No. 11 

Haraçcı K. M. Abdüleiel Paşa 
No. 120 

" 

2 76 Buhran 

16 56 
10 05 Kazanç 

1 51 Ceza 
3 31 Buhran 

14 87 
3 00 Kazanç 
3 00 Ceza 
1 20 Buhran ----
7 20 
3 54 Kazanç 

53 Ceza 

4 07 
72 00 Kazanç 
10 80 Ceza 
16 56 Buhran 
99 36 
87 00 Kazanç 

175 00 Ceza 
52 50 Buhran 

214 50 
10 24 Kazanç 

2 05 Buhran - --12 29 
21 00 Kazanç 

2 00 Buhran ---
23 00 

1 28 Kazanç 
26 Buhran -----

1 54 
Tahtaminare Fener caddesi 100 No 27 80 Kazanç 

5 56 Buhran 

Hacı !sa Tahtaminare 232 No. 
33 36 
61 00 Kazanç 
12 00 Buhran 

73 00 
Balat .Karabaş Mürsel Pa~a 237 9 10 Kazanç 

1 82 Buhran ---
Seferikoz Kayık iskelesi 3 No. 

Abdi Subaşı Fener iskele 47. 47 / 1 

Tercüman Yunus Draman 4 

" 

Balat Karabaş Mürselpaşa 237 No. 

Avcıbey Eğrikapı No. 16 

K. M. P. kadı çeşme 2/1 

Abdi Subaşı Miralay Nazım No. ~2 

,, 14,14/ 1 

Katip Muslahattin Fethiye 35 

Tevkii Cafer Vodina No. 21 

Haraççı Kara Mehmet Cibali va
pur .iskelesi 11 

,, 

Hacı İsa Tahtaminare 238 No. 

Camiikebir Kapıcıçeşme 75/ 3 

Camiikebir K.çeşme 75/3 

12 56 
32 23 Kazanç 

4 83 Ceza 
7 41 Buhran 

44 47 
30 67 Kazanç 

6 13 Buhran 
36 80 

7 75 Kazanç 
1 Ol Ceza 
1 55 Buhran 

10 31 
1 01 Kazanç 

20 Ceza ---
1 21 

11 20 Kazanç 
1 68 Ceza 
2 88 Buhran ----

15 76 

1 96 Kazanç 
26 Ceza 
45 Buhran ----

2 67 
13 62 Kazanç 

2 53 Buhran ---
16 15 
5 60 Kazanç 
5 60 Ceza 
2 24 Buhran 

13 44 
44 23 Kazanç 

8 85 Buhran 
53 08 
17 50 Kazanç 

2 63 Ceza 
4 07 Buhran 

24 20 
12 00 Kazanç 
12 00 Ceza 

4 80 Buhran ---
28 80 
42 00 Kazanç 

8 40 Buhran 
50 40 

3 50 Kazanç 
70 Buhran ----4 20 

5 48 Kazanç 
1 10 Buhran ---6 58 
9 09 Kazanç 
1 82 Buhran 

10 91 
7 12 Kazanç 
1 42 Buhran - ---
8 54 

İhbarname 
No. sı 

13/ 84 

13/ 85 

20/ 60 

20/ 69 

20/ 36 

20/ 68 

. 
16/42 

16/ 62 

Sıra İsim ve şöhreti 
No. 

~?. Etem 

3:-l Ömer oğlu Mus 
tafa 

34 Hasan İsmail 

35 Artin Yerem-
yan • 

36 Hüseyin 

37 Süleyman 

38 İbrahim Ali 

39 Andan Kalfa 

19128 40 Hüseyin 

12/ 71 41 Zekeriya 

9/ 86 
42 Mevahip 

9/ 87 
43 ., 

18/ 29 

44 Hüseyin Hüsnü 
16/ 12 

İştigali nevi 

Müteahhid 

Kasab 

Berber 

Kereste deposu 

Ekmekci 
ve bakkal 

Makin acı 

Berber 

Malzemei inşai
ye 

Kahveci 

Kömürcü 

Piyazcı 

Tuğlacı 

14/ 32 45 Sadık oğlu Ali Tuğlacı 

16/ 38 

17/6:5 

16/ 27 

16/ 28 

16/71 

20/ 35 

9/ 96 

17/ 3·1 

13/71 

17/22 

17/51 

9/94 

9/95 

14/77 

6/2 

6/3 

46 ,, 

47 Fevzi 

48 " 

49 Siileyman Ya ; 
şar 

50 Sırrı 

51 Ahmet 

52 
" 

53 Ali Rıza 

54 ,, 

55 Basri Yn' .... 

56 Nedim 

57 Hasan 

58 Ali Kunduracı 

59 Hasan Terzi 

60 Hasan 

Tuğlacı 

Kahveci 

" 

Helvacı 

Bakkal ve kö
mürcü 

Kırtasiyeci 

,, 

Yılmaz Otobüs 
Şirketi 

., 

Kahveci 

Kunduracı 

Kunduracı 

Terzi 

Ticarethane adresi 

Üsküplü Hamam sokak No. 3 

'Osküplü Cibali Fırın sokak 2 

Papas cadde Unkapanı No. 44 

Haraccı Kara Mehmet Fener 
105,107 

Kasım Günani ayan No. 55 

Tahtaminare Tahtaminare C. 112 

30 - 5 - 938 

Verginin Mikdan 
Lira K. Nevi 

216 00 Kazanç 
864 00 Ceza 
216 00 Buhran 

1294 00 
13 74 Kazanç 

2 06 Ceza 
3 16 Buhran --18 96 

52 25 Kazanç 
79 Ceza 

1 21 Buhran 

7 25 
27 00 Kazanç 
4 05 Ceza 
6 21 Buhran 

37 26 
12 07 Kazanç 

1 81 Ceza 
2 68 Buhran 

16 56 
2 28 Kazanç 

34 Ceza 
52 Buhran 

3 14 
Abdi Subaşı Miralay Nazım 34 6 25 Kazanç 

94 Ceza 
1 44 Buhran 

8 63 
Tevkil Cafer Kireçhane sokak l 2 10 05 Kazanç 

1 50 Ceza 
2 30 Buhran 

13 80 
Haydar: Haydar C. 55/2 37 80 Kazanç 

5 67 Ceza 
8 69 Buhran 

52 16 

Hatip Muslahattin Sultanselim ·16 6 40 Kazanç 

Şahsultan Bahariye 94 

.. 

Şahsultan Silahtarağa 8 

Şahsultan Silahtarağa 8 

• 

Gümüşsuyu Kapıcıçeşme 48 No. 

,, 

İslambey M. C. 40 

.. 60/1 

Defterdar Feshane caddesi 60/1 

,, 

Kızılmescit Tabakhane C. 32 

" 

Camiikebir Ka,rııcı çeşme / 9 

29 Ceza 
1 34 Buhran 

8 03 
12 00 Kazanç 

2 40 Buhran 
14 40 

5 00 Buhran 
75 Ceza 

1 15 Buhran 

6 90 

113 12 Kazanç 
16 97 Ceza 
26 02 Buhran 

156 11 

93 75 Kazanç 
ı<:t vo ceza 
21 56 Buhran - 129 17 

115 25 Kazanç 
23 05 Buhran 

4 64 Kazanç 
93 Buhran ---

5 57 
9 58 Kazanç 
1 33 Ceza 
2 20 Buhran ---

13 21 

3 75 Kazanç 
56 Ceza 
86 Buhran ---5 17 

8 57 Kazanç 
1 28 Ceza 
1 97 Buhran 

11 82 

6 45 Kazanç 
93 Buhran ---

5 58 
2 25 Kazanç 

34 Ceza 
52 Buhran - --

3 11 

28 87 Kuruş 

5 77 Buhran 
34 64 

12 03 Kazanç 
1 80 Ceza 
2 77 Buhran 

16 60 

25 06 Kazanç 
5 Ol Buhran -- -

30 07 
,, 65 ' 2 3 48 Kazanç 

52 Ceza 

,. 24/ 1 

-,, 5611 

,, 15 

" 

80 Buhran ----4 80 

4 60 Kazanç 
69 Ceza 

1 06 Buhran 
6 35 

4 26 Kazanç 
64 Kazanç 
98 Buhran -----5 88 

21 60 Kazanç 
4 32 Buhran 

25 92 

3 48 Kazanç 
52 Ceza 
80 Buhran 

4 80 
(Devamı 11 inci 

... .. 



, 

.2 

12 

'aclt1 

= 30 - 5 - 938 

lstanbul Defterdarhğından : 
(Başı 1 O uncu sayfodr.) 

~ra İsim \•e şöhreti İştigali nevi 
No. - ------
61 Halid Manav 

62 1-lustafa Kemal Kahveci 

63 Ali Kamil Tornacı 

64 Mustafa Bakkal 

65 Ali Manav Manav 

66 Ali Kahveci 

67 Ali ,, 

68 Ali Riza -
" 

69 
ti ,, 

70 Şemsettin Manav 

71 Şerafettin Kahveci 

72 Mehmet Ali Eskici 

73 
" 

74 Hüseyin Müskiratçı 

75 
il .. 

76 Muhsin Manav 

77 Nazif Kahveci 

78 Hüseyin Berber 

79 
" 

,, 

80 Hüsnü Terlikçi 

81 Hüsnü ,, 

82 Hasan Ot deposu 

83 
" ,, 

,, Terlikçi 

85 
" 

,, 

86 Hüseyin Bakkal 

87 Hüseyin Ahırcı ve hancı 

88 
" Kahveci 

89 İbrahim Bakkal 

90 Hayri Fırıncı 

91 Ali .Manav 

Ticarethane adresi Verginin 1\likdan 
Lira K. Nevi 

Camii Kebir K. Çeşme 10/4 59 Kazanç 
09 Ceza 

" 
45 

Camiikebir Münip iskelesi N o. 29 

İsliımbey eski yeni 5/2 

İslimbey Kapıcı Ç. 128 

" 

" 48 

.. 

Cezri Kasım Çömlekçiler No. 1 

Cezri Kasım Fesh'ane C. 18 

Gümüş.suyu Kapıcıçeşme 104/1 

,, 

İslambcy eski yeni 9 No. 

" 

Rami Yenihızırbey 41 

ti 35 
• 

;, Mazhar 19 

,, 

Rami Cuma Mahmudiye 16 

ti 

14 Buhran -----82 
127 40 Kazanç 
25 48 Buhran 

i52 88 
11 92 Kaumç 

1 79 Ceza 
2 74 Buhran 

16 45 
2 78 Kazanç 

42 Ceza 
64 Buhran -----3 84 

22 Kazanç 
03 Ceza 

O 05 Buhran 
o 30 
8 77 K. 
1 75 B. 

10 52 

1 57 K 
23 c. 
36 B. 

2 16 
6 43 K 
1 29 B 

7 72 

3 03 K 
45 c 
68 B 

4 16 
O 27 K 

05 B 
o 32 
3 08 K 

50 c 
72 B 

4 30 
1 54 Kazanç 

31 Buhran -----
1 85 
3 00 Kazanç 

45 Ceza 
69 Buhran -----4 14 

6 17 Kazanç 
1 23 Buhran 

7 40 
3 75 Kazanç 

55 Ceza 
89 Buhran -----5 16 
95 Kazanç 
19 Buhran -----1 14 

8 84 Kazanç 
1 77 Buhran 

10 61 

7 35 Kazanç 
1 47 Buhran 

8 82 
40 Kazanç 
06 Ceza 
09 Buhran -----55 

10 35 Kazanç 
2 07 Buhran 

12 42 

4 31 Kazanç 
54 Ceza 
97 Buhran -----5 82 

,, 30/1 7 20 Kazanç 
6 44 Buhran 
8 64 

,. 

Rami Cuma Reşadiye 10/1 

Emir Buhari Deve hanı 5 

Emir Buhari Deve hanı No. 7 

Emir Buhari Deve hanı No. 7 /1 

Toocular Kışla C. 60 

Alibey köy Silahtarab 26 

Kasımçavus eski yeni No. 18/ l 

3 00 Kazanç 
45 Ceza 
69 Buhran ----4 14 

3 00 Kazanç 
45 Ceza 
69 Buhran -----4 14 

7 20 Kazanç 
1 44 Buhran 
8 64 
4 50 Kazanç 

90 

5 40 
24 00 K 

4 80 B 
28 80 
4 20 K 

84 B 

5 04 
4 50 K 

90 B 

5 40 
36 00 K 

7 20 B 

43 20 
22 K 
4 B 

o 26 

TAN 

Sıra İsim ve şöhreti 
No. 

İhbarname 92 Receo 
No. sı 

12/17 

iştigali nevi Ticarethane adresi 

Ot deposu Rami Cuma talimhanesi 3 

93 Suadiye otobüs şirketi yazıhane Rami Cuma Mahmudiye 26/ l 

12/48 94 " 

12/94 

95 Abdullah 

12/59 96 Abdullah 

12/60 97 Hasan İbrahim 

12/61 
98 " 

12/62 
99 Cemal 

12/63 100 ,, 

12/54 

101 Mehmet 

12/65 102 ,, 

12168 103 Şefik 

104 
13/10 " 

13111 105 Mustafa 

13/6 106 Yunus 

13/7 107 ,, 

!2/ Jl 108 Hasan 

12132 
109 Macid 

110 . 
• 12/33 

12/34 111 Osman usta 

112 İhsaL 
12/35 

113 Ahmet 
12/ 36 

114 Hasan 

12/ 37 

115 Zeynel 

12/ 38 

116 ,, 

12/ 39 

117 İsmail 

12/40 
118 -,, 

4/ 50 

119 Hafize 

4/51 

4152 120 Mehmet 

4/89 
121 Recep 

4/97 

,, 

Kayık imalcisi Korucu Ayvansaray No. 5 

Kayık imalcisi Korucu Ayvansaray No. 5 

" 

" 

Dişçi 

Kahveci 

,, 

Terzi 

,, 

Aşçı 

-,, 

,, 

Köfteci 

Ekmekçi 

.. 

Kayık imalcisi 

,, 

Kahveci 

Bakkal 

Kunduracı 

,, 

· Terlikçi 

,, 

Turşucu 

Kahveci 

Ot deposu 

Korucu Ayvansaray No. 19 

Korucu Ayvansaray Bakkal Bay
ram sokak 3/ 1 

Nişanca mahallesi 19 No. 

it 

Cezri Kasım Zampaşa 18 No 

,, 

Abdülvedud Takkeci Değirmeni 4 

Korucu Ayvansaray 41 

Eınir Buhari Kapıbaşı No. 1 

Korucu Ayvansaray 50 

,, 

Korucu Ayvansaray 7 

" 12 

Rami Cuma Reşadiye No. 6 

Rami Cuma Mahmudiye 26 

32 

.. 62 

" 

,, 72 

Rami Cuma Talimhane 3 

" 

11 

Verginin Mikdarı ihbarname 
Lira K. Nevi No. su 

6 00 K 
90 c 

1 38 B 

8 28 
2 10 K 

42 B 
2 52 
8 75 K 
1 31 c 
2 01 B 

12 07 

7 58 K 
1 52 B 

9 10 
6 94 K 
1 04 c 
1 60 B 

9 58 
36 00 K 

7 20 B 

43 20 
15 00 K 
2 25 c 
3 45 B 

20 70 

21 60 K 
3 22 c 
4 97 B 

29 81 

9 00 K 
1 35 c 
2 07 B 

12 24 
4 20 K 

84 B 

5 04 

1 75 K 
26 c 
40 B 

10 35 K 
2 07 B 

12 42 
4 31 K 

54 c 
97 B 

5 89 

5 00 K 
75 

1 15 
6 90 

25 75 K 
5 15 B 

30 30 

8 51 K 
l 70 B 

10 21 
6 00 K 
1 20 B 
7 20 

4 20 K 
84 

5 04 
27 K 
4 c 

6 B 
37 

12 00 K 
2 40 B 

14 40 
3 75 K 

75 B 
4 50 

29 16 K 
5 83 B 

34 99 
7 60 K 
1 14 c 
1 75 B 

10 49 
3 99 K 

80 B 

4 79 
l 69 K 

25 c 
39 B 

6 33 

9 00 K 
1 80 B 

10 80 
3 75 K 

56 c 
86 B 

5 17 
2 81 K 

42 c 
65 B 

3 88 
8 12 K 
l 22 c 
1 87 B 

11 21 

7 36 K 
1 47 B 
8 34 

12/78 

12/ 79 

12/HO 

12/ 81 

12/ 82 

12/ 33 

12/ 84 

12/ 85 

12/86 

12/ 89 

12/ 90 

12/ 98 

12/ !)9 

12/10 

12/50 

12/51 

12/54 

12/55 

12/56 

12/ 57 

12/ 58 

12/ 69 

12/ 70 

12171 

12/72 

12/73 

12/74 

12/ 57 

12176 

12/ 77 

7/97 
Yukarıda adı, işi, ve eski adresi yazılı Eyüp Maliye şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve 

yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarından yazılı 934 mali yılı kazanç ve buhran ver 

gilerine ve zamlarına ait ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği milmkün olamamıştır. Hukuk usulü mu-

hakemlceri kanunu hükümlerine tevfikan ve tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3167) 
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PiRE, TAHTAKURUSU 
SiNEK, SiVRi. 

GUVE, HAMAMBOCEGI 

SiNEK 
----- ---------·--· .. ..: --- _,__, __ ........... -

----- ..... ._.--....... ---....... ......... --.................... -
._ -------........ -.... --~.._. ................... -- .... ......., __ ·-- ..... 

............ -- .............. ............... .... ..... -..... .. 

ve 

BÜTÜN 

Adi gazfı boya ife karıştırarak yabancı ecnebi markalı kutulara dolduruyorlar. Ve fırçafarda ve tenekefer,de açıktan f;ayda yerine satıyorlar. 
FAYDA iSMiNE ve MARKASINA DiKKAT. Aldanmayınız. Faydada gaz yolQlur, 1/ 8 litre 20 - 1/ 4 30 - 1/ 2 45 - t litre 70 - S litre 300 kurut. Toptancılara tenzilat. 

Neden 
'Aspirin ? 

Ç~nl<ü-ASPİRİN sene1er4 
d b - . "h ~ t - ı -• - k 1 en erı er . ur u _ sogu a • 
~ .... ... ... ' gınlıklarına . ve 4 ağrılara karşı 

'esid!Ş'aşmaz bir_ilac olduğunu 
; -- ... (sbat etmiştir 

A!S P.-İ::R-İ ~Nin tesirinden - - . 
c:mT'!.;.olmak~rt:lütlen 

... " .I* 

marka=-

,sın~dikkaf.:.ediniz. 

SUT MAKtNAl ARI 
Dünyanın en büyük f abrikaaı 

mamulatındandır. 
l\IİELE Ekremözlerin imal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MİELE Ekremözlerin otomatik 

yağlama tertibatı vardır. 

MİELE Ekremözlerin bütün aksa
mı paslanmaz nevindendir. 

MİELE Ekremözleri bilümum Zi
raat mektepleri kabul ve 
tavsiy~ etmektedirler. 

:MİELE Ekremözleri en asri ve 
diğer markalardan daha 
ucuzdur. 

Sntıs denosn: Tahtakale. 51 No. tu Poker tra~ bıcaklan denosund11 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan m5tevellit, sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri
nizi U R t N A L ile geçiriniz 

URINAL 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok

salat gibi maddeleri eritir, kanı te-

,-iZMİR PAMUK MENSUCATI·, 
1

1 T. A. Ş. TARAFINDAH 
Ötcdenberi sağlamlığile tanınmış ve halkımızın rağbetim 

Kazanmış olan mamulabmız 
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU-1STANBUL 

HAZIMSIZLIK 
Hayatw zevkinden insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temiz bl - Karbonattan ve toz karbonat almıaJrt&ld mtlşktlJi.t göz 

önünde tutularak yapılmıştır. 

-------- Her eczanede satılır. --------

Koli Nos kul~anınız. Le.z-
zetı hof, dıt· 

antbepdk I . . . .b. 
Dlf MACUNU en ıncı gı ı 

parlatan Ko-
. mıliiiiiiU~~~~ıııııılı .............. linoa dünvada 

MiL YONLARCA zevat seve seve kullanırlar. MACUN TEK
SİF edilmit olduğundan uzun milddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruıtur. 
Sahibi ve umumi neşnyatı ıdare eden: Ahmet Emin y ALMAN 

Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer rA.N MatbaUJ 

4 
4 

No. 
.. 
" .. .. 
.. .. 

KABOT BEZLERiNiN. 
Son tenzilatlı fiyatları a,ağıda gösterilmi,tir : 

Tip Atlı 85 s. En 36 Metrelik 
.. " 75 .. .. " .. .. Değirmenli 90 " ,, .. .. .. •• 85 .. .. .. .. 
" Geyikli 85 .. ,, .. .. 
" " 

75 .. ,. .. " 
ti Tayyareli 85 .. " " " 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

717 Kr. 
655 .. 

PETROL N 1. Z A M 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilAçtır. 

J 


