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KA.RA LiSTEdel 
isi 111 leri olanların 
affı ıayihası 

AIDm Derıın söyDecil D ğn ınıe g ö re 

~DC©ıkD©ıır 
Bu yaz fazla olacak . 

Haziranın ilk haftaslle ağustos ortalarında 
Avrupada sıcak dalgası hilkUm sürecekmiş 

15 haziranda meriyete girecek 

Aftan istifade edecek olanlar 
seksen beş kişidir 

Ankıra, 30 (Hususi) - Yüz ellilik
ler listesine dahil olanlarla, haklarında 
heyeti mahsusa kararı ve istiklal malı. 
kemeleri tarafından mahkum edilmiş 

bulunanlar için hazırlanan af layihası 

mümkün olursa, yaz tatli devresinden 
evvel mecliste müzakere edilecek ve 
neşri tarihinden itibaren meriyete gire
cektir. Bu tarihin 15 hııziran olduğu 

söyleniyor. 

Bitaraf ecnebifer hakkımızı - ·-teslirri ediyor : .......................... 

H©ıt©ıy<dl©ı 
tcetlhü~ 

Seçimin doğru olması 
imkanlarını . 9rtadan kaldırmıştır 

Hataydaki vaziyet bitaraf ecnebi gt>
zetelcrinde akisler uyandırmaktan u. 
zak katmanuıtır. Muhtelif g'azcteler bu 
l111111ata yudddan yazılarla hakikati 
~ etmektedirler. Bu arada İsviçre- • 
dt Bern ıenrinde çıkan ''Bund Ab. 
Blatt0 .gazetesi Şu mıikaleyi neşretme~
tedir. 

''lskenderun Sancağınd"'ki intihabat 
için kayıt muamelesi başlamıştır. Bu 
yolda şimdiye kadar elde edilen netice 
Sancakta Türklüğün hakimiyetini kat'i 
olarak g~termektedir. Fakat Türklüğe 

düşman olan ve Fransızlar tarafından 

yaı:idım gören Araplar ötedenberi oldu. 

iu iibi,.ışimdidt'! Türk ahali Üzerinde en 
a~ır tazyikler yapmaktan ve en zali -
maıre- tedhiş hareketleri icrasınaan çe
kinmemektedirler. Gün geçmez ki 

Türklere karşı ika edilen cebir ve tazyiki 
ve kanlı tecavUzleri bildiren, ölü ve y~ 
ralıları sayan haberler gelmemiş clsun. 
Araplardan da ölenler ve yaralananlar 
vardır, çünkü tırtık Türk ahalinin sabrı 
tükenmiş bulunuyor. 

iJS"'" DeYamı 7 incide 

Meclisin yaz tatili 
tehir edilecek mi? 
Hatay meselesi halledilmemiş 

1 

olursa toplantılar devam 
edecek 

Ankara, 29 - Büyük Millet 
Meclisi 17 haziranda yaz tatiline gire
cektir. Yalnız, o gün yapılacak toplantı
da, Hatay meselesi noktai nazarımıza 

göre halledilmemiş ve kati bir neticeye 
varılmamış bulunduğu takdirde, Meclis 
tatil <levresine girmeye karar vermiye. 
cek ve toplantılar devam edecektir. 

·· Fener bahçe T amşvarı 1- O 
Beşiktaş 

-

üçoku 6 - 3 yendi 

t .. 
1 

Beılktaı • tlçok maçında lzrrtr kalecisi, Ilakkının bir akınını kesiyor. 
(Yazıları spor sayfalarımızda) 

Sekiz maddeden ibaret olan bu layi
hadan istifade edecek yüz elliliklerin 
miktarı takriben 85 kişidir. 

Yüz ellilikler, memlekete geldikten 
son 8 sene müddetle .devlet hizmetinde 
maaşlı veya ücretli bir iş alarnıyacak -
lardır. Haklarında heyeti mahsusa ka
rarı olanlar için bu müddet 4 sene ola. 
rak tesbit edilmiştir. 

V/a ırşova<dla 

SüvariJerimiz 
Yeni bir muvaffa
klyet kazandılar 
Varşova 29 - Bugün yapılan mil -

letler arası kudret müsabakasının baş
langıcında 1,60 metre irtifada olan ma
niaları yalnız be§ müsabık a§mağa mu
vaffak olmuştur. Bunlardan ikisi Türk 
ekibinıden yüzbaşı Eyüp ö ncü ile teğ
men İhszm A tal dır. 

Bu müsabakaya Türk ekibinden 5 
~Uvari girmiş bulunuyordu. 

--....--........ - .. ---~--~~~-----......... .-.....1 

Prens Bibesko 
Bu sabah tayyare 

ile Aokaradan geldi 
Beynelmilel hava 
federasyonu reısı 

Prens Bibesko bu 
·, sabah Ankaradan 

tayyaresile hare -
ket ederek saat 9 
da Y eşilköy hava 
meydanına inmiş -
t ir. Kendisi burada 
yarına kadar Hava 
Kurumunun misa -
firi olarak kalacak 

Prens Bibesko ve yarın sabah sa-
at 7 de Bükreşe 

müteveccihen hareket edecektir. 
Ankara 29 (Hususi) - Prens Bibesko 

bugün Fuat Bulca ile beraber Ergazideki 
Türkkusu kampını gezmiş genç pilotla
rın idaresinde yapılan uçuşları ve para
şütle atlayı~ları seyretmiştir. 

Gençlerimizin pek kısa zamanda elde 
etmeğe muvaffak oldukları uçuş kabili
yetlerini tebrik eden prens planörcülük 
sahasını da dolaşmış ve Fuat Bulcaya: 

"- Müsaade ederseniz Romanyadan 
buraya planörcülük öğrenmek üzere ta
lebe gönderelim,, demiştir. 

Prensin şerefine Anadolu klübünde bir 
ziya! et verilmı~tir. · 

D spaıınyaı<dla 
b©>.m baır<dloma ını 

1Fac oaına ıro 
Alikant, 29 (A.A.) ;-- Son bombar

dıman neticesinde yıkıl~n ~~naların en 
kazı altmd~n 2'/ ceset çıkarılmıştır. 

Hastanelerdeki yaralılardan ellisi bu· 
gün ölmüştür. 100 k<:ıdar yaralı daha 
çok ağır vaziyette yatmaktadır. 

Barselona, 29 (A.A.) - Franko tay 
yarelcri bu sabah iki defa şehri bom
bardımana teşebbüs etmişlerse de mü
dafaa ateşi karşısında bombalarını isa 
bet ettirememişler ve bu bombaların 

ekserisi ıuya düşmüştür. Mamafih ci
var kl>ylere birkaç bomba düşmüş ve 
iiç beş kişi yt•ralanmıştır. Hasar çok 
hafiftir, 

Alimlerin' söy- -
lediğinc göre, bu 
sene yaz çok sıcak 
olacak. Bilhassa 2 ııc 

Haziranla 12 Ha
ziran ve 5 'Ağus • 
tosla- 25 Ağustos 

arasında Avrupa 
büyük bir sıcak 

dalgası içinde kav • 
rulacak. 

Bu tahmin 
doğru çıkacak mı? 

Pek kat'i bilmiyo -
ruz. Fakat llimler 
bunu, güneşteki le
kelere bakarak söy 
lüyorlar. Biliyor. 
sunuz ki güneşteki 

lekelerin bava üze
rinde büyük tesiri 
vardır. Bunlar mu 
ayyen seneletlde 
görülür ve' o za
man dünyadaki ha. 
raret vaziyeti de
ğişir. 

Yapılan he
saplara göre, dün. 

yada her 45 senede bir ayni hava va
ziyeti vardır. Yani 45 sene evvel bu-

gün ha va nasılsa bu sene de bugün 

ayni olacaktır • 

., .:..~ ' 
1893 senesi, yani bun<Jan~4S sene ev• 

vel de 2 hazirari ile ·12 haziran · :ve ~ 5 
ağustosla 25 ağuatoe araaında-a_yııi 19'! 
kilde bUyük bir ııcak dalpaı hutlm 

ıürmtııtü. 

Avusturyah yahudi 
profesörlerden 200 .. ü 
Türkiyeye çağırılacakmış 

Memleket5mlze gelmelerine· müsaade 
edilmesi için Almanya ile milzaker~Jer 

yapıldığı bildiriliyor 
A vusturyadak.i aslen Yahudi profesör 

ve doktorların memleketimizde hizmet 
gönneye çağrılacakları haber verilmisti. 

lngilizce haftalık "Mançester Gardi
yan,,ın yazdığına göre Türkiyeye A vus
turyadan 200 Yahudi doktoru çağrıla
caktır. 

Bunlar İstanbul üniversitesinde tıp 
müesseselerinde ve diğer hastanelerde 
çalışacaklardır. Bu doktorlorla temasa 
geçmek için bir Türk heyeti Avusturya
ya hareket etmek üzeredir ve bu Yahudi 
profesörlerin Türkiyeye gelmelerine mü
saade edilmesi için Türkiye ile Alman-

Feci 

ya arasında müzakereler • reyan et• 
mektedir. 

Gene ayni gazeteye göre, memleketi· 
miz~ getiril~ doktorlar ~nda pro
fesö~ Henrlh Nopman da vanlır ki, bu 
doktor eski İngiliz kralı Edvarı tedavi ve . 
iyi etmi~tir. Türkiyeye çağrılacak dok. 
torlar bilhassa kaplıca mütehassıslandır. 

Bunlardan istifade edilerek memleketi• 
mizdeki kaplıcalar daha fazla inkişaf et
tirilecektir. 

A vusturyada çalı~maktan menedilen 
Yahudi doktorların sayısı 1500 kadardır. 

hakikat ·/ 

Sütten zehirlenme· 
· vakalarınni e·srarı 

nihayet anlaşıldı 
Süt kaplarının "yıkandığı,, su 

pis ve mikroplu imiŞ 
Bir kaç gün kadar evvel, Kumkapı 

ve havalisinde muhtelif kimselerin ze
hirlenmesini mucip olan süt meselesi 
et rafm1daki tetkikler sona ermiştir. 

Sıhhat Müdürlüğü, süt kaplarının yı
kandığı suyu t ahlil ettirmiş ve bunun 
mikroplu olduğu görülmüştür. Sudtıki 
mikroplar süte karışınca hemen üre. 

mekte ve içenleri zehirlemektedir. 
Sıhhat müdürlüğü, bunun üzerine 

belediye şubelerine bir tamim göndere
rek süt kaı:ılarırun yıkandığı suların da
imi bir nezaret altında bulundunılmau 

lüzumunu işaret etmiştir. Bu gibi su .. 
lrır laboratuvar ve bakteriyoloji ensti • 
tüsün1de tahlil ve muayene edilecektir. 
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1l,adisefu. Rikickc 
---------------------------lç Bak.anın 

son nutku 
münasebeti le 

-s-
Yazan: Nizamettin Nazif 

14K.öylerimizin, layık olduğu re. 
fah mertebesine yakın bir za. 
manda ulatncağını filiyat ile gö
receiiz. - Şükrü Kaya,, 

P38 biltçeainin müzakereleri esnasın
lcSa mecliı zıııbıtlarma ıeçen program 
vudlannın en mühimmi, hiç §Üphesiz, 
k6yleriınbıc ve köylülerimize taallQk e
denidir. 

' 
Eter, efklrı umumiye tarafından 

15ri ıenet lttihu edilen hükumet, bir 
1enl TilrJıciye hükilmeti olmasaydı ve 
bu MSz veriıe tercüman olan makam 
kar]ımıza bir ŞUkrU Knya halinde çık
ımı bulunmasaydı, bu vaadi, sadece büt
çe milAkereleri esnasında me<lislerc 
Ye cfktn umumiyelere boş görUnmek 
için hilkf1metlerin baı vurduktan par. 
Jak ve aldatıcı hünerlerden eaymEık 

mOmkUn olabilirdi. Fakat bu vaad Tür
ldyede yapılıyor, rejime gösterdiği hay
ranlıkta asll safdil ve ıafil olmadığım 
elindeki ıayısıı hakikatlerle her an is· 
bata muktedir, mllheyya bir milletin 
mümcsailleri huzurunda ynpılıyor ve 
aall boı W &aylcmek itiyadında olrru
yan bir hükQmet tarafından yapılıyor. 
Binaenakyh bu vaadin tLClUlmiyle ye. 
rinc gefüile.ceğini kabul etmek kadar 
tabii bir şey olamaz. 

Tilrk köyü, bir çok yerlerde yepyeni 
kurulmaktadır. Bir çok yerlertle ise 
eski köyün son izleri ortadan kaldırıl· 
maktadrr. BD}kumandan Mustafa Ke
malin İzmir nbbmmdaki kağnılan göıı
tere:ek: 

''- Bu memleketin efendisi köylü
dür.,, 

Dediği günden bugUne kadar köylii. 
)erimiz, bir çok şeyler kazanmışlardıı 

ve köylerimizde bir hayli müsbet deği
tikllkler olmuştur. Vaziyet böyle oldu
ğu halde, bir lçbakanın Meclis kürsü
sünden, Mla ortada bir ''köylerin ıslahı 
ıneacleai bUlunduğundan,, bahsetmesi, 
Kemalizmin köy işini üstünkörü hallet
mek iıtemediğini, köylüye "sen bu 
memleketin efendisisin" demekle, köy. 
lilnüıı göıUnü boyamak istememiş ol
dutunu ve her an köyU düşündüğünü, 
lc<Syü milmkUn mertebe sür'atle azami 
refaha ulagtırmayı ıaşm~ ve bırakıl

maz bir hedef olarak göz önünde tut
tuğunu izah eder. 

Cumhuriyet, bir:ie, köyil, ilk günün
den itibaren hakiki ve yUksek milli 
mlnaalyle kavradığını isbat etmiştir. 

Köy ekonomik ehemmiyeti en önde o. 
lD:ı bir yerdir. Köy, millt müdafaa ba
Jmn.ından da en önde ehemmiyeti haiz
dir. 

Nüfus çoğalması, yerli endüstri ma
mulatına pazar bulmak gibi görüg kö
ıclerinden de en ehemmiyetli gövde 
halin-de gene köy gözümüze vurur. 

İnsan olmak ve mcıdcni bir rejim kur
muş olmak gibi iki hisst davada bak ka
zanmak, ancak memleketin her tarafını 
birlbirinden mamur, birlbirinden mü. 
reffeb k8ylerle donatmak sayesinde 
mümkün olabilir • • 

Rejimimizin bugUne kı:ıdar köylüye 
temin ettiği en yüksek faydalardan iki
sini burada bir daha tekrarlamaktan 
kendimizi alamayt%: 

1 - Türk köylüsünü esir halinde 
bulan Cumhuriyet, bu köylUyü hem 
hUr inaan haline yUkseltmi~tir, hem de 
toprak sahibi ederek Türkiyede aosyat 
baktmdan bir "zirai mesele" bıra~ma-
rmıtır. . 

2 - TQrk köyü ilk defa clarak Cum
huriyet devrinde kendini emniyet için
de hlssedebilmlştir. Sosyal bünyemiz, 

Garabet diyarı Anıerikada 

IK@l <dl o ifil D ~eDe<dlüye 
IE5) a a 

H<eo~u on lYlfi1<eal a 
Şehir çılgınca 

iş 

bir eğlenceye başladı, fakat Beledlye 
sürmedi 

aa 
Reisinin 

başında kalması uzun 
Amerikada, vaktiyle varyete ar. 

UsWği etmiş bir kadın, sonradan Dis. 
ney §ehrinin meşhur bir siması olu· 
yor ve belediye seçimi hazırlanırken 
namzetliğini koyuyor. 

Kendisinin seçilmesi için yaptığı 

propaganda esnasında da halkın hoşu. 
na gidecek birtakım vaidlerde bulunu· 
yor. Mesela, şehirde, görUlmemfe eğ. 
lence yerleri açacağını, hemen her 
gün, bayrammış gibi şenlikler yaptı. 
racağıru va.adecliyor .. 

Seçim yapılıyor ve Billi Beyker is
mindeki bu kadın, 2000 ..reyle belediye 
reisl seçiliyor. 

Kadm belediye reisi, iş başına ge 
çince vaadin! tutuyor. Eğlence, oyun 
esasen onun sevdiği Geyler. Öyle kı, 
şehir b~tanb~ çılgın bir hale geli. 
yor: barlar, dansingler, müzikholler 
gece gilndllz işliyor, şehirde yeni yeni 
birahaneler, eğlence yerleri açılıyor. 
Aha.11 vur patinsm. çal oynasın eek· 
linde kendini eğlenceye veriyor •.. 

Bu çılgmhk d6rt gün sUrüyor. D5r. 
dUncU gUn polis mUdürü iee mUdaha. 
le ediyor: 

Mis Billi halka nııtttk verirken 

' Zevk ve ieret içinde kendini kaybe-
den Disney eehri, bir eğlence yeri ol· 
makla beraber, ayni zamanda mtitblş 
bir cinayet ve kavga memleketi ha. 
line gelmiştir. Her gUn, her gece bir
kaç kişi \'UZ'Uluyor, hemen her eğlen. 
ce yerinde kavga. ve döğüş oluyor. 

Bunun üzerine, polis müdürü: 

Artık yeter! diyor ve sabn tükene. 
rck, &ehre bir beyanname dağıtıyor. 
Beyannamede eunlar yazılıdır: 

''Ben vazif o başında oldukça hiçbir 
k4dının şehri altü8t etmesine m1l8aa
tkı edemem ... ,, 

Bundan sonra, polis memurlan faz
la karışıklık çıkan eğlence yerlerini 
kapatıyorlar~ sıkı tedbirler alıyorlar 

ve şehrin eğlence çılgınlığı nihayete 
eriyor ... 

eşkıya, hırsız: çeteleri, kuttaı tarik ve 
mütegallibe felaketlerinden tamamiyle 
tedavi edilmiştir. Her gün bir parça 
daha mükemmelleşen emniyet ve asayi§ 
ka:irolan, bu felaketlerin bütün nükset. 
me ihtimallerini de ortadzm kaldırmı~
tır. , 

Karlı dağlarda, ıssız ovalarda, yalçın 
kayalı sapa boğazlarda, gece gUndUz, 
yaz kış demeden devamlı bir ferağatlc, 
memleketin iç emniyetine bekçilik e
den emniyet, asayiş ve inzibat kuvvet
leri üzerine, burada vatı:ınıdaşların iti
mat ve saygısını bir daha celbederek 
dperim ki; • 

''- İmparatorluğun, Cumhuriyete 
devrettiği köylerin yilzde el!isini, yaya 
olarak gezmış, görmU~ bir adamım. 

imparatorluğun, Türk ::köylerini· · bu 
rejime ne feci şartlar iÇinae gömerek 
terketiğini bilirim. Bu köylerden bir ço. 

lngillerede, Alderşot'ta yapılan blr aBkeri btıyram csnasınaa "büyilk tarihi 
ookaldr tem.!il edilmi§tir. Bunlar ara,, ında, 1162 da Havanamn l ngilizler 
tarafından milda/CUJSı .sırasında Moro kalesine hücum sahnesi ve 1520 d6 
FraMız Kralı Birinci Fransua ı1e lngiliz Kralı Sekizi>ıci Hanrinin mülQka
tı tem.!U oZunmU§ttL1'. 

Sinek kaplandan 
bin kere 

daha tehlikeli ·! 
Kaplandan bin kere tehlikeli bir hay

van.. Bllnun Wıeıt ö1dultirid sayı~ 
biraz ~tihai ~örilnür. ·Fakat- hak ika~ 'bu
dur. Işte rakamlar: 

Siyamda kaplanların parçaladığı insan 
lar senede 50 kişi kadar.dır. Halbuki si
Mklerin öldürdüğü 50 bin kişidir. 

Sineklerin tehlikesi bilhassa uyku has
talığı ve sıtma aşılaması ve diler hasta
lıkları nak.letmesidir. Uyku hastalığı a
playan sinekler bilhassa sıcak memle
ketlerde çoktur. İngiliz Hindistanında 
her sene, bu hastalığa tutulanlar 100 
milyondur. Sıtma ve uyku hastalığına 

tutulup çalışmaktan aciz kalanların mem 
Jekete iktisadt sahada büyük zararı var
dır. Yapılan bir hesaba göre, bu yüzden 
İngiltere 'Senede altmış milyon İngiliz Ji. 
rast zarar etmektedir. 

Sivrisiı:ıelde~ ~wclığı sıtmaı ~ her 
memleket için bir Uettlr. Srtmalann 
fazla ôriildüğil Avrupa memleketi olan 
Romanyada sıtma mücadelesine bu sene 
büyük bir gayret sarfedilmektedir. Halkı 
sıtmaya kaı]I tedbir almaya teşvik için 
muhtelif propagandalar yapılmaktaqrr. 

Milletler cemiyeti sıtma mücadele ko
misyonu sıtmaya karşı yeni ~ir korunma 
usulU tavsiye etmiştir."Buna göre müte
madiyen kinin almakta yapılan tedavi 
usı.ılil artik kalkmıŞtır. Yeni tedaviye 
göre, sıtmalı bir kimsenin beş altı gün 
arka arkaya 1 veya 1,20 gram kinin al
ması ıa.ınndır. Bu tedavi, hastalık yeni
den başladığı zaman tekrar edilebilir. 

Bununla beraber, bu usulU doktorun 
tavsiyesini almadan tatbik etmek doğru 
olmaz. 

Bir şehir yüz sene 
evvele ·döndü 

Halk eski kıyafetler giydi, sokaklarda 
otomobil ve tramvay yerine 

arabalar dolaştı 

Amerikada bir şehir halkı, geçen gün 
kendılerini tam yüz sene geride bulmuş
lar ve Gehir tamamile on dokU%Ullcu asır 
hayatı yaşamıştır. 

Kulver Siti ismındeki bu şehir Holivut 
civarındadır ve o da bir sinema şehridir, 
içinde bir çok stüdyolar vardır. Ameri
kanın her sehri gibi, Kulver Siti cadd&. 
!erinde de hergün büyük bir kalabalık 
vardır, otomobiller, tramvaylar mütema
diyen i_şler, halk gider gelir •• 

Halbuki, ~irde bir asır evvelki hayat 
yaşandığı gün, caddelerden otomobil ve 
tramvaylar kalkmış, yerlerine arabalar 
konmuştur. Halk, bugünkü kryafetlerinf 
değiştirmiş, arkalarına yüz sene evvelki 
elbiseleri giymişlerdir.. Hül!sa, o gün 

ğunun on beş yılda, ne ha !aldığını gö
rerek anladığım i~in Şüktü Kayanın 

tercUman olduğu vaade, yani ~öylerin 
HlyıJt o'l.dağtt refaha, - sözle değil fili
yDl: ile.:. "'Utaştmlacaklarını göreceğimi-
ze· inanabiliyorum.,, -

Nizameddin NAZiF 

Kulver Siti 1938 senesinde değil de, 1838 
senesinde imiş gibi yaşamıştır. 

Sebeb? 

Me§hur Amerikalı muharrir Mark 
Tuen'i~ şaheseri olan ••ıpm Soyer'in ma
ceralan,. filme alınmaya başlanmıştır. 

Bu müna~ebetle §ehir, o kitaptaki mace
raların anlatıldığı zamanı canlandırmak 

istemi~tir. 

J aponyada zelzele 

oldu 

Tokyo, 29 (A.A.) - Bugün saat 13,40 
da Kuşir mıntakasmd!i biribiri ardınca 
birk~ç zelW.e duyulmuştur • . . . 
Teşikajda demiryolu birkaç yerinden 

OOzUJmuşsa da bir. müddet oonra müna
ka!At tekra:- başlamıştır. 

l\URUN 

Son tecrübe 
A SiM us. Jlatau davwıının Büufık llU· 

let Mecliainde uuandırdıOı ıuablu~t
ten, hatiplerin sozltrinderı balıstder.ek 
hatiplerden Hariciye vekilinin "beklemele
ri rkaıını,, kaydediyor ve diyor ki: 

Hakikaten Tevfik Rüştn Arasın bahset
tlll yeni vaziyetin ehemmiyeti inkı1r edi
lemez. Şimdiye kadar Halayda manda i
daresi adı altında da işgallerini muhafaza 
eden Fransızlar burada bir Türk idaresi 
kurulması hususunda saz veriyorlardı. 
Fakat intihabat için nlifus kaydı işinde 

takip ettikleri tarzı hareket ile bu sözle
rinin tamamile aksine gidiyorlardı. Fran
sızların anlaşma dedikleri bu taahhüt söı
de kaldığı için Türklere sadece protesto 
etmek düşüyordu. 

Simdi Fransa hilkQmeU söz yerine yazı. 
lı senet vermiş bulunuyor. Bu yazılı taah
hüdün tatbiki Türkiyenin milll arzulamua 
tatmin edeceği gibi Hatay Türklerinin ha
yat haklarını kurtaracaktır. 

Demek ki artık bugün türlü tatbik va. 
sıtaları altında yapılan intihap usullerini 
de bir tarafa bırakarak bu intihabın neU· 
cesinl beklemek mümkün olacaktır. Neti
ce Fransız hükQmelinln verdiği :yıızılı ta
ahh!ide uymadığı takdirde Halayda o IJll
ne kadar gerek kayıt ve tescil, serek inti
habat adlan altında yapılmış olan bütlln 
muameleleri biç olmamış uyarak en kısa 
yoldan en radikal tedbirleri almak husu .. 
sunda TQrkfye hareket serbestislnl almıf 
olacaktır. Daha doğrusu "Fransız hükQme
tlnln yazılı bir taahhüt şeklinde Hatay 
Türkleri için . tanıdıAı haklar., artık cum
huriyet hükQmeUnfn kendi kuvnU De 
yerine gelir1lebi1eceklir. 

HülAsa Türkiye Hatay davasını yıllar
danberf sulh yola ne halletmek irin müm
kün olan her vasıtaya baş vurmuştur; son 
bir tecrübe olnrak Fransanın bfikümete 
verdiği yazılı taahhOdün yerine getirilme
sini de bekliyecektir; bu tecrübe de neil
ce vermedl~i takdirde artık Türklyenla 
hareket scrbestlsf elde etmekten mOtevel
lit mesullyet tamnmlle Fransaya alt ola
caktır. 

TAN -Eskiyi koruma proğrami 
A 1JMET EMiN YALJIAN, lstan'bul a4-

Up-.aarauına Git milnaka,ot -.. 
tagg. koy(i.qğq dqvadan bahsed~n ın~ 
ıinde diyor ki: , 

İstanbul adliye sarayının yıkılmasuua 
alt münakaşalar, eskiyi koruma davasını 
g!lnlln meselesi haline koydu. Bu müna
sehcUe hapishane 3-'erini kendi gözllmle 
görmek ve adliye sarayının yapılmasını 

seri bırakan sebeblerl daha yakından k•Y
ramak ibUyacını duydum. Hapishaneyi il· 
yaret için adliye vckAJellnden ltln almı,8 
lilzum varmış. Ankarada iken bu izni al
dım. Gelir gelmez de hapishaneyi dolat
tım. 

Bu~Onkü bahsimiz hapishane meseleal 
deAildir. Bunun için hapishanede gördük
lerimi ayn bir yazıya veya yazı serisine 
mevzu yapacağım. 

Su kadarını s5yliyeyim ki, bugQn bapl&
hane olan blnalann yıkılması seri kaldık
ça, burası muvakkat mahiyette, ntelyeslı. 
mahpuslar icin çahşıııak ve boAaz doyur
mak imkAnsız bir hapishane halinde kalı· 
yor. Buno bir giln irin bile sebcb olmak 
günahtır. Çünkll İstanbul hoplshnnesl, bir 
lmrah yaratan •c ceza telAkklsi bakımın
dan insanlı~a yeni yeni ufuklar açan bir 
memlekein bir hapishanesi diye ne lra 
dar cabuk tasfiyeye uğrarsa ve ortadan 
kalkarsa o kadar do#ru olur. 

CUMHURiYET 

Harp endüstrimiz 
A l:llLJ/N DA VER, Naima, Mıhına ıliflt. 

nunda harp endü11lrimlzdtn bah-
sedi1Jor, diyor ki: · 

Yalnız, Almanyanın değil; biltün diin· 
yanın tuttuğu yol budur, Türkiye de tabi• 
aUle sllAhlanma yolunu tutmutlur. Biı. 
ne kadar sulhperver olursak olalım, ma 
dcmkl herkes sulhpen·er de~ildir ve ma
demki ıllAhsıı olanlara, ta uzaklardan sal
dıranlar vardır; o halde tam bir şekilde 
sllAhlanmaAa ve bntün sllAhlnrımızı kea
dimlz yapmaJa mecburuz. Cumhuri)•et I• 
daresl, memleektl endüstrileştit"lrken mll-
11 müdafaa ıayeslnl de göıettlAI gibi, .. 
kert fabrikalar kurmak suretlle yeni bir 
harp endüstrisi de yaratmıştır. Du sah..._ 
yalnıı ne ekslllmiı kalmıştır ki onlal'lll 
da tamamlanması kararlaştınlmıştır. 

1 - Motör endüstrisi, 
2 - Kimya endüstrisi, 
3 - Tersane. 
Motör endüstrisinin ehemmlyetlnd• 

bahse lllzum yoktur. Tayyare, tank, den,... 
altı gemisi, hücum malzemesi hep motlll: 
demektir. Motör labrika~nnı kurdukl .. 
sonra, evvelA Avrupa ve Amerika motörlr 
rlnln brevelerlnl alarak yerli motörler ,r 
pacnttız; arka~ında çok gecmeden, Tıırk 
zck~~ının yarntnenAı tam Türk motlirlerl 
de do~:ıroktır. 

Klm~·n endilstrl:ılnl kurm:ık ,·azifesi~ 
Sümerbank üzerine almıştır. ?ılemlekt 

.-: Devamı 4 uncnde 
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dlaqata daie -
Eskiye hürmet 

O :lYORLAR Kt: ''Gençlerin ken· 
dilerinden evvel gelenlere za

ten hürmet gösterdikleri yok. Herıeyin 

kendilerinden lbaıtadığmr iddia ediyor
lar. Dünün bir iki muharririne de hür. 
met gösterdiler mi. bu sefer de sen 

ba§lıyor&un söylenmeğe... O bir iki 
muharriri sevmesen bile sus; hatt~ on
lara hürmet gösterdikleri için gençleri 

alkışla ... Yeni ~esilleri kadirşinaslığa 
ldavet etmemiz lanmdır.,, 

Gençlerin dünkülere hürmet etme
diklerini pek bilmiyorum; bilakis, çoğu 
Fikret'den, Haıim'den, Akif'den, Ha. 
mid'den hayranlıkla bahsediyor. Art'ık 

pek genç sayılmıyacak yaşayan ıairle

rimiz arasında da gençlerin hürmetle, 
muhabbetle bahsettiği bir kaç kiJi var. 

Bence gençleri dünün muharrirlerine 

kadirşinaslık göstermeğe değil. asıl 

yaşlılan, gençlere alaka göstermeğe da· 

vet etmek lazım. Bir takım mecmualar· 
da veya kitap halinde §İirler, hikaye. 
ler çıkıyor: hangi "yaşlr,, muharriri· 

miz bunlan takip ediyor, okuyor, be· 
ğeniyor? Kır lanı aşmı§ rnuı.'ıarrirleri

mizden hangisi, bir genci keıfetmek he· 
vesini gösteriyor? Böyle bir heves §Öy· 
le dursun. her genci. hele kendilerinin 

yaptığından başka bir şey yapmak ar
zusunda ise, muhakkak istihfafla kar~r 
byorlar. İşte Yedi • Meşale'c.iler. iıte 

Cahid Sıdkı. işte Ahmet Muhip... Dü
nün pirleri hepsini de dudak bükerek 
karııladılar. 

"Gençlerden kadirşinashk bekleriz,. 
sözünün manasını biliriz: bir zamanlar 
kendilerinden bir ümit beslenmiş, at· 

kıılanmış, rağbet görmii§ san'atkirla· 
rm, adlan etrafın.da başlryan sükuta da
yanamayıp .-.;ı acı sitem etmeleridir. Sü· 

kCıt, alikayı. alkıgı takip eden sükut, 
şair için. muharrir için, her aan'atkir 
i~in en ıstıraplı şeydir. Ömründe hiç 

rağbete ermemiş san'atkarm: "Ne ya· 
palım? beni anlamryorlar; günü gelecek, 
nıerimdcki güzellikler herkesin gözü
ne çarpacak,. diye avunmaır kabildir. 
Fakat olin "anlaşılmış,. olan adam, bu 
teselliden de mahrumdur: karilerini. 
hayranlarını böyle yavaş yavq veya 

birdenbire kaybetmesini ya umumi 
zevkin düşkünlüğüne, ya ktndi aleyhin: 

de bir cereyana atfeder: "Ben bunlan 
yazmakla yanıldığım gibi dün bunları 

alkışlıyanlar da yanılmrş., deyip boyun· 
larını bükenler pek nadirdir. Fakat 
böyle olanlar da hınçlarını gençlerden 
almak isterler. 

Düne hürmet. eaki'ye hürmet .. El· 
bette lazım, onun Ji..izumunu kim inkar 
ett'i? Fakat bu hilrmetin ezbere edinil-

mesi, sahte olması caiz değildir. Dünün 
muharrirlerine hürmet demek, onların 
eserlerini okumak demektir; okumuı 

olmak değil. okumak. Kütüphanelerin 
tozlu raflarında duran kitaplann mu· 

harrirlerine en büyük hürmet. onların 
adlarını anmamaktır. Zevklerimizi sa-

rnimiyetle söylemeliyiz; sevmediğimiz. 
hoşlanmadığımız şairleri seviyormuşuz, 
hoşlanıyormuısunuz eibi anmağa kalk

rnak hem yazılarımrzı okuyacak olanla· 

ra, hem kendi §ahsımız~. hem de bah· 
acttiğimiz insanlara kar§I en b:.iyü!t hür· 
nıetsizliktir. 

Geçen gün Orhan Seyfi bir yazısın· 
(ia bu samimiyeti göstermişti: Halk 
§airlcrimizdcn, Karacaoğlan'dan, Derd

li'den, Aşık Ömer'den büyük bir zevk 
alrnadJğını, onların şiirlerine edebiyat 

tarihinde mühim bir yer vermenin hik· 
llletini anlamadrğını söylüyordu. Hat· 

ta Yunus Emre için bile hayranlık 
göstermiyor. o şairin mesela Abdül· 
hak Hamid'le Fikret'le mukayese bi

~ cdilemiye~eğini il_eri sürüyordu. 
en, tamamıyle <ıksı kanaatteyim, 

{unusun yanında Hamit, tadsız bir 
kafaıan.aan başka bir şey değildir. Fa· 

at Orhan Seyrinin' yazısını mem-

nuniyetle okudum; çünk:.i eskiye hür
~ct. peşin hilkmüne boyun eğmeden 
üıiindüğilnU. %evkini söy~~yordu. Bi· 

ır. 

( $ IE IHI ii llt 10 IE VE IMllEIMILIEl~ElllE) 
Lise ve orta mekteplerde Atatürk 

Tabii tatil devresi köprüsü inşaatı 
Uokapaoında istinat 

başladı rıhtımı inşaatı gUç-
Liaeıer1e orta mekteplerin s.on sınıf· imtihanlar on beı gün i~inde ycı.pılacak lllkle llerllyebtllyor 

!arından maada diğer sınıflarının tabii ve bunlarda da muvaffak olamıyan ta· Atatürk köprüsünün ikmali için an-
tatil devresi başlamr~tır. Bu tabii tatil lebeler eylülde başlıyacak olan aözlü im cak bir sene kalmıştır. Köprünün eaa.. 
devresinden yalnız kaınaat notları ve tihtınlara girmek mecburiyetinde kala· sına ait olan inşaat çok Herlddiği halde 
yazılı imtihanlarda ikmalsiz geçen ta- caktır. Yalnrz en fazla üç dersten ik. başlarından birinin istinııt: edeceği Un-
lebeler istifade edeceklerdir. Orta mek. male kalınabilecektir. • kapanındaki sahil rıhtımı bir türlü ik· 
tep birinci ve ikinci lise dördüncü ve Lise ve orta mekteplerin son sınıf- mal cdilememekteldir. 
beşinci sınıfların karneleri bu hafta larında bulunan talebelerin imtihanları 
içinde tamamen verilmiı olaceık ve tale· ise haziran içinde bc:aşlryacaktır. Bu sı· 
be imtihan vaziyetini anlayacaktır. nıfJarm dersleri kesilmiştir. Bu imti-

Kanaat notlatiyle muvaffak-olaıruyzın hanlarda ve olgunlukta muvaffak o-
talebeler haziranın sekizinden itibaren lamıyan talebe de gene ikmal imtihanı-
sözlü imtihanlara gireceklerdir. Sözlü na girecektir. 

Eski vapurlar 
Kadro harici 
hırakılmıyacak 

Yeoitenircesioe tamirden 
ıonra sefere tahsis ed1lt'cek 

Almanyada. Krup tezgahlarında inşa 
edilmekte olan yeni posta vapurlarımız. 
dan ikincisi Sus da 27 haziranda, tam 

iki ay sonra da üçüncüsü olan Etrüsk 

vapuru limanımıza ıelmiş olacaktır. Bu 

suretle yeni vapurlarımız 1939 senesi 

sonlarında tamamen tesellüm edilmiş 

bulunacaktır. 

Denizbankm kuruluşundan evvel, yeni 

vapurlarımızın ısmarlandığı sırada yeni

lerinin gelmesinden sonra eski ve masraf. 

lı olan teknelerin kadro harici çıkarıla

rak satılrnasma karar verilmişti. Faka~ 

birçok noktaların düşünülmesi ve mem

leket menafatlerinin gözönüne getirilme

si neticesi olarak sahillerimizde daha sık 
postalar tahriki ve ayni zamanda başlıca 

Anupa limanlan~·uzı yek.diğerine bay
rağımızı taşıyan vapurlarla bağlamak im 
kfuılannı elde bulundurmak için, eski 

vapurların kadro harici edilmemesine 
karar verilmi~tir. Bunlar şimdiye kadar 

tutulmuş olan tamir şeklinden ba~ka A
deta yenilenirccsine tamir edilecek, ka-

zan ve makineleri uzun müddet tamire 
ihtiyaç göstermiyecek bir ~ilde yenile

necektir. Yalnız. tamirleri pek ma~raflı 

olacak ve fazla i~e yaramıran birkaç kü· 
çük tekne kadro harici çıkarılacaktır. 

Bu arada halen Haliçte sefer harici bu

lunan emektar Gükemalin de tamir edi

lerek sefere konulması üzerinde tetkikler 
yapılmaktadır. 

Kaybolan 
sandal 

Çınarcıkta bolundu 
Yenikapıda.n Vahide isminde bir genç 

kıze ait bir -sandalı kirahyarak ge.zmeğc 

çıkan dört gençten dört gündür haber a
lınamadığını yazmıştık. Bugün aldığı

mız malfunata göre sandal Yalova civa
rında Çınarcıkda karaya yanaşmış ve 
içinden dört genç çıkarak akıntıya kapıl
dıklarını söylemişlerdir. 

Sandal sahibine testi medilmi~. tekne
yi kiraya veren sandalcı Mahmut hak
kmda takibata başlanmıştır. 

Foyası 
DUğUo gecesi 

Meydana çıkan 
Erkek - kız1 

Varşovada sahtekAr
lıklan mahkll.m oldu 

Lehistanda bir erkek - k1z vak'ası ol· 
muıtur: 

Olga Biyaska ismintdeki bir genç kız, 
erkeği çok andırmaktadır. Onun bu 

erkek güzelliğini ilk keşfeden bir fotoğ
rafçı oluyor. Kendisine erkek elbiaeıi 

giydirerek resimlerini alıyor ve bunlan 
güzel bir delikanlı kartpostalı olarak 
satryor. 

O zaman, Olga. erkek elbisesi ile ge. 
zip kt•dınları kandırarak', kartpostallara 
model olmaktan ziyade para kaıanaca
ğını dilşünüyor ve i~e girişiycr. 

Erkek kryfeti ile dolaşmıya baş1ıyan 

Tonton amca 
ıressam 

Son defa yapılan hesaplardan sonra 
dökülen beton kazıkl..- tamamen denize 
saplanmış, fakat bunlar ihtiyacı kartı· 
lamadrğmdan yeniden beton kazık dö-

külmeğe başlanmıştır. Bunlar da ya. 
pıldıktan 50nra köprünün bu başmm 

istinat edeceği mesnet rıhhmmın ta
mamlanacağı anlaırlmaktadır. 

Diğer taraftan, köprünün üz.erinde 
kaldınmın konulacağı zemini hazırla

ımık üzere dörder metre uzunluiunda 
beton zeminliklerin dökUlmesine bat • 

~anmııtır. Bunlar kgprflnün demir ak
samı üzerine tatbik edilecek ve gonra 
köprünün beton asfalt kısmı bunun ü. 
zerine dökülecektir. 

Köprünün Az:apkapı tarafmdanki ba
§ında it daha sür'atli ilerlemiştir. Bu 
krsım köprünün kurulması için hemen 
hemen hazırlannuı bulunmaktadır. 

Köprünün mevcuda ilaveten dört du· 
basr ıdaha tamamlanmıştır. Bu dubalar 
ay başında suya indirilecektir. 

Yolcu salonundaki 
harita değiştirildi 
Sirkecide yeni yapılan yolcu salonunun 

üstündeki camlı kısımda memleketin her 

yanındaki m~hur mahsuller ve hususi
yetleri tebarüz ettiren temsili bfr harita 

yapıınu,tı. Dört cihete ~amen uygun 
yapılan bu harita tavanda bulunduğu İ· 
çin yerdekilere ters geliyor ve bunun 
için garip bir manzara arzediyordu. 

Denizbank bu bi durımyan şekli na. 
zan dikkate alarak haritayı de~iştinni§ 
ve aşağından bakanların görü~ne uygun 
gelecek bir harita yaptmnıştır. 

Olga, hakikaten, kendisine niıanlı but. 
mt)kta gecikmiyor ve nihayet Val"§O· 
"Yadaki zengin bir ailenin kızr ile evlen· 
miye karar veriyor . 

Nikah oluyor ve düğün yapılıyor. Fa
kat düğün gecesi vaziyet meydana çı· 
kıyor. Kızrn ailesi dava açıyorlar. 

Bütün Lehistanx günlerce alikadar 
eden muhakeme sonunda, Varıova mah. 
kemesi erkek • kızr. sahtekarlık cilr • 
münden dolayı mahklım ediyor ve ar· 
kasma kadın elbisesi giydiriyor!. 

lflft lynl samimiyctl gösterdiğimiz za· I 
;:ıan da onun memnun olması laırm gc· J 

Nurullah A TAC 1...::=.::..:?::::.:::::...ı.;;:;ıı.__,_~...;..~~ 

__ , .......................... . 
Fenni Melhmed 

Dedenin 
SevahlBrnAmes 

Elime 29 sayfalık bir şiir kitapçığı geç 
ti. Bu ~iirlerin A. Faruk Durukal tara 
fmdan emek sarf edilmeden yazıldıkla 
şairin kitabına verdiği ''Çala kalem .. a 
dryla da itiraf edilmektedir. 

Bu yıl içinde Mersinde basılnuş ola 
''Çala kalem.,in 19 uncu sayfası 
şiir Nasihat. ''Çngrn gençliğine,, ith 
edilmiş; ihmale delfilet edip bir şiir 
tabmda çok çirkin görünen yanlışla 
dilzeltme cetveline baktım, orada da b 
lamadım, fakat mana çıkaramadığını 
çin bu Nasihatin "Çığır gençliğine., i 
edilmiş olacağına kanaat getirdim. B 
takdirde, Çığır gençliği, nasihat ve 
bilmek için kendilerinden daha tecrübe 
olması ıazımgeıen A. Faruk DunıkaI 
rafından biraz fazla havai anlaş1lm-ış 

Sevse de inanmayın kadrna aman sakı 
ı~eryilzünde her kadın gizli bin sır 

saklar(? 
Kadından uzak durun, sokulmayın pc 

yakı 
Korkarım ki sizi de tutup ate§6 yakar •. 

Diyor. İkinci mısramd~ Ill3Jl3 çık 
ramadığmu da ayrıca ilave edebilirim. 

Kitabın 9 uncu sayfasında Reşat N 
riye ithaf edilmiş ''Çalı Ku,u., ~ri 
ise. üstat romancınm tabileri tarafında 
memnuniyetle kaJ'§tlanacağmı sa 
rurn: 

Bir (Çalı k~~)m vardır. daldan da 
sckerd 

Ben onu ürkütmezdim, o da bende 
ürkmezdi. 

Gündoğmadan kalkardı, tatlı tatlı öte 
d 

Dama çok alışkındı avucumdan ye 
''t:rd 

• • • 
Rilmcm nedense bilmem öldü bu Ça 

kuş 
Bende ( AC1mak) hissi(Dudakdan kalbe 

akt 
Bir (l'eşil gece)sine doymadan yok o 

luş 

Sineme kapanmıyan derin bir yare açt 

Son üçüncü kıtasmda da ;(Eski rüya 
ile (Ak~ güneşi), kaydedilmiş olan 
manzume bana Fennt Mehmet Dedeni 
''Sevahilname.,sini hatırlattı. Hiat on • 
kinci asır şairlerinden olup 1127 de 1 
tanbulda vefat eden Fennt Mehmet Ded 
1stanbulda yerleşmis Denizlili bir aileni 
evlAdı idi. "Dh'ClJl.,t basılmamıştır. F 
kat "Sevahilname,,si ••Hadikatül Cat 
mi,.in ikinci cildi içinde basılmıştır. 

Birkaç beytini nakledelim: 

Hep galat sözle geçürdü gününü Ôlt 
ıar 

Galata se)' seyrine gitmiş meğer ağyar 
le yar 

Kalmadı kimsede hiç nan alacak bir akç 
Serv kadler ik pür olalı Dolmabahçe. 
nilcrim hazreti hakdan o Beşiktaş olsu 

Eylcmekden o melı'in sohsı firaki i 
savaş 

f;özlerimde kumçcşmc gibi hiç kalmad 
yaş! 

. . . . 
Fenrü Mehmet Dede Sevahilnamesini 

latibali manzumeler çeşidi olarak yaT. 
mıştı. 

R. Ekrem KOÇ 
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IÇERDE: 

• Maçka - Siıli - Beşiktaş arası fe)ıır 
plAnına glSre büyük bir sayfiye haline ge
tirilecektir. Bu husustaki mevıil plAn ha
zırlanmıştır. 

• 1stanbuldaki bütün mezarlıklar bele
diyeye setmiş ve evkaf yerine belediye ta
rafından idareye baf)anmıştır. 

• Evkaf idaresi şehirdeki eserleri tamir 
için muntazam bir proıram hazırlamıştır. 
Bu arada cami avlularındaki ınezarlı.ldar 

da tamir gôrecektlr. Tophanedeki KıJıça. 
11 camisi de tamir edilecektir. 

• Vh anada loplanncak olan beynelmilel 
cerrahl kongresine memleketimiz nnmına 
da murahah~lar iştirak edecektir. Kongre 
19 hazıranda yapılacaktır. 

DIŞARDA: 

• H7l de Parfste Per.la~J mezariıtı du
nr:ı 6nfinde kul"fUna dizilen Paris komfi
nft ıefieri için her sene :ppılmakta olan 
fhtlfal dün de sol partileri tarafından btl
yflk bir blabalık 6nftnde Te hiçbir hldiM 

Düğün hediyesi: 

bir konser , 
En futa para kuaııaıı kemancı diye 

mqhur Yehudi Menuhin ismindeki A
merikalı ıentin, bir Avustralyalı kızla 
nipnlandıfım yazımıtık. l 

çıkmakaııuı ::ıapılmışbr. ' 
• Fransız ha'V& ıene.rall Villöme.ııia rl· BwıJann dilğilnil ıeçen &tin oi:lu. 

nset eltili Fransız han be)'eti dila tana- Ayni nmanda, kemancının Jazkardqi 
re ile l.ondraya 1itmi1tir. de onun evlendiii Jazm aiabeyiai il~ 
•İneç hfikömetl hesabına İtalyada .Mon mpnlandı. Yehudi Menuhin nikih me. 

falkone teqlblanada J&pılaa 28 bla tonı. 
lltolut }'Olcu vapunı denhe lndirllmlttlr raaiminden IOllra kanmu Tcı.kaninı- ı. 
Vapura "Stokholm" adı verflmlJtfr. ıria komerine götilnnilftür. Gene kar:ı-

• Macar dııhiliye nazın yaptıklan net emm ıerefine kendisi de bir konser ve
riyatı dev)etin emnl1eti aleyhinde ıi'>rerel.; recektir. Bu ıuretle, .genç laza, düğün 
sağ taraf gazetelerinden Pestlnaplo llc bedi-; olarak k • ol 

patmıştır. 

Yehudi Menubin ile genç kansı Ye 

(altta) ı\fenulıinin kızkardqi ih 
nipnb11 .• 

Kadın 
yüzünden 
Birbirlerini 
yaraladılar 

Dün akıam Kadıköy Kurbağalı poliı 
noktasına kovalanmakta olan göğsün

den yaralı bir adam müracaıat etmiıtir. 
Seyyar yoğurtçuluk yapan Ahmet Tak 

ismindeki bu adam kendisini kovalayan 
adam tarafından vurulduğunu bildir. 

mit, bunun il.zerine İbrahim iımindeki 
kovalayıcı da yakalanınca bunun ko -
lundan yaralı olduğu görülmÜ§tilr. 

Her iki yaralının tedavisi yaptınlnuı, 
tahkikat sonunda Ahmetle lbrahimin 
Fikir tepeainde bir kadın yillündeıı 

biribirlerini çala ile vtlı1dukları anla • 
ıılmı§tır. 

• lktısııt vcklilcti yaş ve kuru me)Yele
rin fazla miktarda lhrncı için yeniden e
saslı tedbiilcr almıştır. Son senelerde 
bilhassa komşu memleketlere me)'\'e ihra
catı artmıştır. 

Palotııi mecmuasını bir ay mfiddetle ka- l r- onaer venmt uyor. 

• Lehistanda Vilna mahkemesi 10 ko· ı------------------------------------------

• İzmir lııılkcvl yurt içinde geziler tertip 
etmiştir. Bunlardan ilki 11 haziranda Ay. 
vıılığa yapılacaktır. lkincl se:rahat Trakya
ya olacnktır. 

münlsti sckiıer sene hapae mahkftm etmi~ 1 
lir. 

• Mandalay adındaki yat NeTYOrk k6r1e
zinde sisten dolayı Akuadia nparu Ue car 
pışmış ve 15 dakika içinde batm~hT. Yat 
ta bulunan 335 kişi Akuadiya Yapuru ta. 
rafıncfnn kurtarılmıştır. • "Trak,, vapuru ile llursalıJardıın mll

rekkep 3SO kf,fllk bir kafile dl.in şehrimi
ze gelmiştir. Vapur bu misafirleri saat 10 
da tekrar Mudaııyaya ıötOrmilt. bu suret- (""' _ /J _ n ,._ ~\ı. ,...f'.. (J_.._ _• 
le ilci kere gidip gelmiştir. \::::a ~ "f'-"~ 

• İpek lstihsnldlında bu sene b:ui:ı. bir _J_• /J ? 
fazl:ılık gürülınektedir. Bursa ipekçileri '7\e, WI~~ 
!stoklarla çalışmaya karar vermişlerdir. a -

•Üç aylıkların nrilmesine Emlı\k ban- ____________ .... _____ _,,,._ .... ____ ... _ _.. 

kasında ayın 1 inde, malmfidürlöklerinde 
:de 4 haziranda başlanacak ve 11 bazfran
<ıa bilirileccklir. 

• l'ürk okutma kurumunun senelik top 
lantısı dün Darüışafakada yapılmıt ve se
nelik rapor okuuarak umumi heyet tara
fından tasvip edflmiştlr. 

• Hazlnel evroktakl vesltalann tasnltf
ne başlanmıştır. Buradaki nslkalann sa
yısı 100 milyonu geçmektedir. Bonlann 
tasnifi için kadronun ıenltlelilmeaine ka
rar. verilmiştir. 

• Maliye vckAlelf tarafından lstanbulda 
hep bir bicimde maliye binaları yaptırıl
masına karar verilmiştir. Geçen sene Sa
matyada yapılan binadan sonra bu sene de 
ayni şekilde Sirkecide bir maliye tube 
binası yapılmıştır. Binanın açılma mera
simi yakında olacaktır. 

• Kaçakçılık ve ahlAk zabıtası işlerinin 
ıene polis iklncl şube mfidllrlQQne np. 
b brarlaflınlmlftır. Ba mftdDrHlk daha 
geniş bir mikyasta raalfyette bulunacak-
tır. • 

CUMHURiYET 

Harp endüstrimiz 
_.. Baştarafı 2 incide 

sanayfJeşUrme işini, dört yıl içinde, hi(: 
yoktan başaran Sümerbankın çok yatın. 
da kimya sanayii de kuracağı ıfipbesisdJr. 

Tersaneye ıellnce, Gölcük ve İstanbul 
tersanelerinde kend\ kendJmbe harp ıe
mlleri yapmala bqlıyacaiı.mız: mesut 8'1D 
uzak delildir. Tersane işi başanlmıı addo
Iunablllr, bir Jıamle daha yapıp işi bD,at. 
mek kilidir. 

125 milyon liralık fevkallct. mllclafu 
tahsbatı. TDrklye71 •potentiel de ıuern., 
batımından ela kuvvetli bir devlet haline 
getirecektir. Anann! kahramanlılı mo
dem slllb n malzeme fabrltalaiile temin 
ve takYiye edilecek olan T8rk ordmumm, 
~ ~~~ ~ ep~~ 4tJbarjle ~ • 
hiçbir eblll luWıuneaJWr. 

Ölftm 

ıstanbul Defterdarlığından: 

Sıra No. 

ı 

2 

3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

16 
17 
18 

19 .. 
21 
22 

Iıinı 

Vıtol 

Zamapolos 

Hasan Himmet 

" Cevdet 
İstef an 
All 
Nihat 
Manuk 
Raıöe 

Sabri ve Şer. 
Vahan 

ŞWail 

Kara.bet 

Refika 
Hıfzı 

Marl VolKnıan 

Sanatı 

Ev 
İçkili gazino 

Müteahhit 
Müteahhit 
Tiyatrocu 
Terzi 
Kumcu 

Tuhafiye 
I>Uğmecl 
Terzi 

" Su.adiye otomobil 
eirkeü 
Büfeci 
Teni 

Trikotaj 
Milteahhit 
Boya fabrikası 
§Ubeel 
Şapkacı 

~ 
.Moza.yikçi 
Çorap öıiicil 

Ticarethane adresi 

Caferağa. Moda 264 
Ca.ferağa Büyük Moda 

Verginin 
mikdan 
L. K. 

517.04 

Devriye sokak 4-6 975.60 
Caferağa. Dalga 28 960.00 

,, " 400.00 
Osmanağa. Tulumba No. 1 25.20 
Caferağa. Yasa 14 99.52 
Osmanağa. Hay. P. 2.'5 5().~ 

,, Körler 15 30,24 
,. S. Çeşme 16/8 26.2-0 
.. ,, 130 60.24 
" ,. 166 /5 67.20 

Cafera.ğa Muvakkithane 6 33.60 

Suadiye Bağdat No: 325 

s. Cedit c. bo8tan 
Osmanağa S. Qeeıne No: 
166(1 
Osmanağa. Dtıt 36 
Caferağa Moda. No: 100 

581.76 
50.40 

109.80 

151.20 
720.00 

Caf erağa. Muvakkithane 345.60 
Osma.nağa Kuşdili 138 153.36 
Oderap :yeni ~ ~6 76.88 
Osma.nağa Hay. P. 48 749.76 
!kbaliye Borulu Jl.aslak 10 101. 76 

İhbarname 
No: 

3j31 

3J32 
3J33 
3/33 
3/34 
3/35 
3j36 
3j37, 
3/38 
3,139 
3/40 
3/41 

3/42 
3/43 

3/4' 
3/45 
3/46 

8/47. 
3/48 
3/~ 

3j50 
3f5l 

• Turizm Te otomobil klnbOnQn Ankara, 
merkezinde dOn toplanmış ve seçim 7apıl
mıştır. Yeni idare heyeti memleket dahi
linde ve haricinde seyahatler tertibini ka
nrlaştırmıştır. 

Tanrnmıt tUccarlanmızdan ve Sipahi 
ocağı azasından bay Kerope Damadyan 
vefat etmittir. Cenaze meruimi yann 
sabah 10,30 da Beyoğlu Bahkpazann. 
daki Ermeni killseainde yapılacat ve 
cenuesl ·ıııu Ermem kabrbtanma def
nedilecektir. 

Yukarda adr, fıf ve eski adresi yazılı Kadıköy Maliye Şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan 
82'8fb'nnada da bulunamamıı olduklarmdan hizalarında yazılı 934 malt yılı kazanç ve buhran vergilerine ve mmlarnıa. 
ait ihbama.melerln bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamı§tır. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümlerine 

• Ankarada açılan kız enstltOlerl n sa
nat okullan sergisini bir hafta Jçlnde 
37.GOO kiti gezmiştir. 

tevfikan ve tebliğ yerine geçmek il.zere keyfiyet flln olunur. (3176) 

q40 ,_ .... 

.. 

934 

" 
" 

" 

935 

.. 

.. 

Filmlerde gl>rdUğUmUz btrçol[ lieyecanh lllinelere eap.r kalıns. Nat bun.1 " 
.&mı birer sinema hilesi olduğunu dl1§Unerek nuanmıada kıymetleri ualır. 

Bununla. beraberğ bazı öyle sahneler vardır ki, hakikaten tehlike içinde 
çevrilmiştir. Bazıları da dUşünüldUğUnden daha tehlikeli neticeler verir. 

" 

lstanbul Dfterdarhğı Hocapaşa 

Tarhı 

7aı5 

56 

.. 
170 

71 
124 

113 

2M 

174 

1T4/1 

195 

387 

Mükellefin lmni 
Vahit Remzi 

Filip Nikolaidis 

" 
Teodor Dozlar 

Franz Belltliç 
Tqçızade Ritat ve 
Hakkı 

Fokino Liza.rd.J, La-
vapolu 

" 

Biftork ve ıUreklsı 

" 

Geğikyan 

Agop 

Alber Pinhaa 

tıi 
Mecmuacı 

Trikotaj 

.. 
Komisyoncu 

" Trikotajcı 

Komisyoncu 

" 

Çorab fabrikası 
• 

,. 

Di3çi 

Mantocu 

Maliye Şubesinden : 
Adresi 

Aziziye s• 

Cafera.ğa H. S 1-9 

.. 

Medina han 5 

Cedit han 3 
Bezciler 37 - 39 

Rıdvan han 8.9 

Hacopulo han 23 • 26 

,, 

Aziziye 125/3 

Sultınhamam 67 

'MıBırç&.rşıSI k 99 

VergiBi 
6 74 K. 
1 35 

60 ()() K. 
12 00 B. 
72 00 z. 
60 00 K. 
12 00 B. 
72 00 z. 

360 00 K. 
72 00 B. 

432 00 z. 
9 34 z. 

240 00 K. 
48 00 B. 

288 00 z. 
144 00 K. 

48 80 B. 
172 so z. 
144 00 K. 
28 80 B. 

172 80 z. 
600 00 K. 
120 ()() B. 
720 00 z. 
362 29 K. 
72 46 B. 

414: 75 ~ 
1 05 K.. 

10 z. 
18 20 K. 
1 82 z . 
4 62 K 

11 16 M. 

İhbarnamesi 
51f72 

51/28 

51j29 

94j85 

94/86 
94/89 

94/91 

94/92 

94/93 

14,112 

14/14: 

Bura.da gördüğUnUz bir köprünün yıkılma lllıııelll bunlardan biridir. lki Hocapqa Maliye Şubesi 934 ve 935 mali yıllın patron ve mtl8tahdem kazanç vergisinden borçlu yukarda isim • 
daf arumdald bir uçurumun berlne kunılan köprllden, filmin kahramanı at- adreeleri yazılı bulunan mükelleflerin terki ticaret etmeleri dolayısiyle ikametgAh adresleri mal!tm olmadığı yapıtall 
la geçiyor. Bu sırada köprU birdenbire ikiye bölUnUyor. tetklkattan anlqılmtt olmaama binaen Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 144 Uncu maddelerine tev!ika!l 

Uçurumun aşağısı kalın kum taba.kası lle &-t.UldtlğU için ata w artilte bir ilin yolile teblipt ifuma ltlzum görtıldüğU tebliğ olunur. 
feY. olmuY.Or. Fakat film yeni bir heyecanla sahne kapnmıı ollJlOI' .. 
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Beıgrad tayya
re sergisi açıldı 

Belgrad, 29 (A.A.) - D''"l saat 
11 de beynelmilel birinci Belgrad 
tayyare sergisinin kilşat resmi icra 
edilmiştir. Du sergiye lngiltere, 
Frnnsa, İtalya, Almanya, Çekoslo
vakya, Polonya, Hollanda, Ameri
ka ve Macaristan iştirak etmişler

dir. 
Serginin açılmasında Kralın ve 

naibi hlikümet Prens Polün mümes
silleri, Başvekil B. Stoyadinovlç ve 
hükümet crkdnı. kordiplomatik, a
taşemllitcrlcr. rtyan ve mebusan 
meclisleri reisleri, umumi erkAnı

harbfye reisi, askeri tayyare kuv. 
vetleri kumandanı, bu münar"hetle 
Belgrada gelmiş olan muhtelif ec. 
nebi heyetlere mensup generaller 
ve ytiksek rütbeli zabitan hazır bu
lunmuştur. 

Delgrad, 29 (A.A.) - Belgrad en 
ternnsyonal tayyare sergisine işti. 

rak etmek tlzere bu sabah 38 Al
man harp tayyaresi buraya gelmiş 
ve bu tayyareler! karşılamak tlzo
re havalanan elU kadar Yugoslav. 
keşlr tnyynrelerl birlikte şehirde u
tuşlar yapmıştır. 

Ayni zamanda 250 subaydan 
mürekkep bir Alman grupu da Bcl
crnda gelmiştir .. Bunların başında 

general fon Forser vardır. 

-0-

Gazi o ve 

eğlence yerleri 
Dün ni~in açık 

değildi 

Dun, 11azar ve hava gayet güzel olduğu 
için bu sıcru. yaz günunden istifade eden 
halk. akın akın eğlence yer1erine çıkmış. 
tı. Buna rağmen eğlence yerlerinin, bo
ğ..zdaki gazinolann, kır kahvelerinin, su 
başlarındaki g:ızinolann çoğu gene dün 
d.. açılmamıştı. Buralara gidenlere hah
ve ve gazino sahipleri ancak gelecek haf
ta açahilcceklerini söylüyorlardı. Bu ga
rip vaziyetin sebebi şudur: 

Bütun ticarethanelerin olduğu gibi bu 
ne..,; yerlerin de vergileri hazirandan ha
zirana tahakkuk etmektedir. Bu vüzden 
hazirandan bir h?fta evvel de açıl~ış bu

lunsa geçen bir senenin vergisini de ö
dernesi iktiza etmektedir. Halbuki bu gi
bi Yerlerin kiracıları hemen her sene de-

li"nıektedir. r 1evsimlik olarak tutulan 
bu Yerlerde bir müstecirin iki senelik bir
den vergi vermek mecburiyetinde kalı~
~ işte bu vaziyeti doğurmaktadır. Ha
ııranın ilk haftası gelecek haftadır. Mev 

sirnJik yerler anccl\ önümüzdeki pazar 
Rünü açılabilecektir. 

AABER - ~ pcwtw• 
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Sahte şahadetname ! 
Bu öyle büyük ve iğrenç imansızlık 
lesidir ki üzerinde dikkatle durmak 

mese
ve bu 
tedavi qaragı 

etmek 
merhemle değil, dağlıgarak 

Bir kaç gun eH el 
memlekette bır ha
dise oldu. Kültür 
bakanlığının ls -
tanbuldaki ıdart 

müesseselerinden bi 
rinde çalışan bir me 
mur, sahte tasdik· 
nameler, sahte §& 

hadetnameler sat
makla itham edildi. 
Hakkında kanuni 
takibat yapıldığın -
dan bahsolundu. 
Mevkii ve makamı, 
salahiyetlerinin d~ 
recesi, bu salahi
yetleri ne derece
ye kadar suiistimal 
ettiği beni asla dü-
sündürmez. Beni 
düşündüren tek 

lazımdır 
Hayır. 

Nice ~adetna -
meliler vardır ki a. 
tıldıklan iş sahala
rında ellerindeki ve 
sikalara uygun ehli 
yet göstereme~ • 

lerdir. Fakat bun • 
. lann içinden hiçbi
. rinin insanlık duy-
• ausundan, dürüst -
• Jüiünden ve ahll -

lnncfan bir "sahte 
febadetnameli .. gibi 
lfiphe etmek hak-

kım haiz d~iliz. 
"Sahte §ehadetna • 

me almalı ve ver -
meli dQıilnecek in
san.bir memleket i
çin dolandı-

nokta şudur: 
"Türkiyede herhangi bir vatanda~n 

kültür vesikasını sahte olarak tedarik 
edebileceğini aklına getirebilmesi ve her
hangi bir memurun kültür vesikası üze
rinde sahtekfulık yapmayı kabul etmek
ten çeçkinrniyeceğinin dü~ünülebilmesi.,, 

ve muhakeme eQıp karar veriyor. Tem
yizin yüksek dikkati, bulundulu heyet
teki diğer dürüst ve bilgili hAJdmlerin 
vicdan ve ehliyeti, müdafaa eden awka
tm cerbe.zesi ve ıek.bı ne ohJnıa olsun 
bu sahte §ehadetnameli mutlaka. hakkı 
ve adaleti çok defa yanıltacakbr. 

rıcıdan, itıttaJ tarik'ten. g6ıü kanlı eşki
yadan ve hattl bir istil1 ordusu unsurun
dan çok daha berbat tehlikedir. Çiinkü 
çok daha sinsidir w her imam çiinemır 
tir. Bir IOl)'ete için hiçbir eey. imansız 
adam kadar zebhii olamaz.. 

KfiltQr ve ihtisas vesikası bir cemiye... 
tin en mukaddes haldanndan biridir. 20 
yıl ıeceyl ıünd6Jıe katarak w çok defa 
yoksullukla, balammlıkla, açlıkla tqu. 
şa bolup çalqarak. nice imtihanlar ve
rerek, nice ıQJe1 bahar afinlerini feda e
denıik, ilk pnçlliin bO.tün atelf l ihtiras
larım w tatlı hOJya dakikalamu israf 
ederek kuamlabilen bir haktı elli liraya 
satmalı dopınmek veya elli liraya, yüz 
liraya, bin liraya almayı düşünebilmek 
speküllsyonlamı en fedidir. 

Ister vatandaş bakımından, ister me
mur bakımından mütalea edilsin, bu öy
le bir bilyük ve iğrenı; imansızlık mesele. 
sidir ki üzerinde dikkatle durmak ve bu 
yarayı merhemle değil dağlıyarak teda
vi etmek l~undır. 

Mülkiye mektebinin bir sahte mezunu 
musallat olac:alı nahiye, kaza ve vilıY&
ti ne zararlara 90kmaı, ticaret mtktebi
nin sahte bir mmmu musallat alacalı 
banlca muhasebesinin. wmelerin, kasa
ların ne bQyilk feJaeti olurl 

Düşününüz bir kere... Cahilin ve ah
laksızın biri, eline sahte bir hukuk §eha· 
detnamesi geçiriyor. Baroya giriyor, a
vukat titrini takınıyor. Buna iş tevdi e
d~ '\.'Btanda,.c:.ın başına hangi bell gel
mez? 

Yahut, elinde hukuk §ehadetnamesl 
var ya, adliye kadromuza giriyor, millA· 
zim aza oluyor, aza oluyor, Mkim olu
yor. müddeiumumi oluyor, reis oluyor 

Yahut sahte ,ebaıWnarnelinin bir 
mektebe ölıetmen oldulumı tasanw e
diniz. Uıerine aldılı denten talebe asla 
istifade edemiyecektir. Eaaa olcfulunu 
farzediniz, doktorun bin dikkatle ~ 
gönderdiği reçetede yapacal:ı bir milfg. 
ram hatası bir vatandaşm altlmüne se
beb olacaktır. 

Evet Myle bir yarayı ıDerbıemle teda
viye kaOapryalnn, bir cemiyet için 
bundan mQthi§ cüzam olamaz. Dağlıya.
hm. Acaba §ehadetnamenin her derde deva 

olduğuna kani bulunanlardaB mıyız? NiAmettin NAZiF 

tb(Q)ırn<dlıraı BeOednye me- 11 
muırıaro sakal buırakıyorl 

L ONDRA'da hemen bütün zabıtai belediye memurla.. 
rı anlaşılmaz bir hastalığa ya.kalanmışlardır. Bir 

gUn içersinde bu hastalığa yakalanan ve hastaneye götü. 
rillen memurlrm sayısı yüzli geçmişUr. Hastalığa yakala
n.anların evvell yUzleri şişiyor, sonra şişen noktalarda ya
ralar açılıyor. Ve bu suretle yüz tra.ş edilm~i imk!nsu: 
bir hale geliyormuş. Londra belediye memurlan on ye· 
dinci asırdn olduğu gibi sakal brrakmıya b~lamışlar! 

Hastalığın nereden geldiği anlaşılamamıştır. Bazı dok. 
~orlar, hastalığın memurlara yeni verilen ba.§hklarm ya. 

)Ildığı kumaf;tan ileri geldiğini iddia ediyor. Bunlara göre 
l.Ju kumaşlar hastalıklı mantarlarm hücumuna uğramış 

·:etenlerdcn yapılmı~tır. 

Londra belediyesi. yapbrdığı yeni serpuşları, hastalı. 

1ın sebebi nn1aşılmcaya kadar dağıtmaktan vazgeçmletlr. 

* Şekeıroı nehir 

y UGOSLA VYA'ya Sakarin ithali memnudur. Geı;en 
gUn Yugoslavya hududundaki gümrük memurları 

10.000 sakarin yakalamışlar ve sa.karini Sava nehrine 
dökmüşlerdir. Bu kadar saknrinle 20 milyon fincan çay 56 
milyon fincan kahve, 22 milyon bardak limonata yapmak 
kabildir. 

~ 

Ç~clYllk 'ltreınnırn<dle bDır kaza 

Tatar halk şaarı 
Abdullah Tukay 

G .EÇEN aym on betinde Tata.rfatanm methur halk 
şairi Abdullah Tukay'm ölilmtlnüıı yirmi betine! 

yıldönümü kutlanmıotJr. 

Abdullah Tukay, çok realist bir p.irdi. bbamla dolu 
olan güııe1 ıflrlerinde Tatar mll~Unin Umltlerini teren· 
nUm eylemiftlr. 1886 eene.sinde doğarak 1913 ae.neeinde 
çok genç çağda, 27 yquıd& ölmesine rağmen, feodalite re. 
jimine, her tUrlii iıtimıan. kareı çok gUz.e1 ve heyecanlı 
birçok eser yazmıe ve haklı olarak bUyilk bir ~hret ka. 
zanmıştı. Abdullah Tukay, ayni zamanda Puşkin ve Ler. 
montov'un da baıı eserlerini çok gürıel bir ıurette tercü
me eylemiştir. 

Şairin ölUmUnUn yirmi ~inci yJldönUmü mlinuebeU
le, tam kUlliyatJ nflfl'Olunmuttur. 

* Hem suçlu, hem gQçlQ 

N EVYORKTA ihtiyar bir kadın Ceferson 90kaftnda 
bir aiııema.ya girmek üzere bir bilet alıyor. Salo. 

nun kapısı öı:ıUnde, kontrol memuru, kadınm girmeaine 
m!ni oluyor. ÇUnkU kadmın beraberlnde bir de köpek var. 
dır. Kadın köpeğiyle bera.ber içeriye girmekte nırar edi· 
yor, fakat memur nezaketle bunuıı mUmkUn olmıyacağı
nı söylüyor. Köpekli madam çekiliyor. 

G LASKO'da çocuklar için bir sergi açılmıştır. Bu 
G.. sergide sergiyi gezen yavruları dolaştırmak için 

~ah u;ndUılUk elbisedir. Emprime si • I ır ırnini bir şimendifer yolu da vıı.r. MalUın olmıyan bir 

rcsıını Jc ~ , · 1 tır. üzr. i11c 'a 

1 

'J !l :\ ilzünden iki şimendüer bu yolda biribiriyle çarpı~ 

Bir çeyrek eonra kadın tekrar geliyor, bu aefer yanm
da köpek yoktur. Salona girmek isterken ayni kontrol me. 
munı milşteriye doğru iğillyor ve kadmm biraz şişik du.. 
ran mantosunun eol tarafına vuruyor. Mantonun içinde 
havlamaya ba§lıya.n köpek foyayı meydana çıkarıyor, pek 
fazla öfkelenen kadm, memurun üzerine atılıyor ve diıtle.. 
rinin bUtUn kuvvetiyle kontrol memurunun elini ısırıyor. 
Bu ııra.d& ihtiyar seyircinin takma di§leri yere dU,Uyor 
ve kınlıyor. 

b· er bcs ı B . i 
ır §apka i . . r. u elbıseyle sıyah mı~. on yedi çocuk yaralanmıştır. Yarası ağır olan iki ço- ( 

Yı eıder. cuk hastaneye kaldırılmıştır. 
Kadın derhal mahkemeye mtıracaat ediyor. Kmlan 

diılerin tazmini için memur aleY,hiııe bir dava~· 

j',d/di 

Vugosoavya 
matbuat ve 

edebnyat taırn
hlne ~Dır lb>aılkoş 

- 2 - L*J 
Yazan ; Şekip Gilndüz 

Yugoslavyanın Türk imparatorluğu 
hudutlan i!iinc girmesinden M&c:arlar 
ve İtalyan yarımadasında oturanlar 
aon derece büyük bir ıstırap duymu§· 
wdı. Bu tarihi ıstırabın burada aynca 
teşrihine lüzum yoktur. ltalyan yanm 
adasında oturanlar • ve bilhassa Vati
kan - Adiryatik denizinin §ark sahille
riyle hinterlandına karşı daima çok 
dikkatli bir ilgi göstermişlerdi. 

Macarlar da böyle .. Yugoslav mil
letinin Uliryayı vatan edindiği günden 
aonra ge!jen tarihi, bu miJletin Sırp, 

Hırvat, Sloven adlı üç büyük oymağı
na ka111 Macarlann ve katolik dininin, 
ne zamanlar da ve ne gibi taarruzlarda 
bulunmuı olduklarım ve Yuı:oslav bir
liğinin r.urlarca tecssüa cldemcmesi için 
ne gibi entrikalar çcvirmiı olduklarım 
ya.zac. Katoliklik Hırvatlara uzun za
man Yugoslav olduklamu bı1e un~ 
mu,ıur. 

Böyle devamlı, ıinirli ve mühim bir 
aUk.anm din, ekonomi ve aiyasa aaha
lannda olduğu gibi kültür aahaamda
da Yugoslavlar üzerinde müessir olmak 
istemesinden daha tabii ne olabilirdi? 

tıte, ''Türk imparatorluğu, Bizans -
Sırp kültürilnil tahrip ediyordu,, ldeycn 
Yugoslav muharriri Svetislav Şuma

reviç'in ''Yugoslav matbuatr,, adlı ri
aaleaindeki §U satırlar, yukanda izah 
ettiğimiz sebebe dayanır: 

"lG mcı asnn ilk ya.rıınm<1a Venc
dikte iki matbaa kuruldu, Ye aynca 
Goraj'da, Grraçanica'da, 'M:ırla. 

pnada, İ§kodrada ve Milıevoda mat
baalar yapıldı. Bu matbaalar, manaattr
Jarnı içinde çalışıyordu. 1507 den 
1509 a kadar Gtreguvar, Senyideki 
matbaada dlSrt kitap bastı. 1530 da Fi
yilmede ve 1570 de Ncdclicclde birer 
matbaa açıldı, bu son matbaayı kont 
Zirina'ld tesis etmişti. 14 yıl 90nra bu 
matbaa Varajdine nakledildi Liyübli
yanada ilk matbaa 1578 de açrlmrJtır.,, 
Osmanlı imparatorluğunda hikim un

sur olan Türkün ilk matbaası on yedin
ci asnn sonlarına doğru açıldığına &Ö· 
re, imparatorluğun reayaamdan olan 
Sırpların, hakim unsuru lbu sahada en 
a.ı bir asır geçmi~ .almalın neye dell
let eder?. İmparatorluk otoritesini garp 
hudutlarında temsil edenlerin tazyik 
ve isüpdatlarma veya cehillerine ve 
kayıtaızlıklanna mı? 

Hayır .. Yugoslavların, ilk matbaala
rın~ Türklerden en az yüı yıl 8nce kur· 
muı olmaları kültür aşlanm ve modem 
vaaıtalar kul1anmak merakının kendi
lerinde bizden daha ateıli olduğuna 

delllct eldeıniyeceği gibi bu matbaala
rın devamı da ancak gizli çaılıftnClkta 
nlmalanna ''?!,, deıatet edemez. Oı

manlı imparatorluğunun bir çok bata
lan olmuıtur. Bir çok fena taranan 
vardır. Fakat idari zekiamdan §Üpbc 
etmemize, "bilhassa on altıncı asırda
ki idari zekasına dudak bükmemizc,. 
tarihin müsaade ve müsamahası ola
maz. Bu hali YugoslC!JV dostlarımızın 

artık bagka tilrlti mütalea ve tefsire a
Iıımalarr ldoğru olabilir sanmz .. Yani, 
hu matbaaların devamı; 

1 - imparatorluğun Yugoslavlar fi. 
serinde kültürel tazyikte bulunmak is· 
tcmcyiıine. 

2 - Din mUesseselerine en uf ak bir 
tecavilzde bulunmamağa dikkat ediıi-
ne. 

DclAlet edebilir; ki hakikat te bun
i!an ibarettir. İtalyan tehirlerinde, Ma
car mıliklnclerinde kurulan maıtbaala
nn manası Yugoslavları din ve ldiltür 
kanalından kendilerine çok yabancı o
lan taraflara bağlamaktan ibaret oldu· 
fu gibi. 

Risalede !deniliyor ki; 
''16 meı asırdan 18 inci asnn orta

larına kadar basılan Yugoslav kitapla
nrun çoğu Ven edik ve Roma damgau
ru taıımaktadır. Faraza Splitli pir 
Marko Maruliçin eserleri bu meyarıda 
zikredilebilir. Daha sonralan Yugos
lav kitaptan Yugoslav topraklannda 
kurulan matbaalarda basıhmJtır. Orto-

W'" Devnmı 1 ı incide 
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DDnyanın en uzun boylu kızı haltnden slkAyet~l 

Beni bir merdiven gibi 
. kulla~ıyorlar 1 

Har önüme gelen için yOksak raflardan kltaplar, 
kutular ındlrmeıe mecburmuşum g-lbl ... 

Ve if ave ediyor : 
Benim yarım kadar olan insanlar tara· 
fından kendi ölçülerine göre kurulmuş 
bir dünyada yaşamanın ne kadar zor 
olduğunu bir düşünün I 

Londrı4a lier ıittiii yerde bütün 
'IÖzleri üzerine çeken bir im .ardır. 

Halkm onunla bu allkaa, onun f evka-
1'de ıüaeJ, yıbut ta mefbur bir linema 
yıldızı oluturidan ileri ıelmiyor. Lon • 
drada ımel kız pek çoktur. Sinema yıl
dızlan i1e bulunmak Hind kumaJlan 
delillerdir. Herkesi hayret ile kendiai· 
ne baktıran, onun vuattan Sok iri olan 
cüueıidir. Bunny Vatera adını tqıyan 
bu Amerikalı kız o kadar ıUael, .UCu
du da o kadar mütenuiptir Jel eter mu. 
uyese imklnmı verecek herbaql bir 
kimaenin yanında durmuyona ondalci 
ıayri tabiUiii farketme.ı, onun sU.zel
liiine haynn olursunuz. 

Lakin herkesin nuarlannı üzerinde 
topiayan bu Jm n.nneclilmeain ki hı· 
linden memnundur. Balmuz o.neler dil· 
tünüyor: 

"Bucün boyum tamam bir mc.tre 
' dokun iki aantimdir. Bo7 untma illç. 
larından birinin reklAqmıı YIPIYC?~ 
sanmayın. Maalesef hakikati .aylUy~ 
rum. Hıttl "buıOn" dedilime de bü
maym. Senelerdenberi böyleyim. Ea 
fula sinirime dokunan, pyri tabii o
lan boyum delil bu cDnün melclent ... 
birleri ve tehirleri dolduran .. medeni,. 
inunlandır .. Sanki onların 16rmeie a-

~ olıtP~'f~ ~~ ı ~~ flUP 
•ntim"dalta Uftft o~-...-11= 
nalıı bf nim rmiı gibi beni hiç bir yerde 
rahat bırakmıyan bu inunlardan nı 
kadar nefret ediyorum bilseniz. 

!nıilb ve Amerikan pbirlerinde 111· 
le bir faraziye hlkim: KM!mlır hep bir 
ıltmıt bet boyunda, erkekler de bir 
yetmif bet boyunda olmahlar. Her iki 
taraf ta ıitrnan olmamalı. Bu ölÇillerin 
dııındı gelenler cıyri tabit inaanlardır. 
Bugünkü ilerlemit medeniyet için ne 
kadar ıeri bir dütünce değil mi?. 

Resme bakacak otururuz beni va11t 
cünede bir kızın yanında ıCSrecekliniz. 
Şimdi kendinizi benim yerime koyun ve 
ıi:ı:in yarınız kıldarlan tarafmdan ken. 
di ölçülerine care kuruhnuı bir dUny• 
da yapmanın ne kadar zor olacalım bir 
kere dütünün. Meseli. bir çift ~rap a
lacakıınız delil mi'! Haydi hablım ıi
din de ıradıiınızı bulun. Diba dOn 
bütün ıabahımı bu ite b'aretmek mec. 
buriyetinde kaldım. Büyük ayaklar bul
madım delil, f akıt biç birinin koncu 
diz kapatımı a9madı. En nihayet insaf. 
Iı bir mıiua sahibi çorabm jartiyere 
tzıkılacak yerindeki kivnmı aöktOrerek 
be:ıim için uzattırdı da birdenbire Jlf• 
tılan çorabımı hemen oracıktı clellttir. 
mek imklnı oldu. 

Yatak bulmak bir meaele 
Benim hazır buJıcap ve kullanabi

lec:elim yeıine tey nedir bilir mlainld 
Mendil! Bana ıöre yatak bulmak ta bir 
meseledir. ~ 

Bir mi11firliie veya otele ıittim mi 
mubMkak ayaklarım karyolanın chpn· 
da kalır. Bu yazın o kadar fena delil 
amma kıpn f ellket.. lpn fecti hiç bir n 
etyuı bana giSre delildir. Sinema ve 
tiyatrolarda bir9türlii rahat oturamam. 
Çünkü diz kapaklarım CSnUnmde otura
nın urtına dayanır. Ya aynalar? Onlar. 
dan çektia.. pir Allahla, bir ben bili· 
rim. ~udumdan ayırmayan 
ayna hemen 1iiJPen yok pbiclir. Han&i 
aynaya baktaıit ancak boynumdan a· 
ıaiıam görebilirim. 

Her ıittiiim yerde halk durup hana 
baqr. Pula miiteCCllİlleria pefime bi
le takıMı1rlan olur. tık hceleri handan 
o kadar rahatm oluyordum. balimdn 
o kadar utanıyordum ki, yiiriirken a. 
yaJdanm biribirine do)qıyordu. limdi 

pek aldırmıyorum: ılqtım. Maamıfih 1 Bir kızın onlara (epeden bakmııına at. 
bu medeni!! inaanlann hareketlerine ne dmt etmiyorlar. 
kadar alıfmıt d• obam, ufak bir oila· 
nm tenha bir t0kıkta beni cCSrür ıılr- Herkes onu bir merdiven 
meı bUyiHr bir ııyret endiılikle hemen gtbl kullanıyormuı! 
kOfup diler ırkadaJlannı da çatırma. 
ıı •e llilı aollu lraldmmda bu ıırip 
manıwayı seyre banrlanmalan bili 
1inirime dokunuyor. içimden: "Ah ıu 
yamurcaklardan birini elime bir geçir· 
11111 f,, diyorum. Halbu ki zaYllh ol· 
lanlarmnekababadnr.Onlannıu 

ve babalan aanki onlardan •Pir mı kı· 
byor?. 

Erkekler hakkındaki 
dlftlbeelerl 

Tuhaf dıliJ mi? Eberi11 uı1 kısan veya 
utanan ben delil ymumdaldler ola,or. 
HeJe 10kala bir erkekle çıkrmpam bay 
le ftdyetlerde onan kızarıp morar. 
dıfım clrilJOrum. O saman ben ide ıa
armata, Wmden utanmala bafbJo
ram. Brkelderln bir hali daha nuan 
dikkatimi, celbetti: Dalma beni tanıma
dıklan yerlere ,atUrmek latiyorlw. 

Kendilerinden iri bir Jm1a dolaftrk. 
1anmn tanıdıktan tarafından c8rtllme
IÜÜ iltemiyorlar. Bu anlıpJan on1ann 
erkeklik ıururunu kırıyor. 

HeJe 1UU1l boylu erkekler bu itte pek 
hana dananıyorlar. ÇOnkfi onlw ken· 
dilerini bir çok intan1ardan hcaman 
ve kanetll ,annele ve ~ 
kac1mlara himayeklr bir tavır tııJrr9ma. 
I• o kadar al~ •bir kınn JllUD· 
da cllce aibl almak, onların pek .... 
metine clokanayor. Ulak tefek erkekler 
ile bBlbtltGn fwkb. Oalar zaten l>lr 
v.ıc ldmaelerin yiiıUne .baflanıu han
,. Jraldmp bakmala ahpk ldmteler ••• 

Sonra halkın iriyan inun1ar hakkın. 
daki telakkileri de pek garip. Bir çok 
kimseler benim pek kuvvetli olduiwmı 
ve hiç yorulmıyacafmu farıediyorlar • 
Halbuki uzun boylular imalardan daha 
çok yorulurlar. Herkes beni bir nni 
meııc!iven pbi lmllanmap kalkar. Her 
anUme celen için yilk1ek raflardan ki· 
taplar, kutular indirmeie, onlan tekrar 
yerine koymaia aanki mecburumdur. 
Buna o kadar kuanm ki bu ufaık tefek 
inaanlan kaldınp o unnamadıklan raf. 
lira dizmek ilterim. Nedense raflardan 
her alman ıey de tozludur. limdi ne
mime bir llbıha bakın; a8recebinb 1d 
ıenit kenarlı ppka pyiyonun. Diifme. 
Jerim gayet kocaman. Çantam da ufak 
bir bavul kadar biiyllk-· Bunlan neden 
b!yle intihap ediyorum, biliyor muıa
nus?. 

BiSylelikle kendi ciluem pek meydi· 
na çıkmıyor, onlar beni oldalumdan 
daha ldlçflk cfStteriyorlar. 

Garip deliJ mi, kambur durmak, U• 

zun in11nlan b&lbUtiin uzun c61teri. 
yor. Onun için daima lelik durmak mec
buriyetindeyim. Korbnm iri Bmrilmtın 
tonuna kadar pek aevdifim parlak. çar• 
pıcı renklerde elbise pyemlyeceltm
Giyinifimde pyet ilde olmak med>a
riyetindeyim. Şimdikinden fu19 pe 
çarpıcı olma• tahammlJQm yok. 

Harekatımda aptal oJmala, pyet 
müulhe. davranmafa pbtaJOlam. 
BlyleUkle de ldmMnin ıtisumanda fu. 
la (ldae batmıyorum. X... slbl 

Yerden bir metre gü.kselmeden 

48 saat 7 bin metre 
irtifada! 

Dikkate d•l•r t acrQbeler 
yapılıyor 

Hava dışında uzun zaman 

uzviyeti 
yolculuğa insan 
tahammül edebilecekmi ? 

Tayyarecilik deY adımlariyle iJerli. 
yor .. BUtUn dtinya çabuk nakli11t ya
pabilmek bUmmaıma tutulmUf, tayya
relerin tilr'atini arttırmak çarelerini a· 
nyor. 

Tı111relerin ıüratini arttırmak i9n 
en iyi çare han tabüaıımn dquılma 
çıkarak, ha ... ız 16lderde uçmötır. Bu 
takdirde ta111re havanın ve dola,.U. 
rtt.clnn mukavemeti ile karplaflmyor, 
bildin bumı mubafua ediyor, vuatl 
dr'at aaatte 470, hattl 500 kilometrt
ye kadar çıkıyor. Bu dr'ıde N..,ork. 
tan Pranud•ki Barıe t&Jyare Umamna 
32 ta1tte ıelmek miimktln olacak •• GB· 
nl bir tilldL. Pakat halledilecek bir m. 
tele var: 

Bu haYlllZ muhitlerde usun saman 
)'Olculaia inan uriyeti tahammll • 
debilecek mi?. U.unca bir 'ıqahatin 

devamı emumda oktljenle, tanı bna 
Ut teneffU. ederek yapmak Ylcutta 
ne sfbi amalar bırabbWr? Amerikada 
•• Prın11da bu noktalann tnbitl ~ 
tecrllbeler yapılıyor. 

Bu mabatla Burıe ta11ar• brar
clhında her tarafı kapalı demir Jıdlre 
ttkHnde bir oda yapdmıftır. Bu cııdanm 
haftaı ,..,.. ,. ... bopltdıyor. Tıpla 

ta11ıre yerden ytlklelerek hın tabaka. 
Jarmın dıprnma çıkıyormut pbl.. Bir 
tayyareci ve bir doktor bu demir ocSaaın 
l~erlllnde kırk tekb 11at y&lllDlflar • 
dır. Doktor, yucbp bir makalede day
daklamu f6y1e anlatı,or: 

.. _ ~rıe ban 1imanmda, Pol Ber 
,..,.,.aı1'vtftii\lli m· ,,......,.ıunıı 

rti itnldi neaman bir demir kUrenlft 
etrafmda topalnmqlar. Bu, i~lhtde 
tec:rtıbeler yapılacak otan demlT odacbr. 
Bu odanın ba\'Hlftl bap1tanlr 7Ubek 
ittlfalarcra raıtpHnecek ısa,at prtlan
nı temin etmek mOmJdtn .. 

Bb ftu odanın i~erWne sfrecÜ'" 48 
aaat 7000 metre lrtlfaa muadil bir baft 
taayi1d iprlllnde kalacalzs.. 
Barıe ban limanı kulilandan mua

vıni benimle beraber bu odaya &innele 
ve 48 uat kalmalı razı olmqtar. Ora. 
da bulunan bir kaç •kadatm elini llk
tıktarı •e ban hıfnurhha• mtltebaatr
ıı doktor Kanonun kıymetli nasDaatle
rinl dinledikten ICllra yeni llramet&Aı
mısa sfrdik. tld batak ton liklednd• 
•lrr bir kapı ilıerimlse llapıncli. 

Hav-,s bofaJtma makineleri ,oruıttl 
Ut iflemele bqbyorlar. Olduluma 
yerdefı ayrılmadan ba•ada ytbeJmeta 
bqlıyotuz. 

Beraberimizde iki kanarya. bir ko
bay (Hind domuzu) ve ~ tane krtmr-
11 bahk var. OcJamr"'a bir çok oat. 
jen tipleri •e bir h...a ..,abatlnılt kul
lanılacak b8ttln lletler meTCat. Ben· 
ber 16ttlrd0f0mb obijen mlktan 
35.000 litredir. 

4,000 metrede ytlzlerimiıe obijen 
aıulrelerini ıesirdlk. Artık bu mubl~ 

bir aniye bile terkedemeyis. t1d uat 
IOftl'a mNlrder bisi fena halde •kmal& 
bqladr. Zaman çok yelmı11k bir teldl
de ıeçlyor. Mua11en samanlarda femıt 
tecrtlbeler :rapryor, kanımm tahlil e. 
di,or, damarlardaki kan tazyikini ~1 • 
çOyonu. 

Naaal yemek 1edlk ? 
Yemek amam celmittir: timdi yeni 

bir maele ile kaırplqrıorus. lıfaüelt • 
rimbi çııı.rmadan nasıl yemek )'iyece • 
iia?. Çatalı maakelerimisln altm:lan '°" 
karak dudaldanmmn aramdan ceçir. 
mele pbalıyonu. Pakaıt alsmmın bu· 
bmdup yeri tahmine lmkln yok kLc 
~ ya Bit dudaizımsa, yahft çene
miae, yahut ta ~ dokunu • 
yor. 

Bet yqmda bir çocuk, berine reçel 
.UrOlmilı bir ekmeli yerken nuıl ljn
nı, )'il.ıUnU tatlı ile bulqtrnraa ıurıtı. 

mınn o halde ıeldilini 18rmeden talı· 
mia edebiliyoruz. 

Jralrat blribirimble alay ede ede bir 
iki 1'Jana bir te1 yemele munff• oJ. 
dak, Valdt cesfyor, pce baflacb. Bera· 
bu c•tirdlifmb krmmı bahklar soktaa 
awtl. Kannosun ~ve bnn1an 
ha.aya bDalr, hlnketlis duruyorı.r ı 
Odada Ud radyo var. Bunlarla hem J.., 
pcınJ8J1, laem ele AmedkaJı lıSinllJOI' •• 
bir mikrofon Ut dJpndan Md ıeaetL 
ytnlerle konUfUJ911U, 

'"Biraz da u)'Ul9lk llnm.. dedik. Pa· 
lııl' •I F 1 fsY- 11:ıllrı ... t r'lliJılill 
J&pmala bqlıdr. Buan lliiıioilaıl 4' 
.. -.,.. tJdde lılrde dtlatltmek ... 
am. lılaüeJl blru fula aıWan dedik. 

o ftklt te Jlft8kJanmm ·-k&Jllla· 
nn acaandian uykaya fmkln yok. Otar-
mô v• ımm1ı11 oynayarak •balu bek. 
Jemek daba bayırlı • 

Ertell etin daha net'eli C~· Oda
amm daftriarmdüi stmi pencerel .. 
rint beuiyen pencerelerden bUi taru
IUt tdenleri 11,rediyoruı. Bu~ 
tıpkı kaftnoadaki belrklara beuedik. 

t1dnci •ece bin çok uun pldi. S.
bahın taat ldardtıne doim uyku ,,... 
iyice bntırdı. Fakat mllkelerlmb "" 
~or kl.. AnJqrldr, uyku yok.. !ftl 
sflndb oldu. Şimdi her llY dUaelmlt 
ta;ıht. 

Dıtamlan bbe ceuret veri)'Orlar. öl 
ıtce u1lmlamk bah.111na mtHdm ,.,_ 
.., Qrendlk. 41 llat 7000 metre kil' 
fada bulamakla unlyetbaU ~ 
... olmadı. iki buçuk tonluk kapı ., 
.lıp. bGrrlyetimise kavapnca bbl .., .. 
plapn •• alJatlayan doetlarnmaa 
.azım .a,1eme1rte haklı ıcıık: 

•'Çok memnunuz. Gelecek defa 
ıılaha mun uman banda kalmala 
anar •• , 

pyrl tabii bUyilklilkteld diler lftlan. , Ona &ite, Otobtlaler ellce 
lana :raptıldan prip hareketleri tetkik lolD ,.aplllDlfbrl 
edlJOI am " on1ana biç birtftl yapma • Şiklyetlerbnden biri de lra 
mata~ Bana vulyetlerimde Buı mimarlar necleme ~ ı.-w_. 
ve hKeketlerimde berban&i bir mdan yapmakt9n anlralıyorlar. Kafnn 
farkh oldufuma JdmM .ayleyemez • • tıp yerlerin bacldi laelabı yoktur. 
Buı asan boylular o kadar tdaJcandır le otobOaler eankl cGle1er isin Ja:mlll~ 
lar 1d bu ~ ubte bir p tır. Hlg birinin ~Nra dUrtllt 
rur w uametle inmek llterler. YO. mala •e:ra otrie,..." yoktaf• 
rilrken titfnirler, bir takım prip hare- Bqllnktl ıd.Jiirt,an ht.ı .... ""'; 
ketler yaparlar. hiç heuba • Maamaflls 

Şabaen ben bunlwdan hiç birini yap- ::n~ ta uır ıeı1lılrtr!,_.~ 
mam. Yalnız çok yemek yerim Ne ,ank dlftl ,,.,.mnıı.-
ki bir ~k yerlerde c&Mme ıare yemek Orada boYdMI• 

yiyeceiiml dtlfiinmuler, bana vaat çarpmak •e ldı"".ı-.1. 
ku1ara ·.aıtımderi lradar yemek •erirler. Londra polilleırfll~; 
Onan için utandıtnn yerlerde IOfıdan IOl'dular. Lon4ra 
aç lralktıpm ~k olur. 

VBcuduma ~k futa itina etmiyo
rum. fllnwnJaam da boJum o 1radlr 
- ki bir bG 1dJola1r tifmah1ı ben. 
de pek farbdllml,cr. Onun itin ,.,.. 
celtmı pek aldmm,.-, perhiz etmiJo-
rım. • 
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Bitaraf ecnebiler hakkımızı 
teslim ediyor : 

--~ cait~lvd <§l, 
teithüş 

Seçiinin doğru olması 
imkanlarını ortadan kaldırmıştır 

_.. Baıtaratı 1 incide 
S&kin ve ıulhperver Türk ahaliyi 

en ziyade mUteesair eden hal ise ıudur: 
Fransız manda idaresi Jandannalan ö. 
tede beride mütecaviz Araptan tevkif 
ediyorlr.na da bu mevkufiar her defa· 
amda Suriye hUlcQmeti tarafından ce
ıalandmlmakımn bir kaç giln sonra 
serbest bırakılıp yeniden Türk ahali 
Uzerine ıevkediliyorlar. 

Manda idaresi poliıi de lStedenberi ol
duğu gibi timdi·de Türklere kaflt hu. 
ıumetkArtıne bir tarzda hareketle Türk· 
lcrin evlerinde ıillh Ubarriyatma de
vam etmekte, ileri gelen Türkleri vergi 
borçlan bahanesiyle tevkif eylemekte, 
hülasa intihap una&ında Türklüğiln 

kuvvetini felce uğratmak lçin · her ıu· 
retle i•yrct gösterilmektedir. 

Vakia Milletler Cemiyeti Uıırafından 
tayin edilmiı olan intihap komisyonu 
tnuhtelif unsurların ve ekalliyetlerin ve 
bilha11a Ermenilerin baklarııu bitarafa~ 
ne bir surette korumaya çaıtıımaktadır. 
Fakat bu komisyon mahalli Arap ma
brnlan tarafından bUtUn cephe boyun
ca lcaranlığr. sevkcdildiğinden ve muh· 
telif unsurların hakiki yilide niabetini 
&österen listeler kendisinden gizlendiği 
gösteren listeler kendisinden gizlendi· 
imden ve Türkler her türlü tehdit ve 
tcdhitle komByon azalariyle temaaa 
tclmckten menedildiklerindcn komia -
)'on ne. yapabilir? 

Bu tedhiş son eünle1'ie o derece tid· 
~tlenmlştir ki gebirlerdeki :Türk tile. 
~anttıeltvllıdcn masun ~i'blahilmdi 
ljtn•4Mt•ii!lltmn kap~ heebur 
nlmıJlardn. Soriycnıe ite 'lnitemadi• • 
yen yeni ~eteler teçhiz edilenk ·tehir 
ve kasabalardaki ailihaıa Türk ahali il· 
terine sevkedilmektedir. Diler taraftan 
da Sancak ahalisinden olup intihapta 
rey vermek için Tilrkiyeden Sancağa 
tclmiı olan Tilrklere kendi memleket • 
lerinde hilvlyet cü.zıc1anları . alabilmcle· 
ri:ıi güçleıtirmek için en bUyUk müt
ltiUat gösterilmektedir. 

lfoJbuki bımlar bu vesikaları alama• 
}'ırıca intihap için kayrtlan yapılama • 
?naktadır. 

Suriye ve Fransa menfaat birliğinin 
bu gizli mürettep itlerine rağmen 
'tiirklerin muvaffak olacağından §Üp -
h.e edilmemekle beraber Tilrklüğü Su· 
rtye Araplarının 1:.Cbir ve tecavüzlerine 
ltarıı korumak için intihap komiıyonu
ll• derhal vesait ve imklri verilmene 
}'apılacak intihabtıt.ın ıUphcdcn lrl ola. 
l?tıyacağını ıöylemek ll%1mdır. 

ldUntebipler tesirden aude olarak 
~Yltrini verebilirlerse Türklerin kahir 
t r ekseriyet k~n•~ğı muhakkak. 
.. r. Ermeniler de Araıplann . müteaı· 
i ıp ve t.ebbar olduklannı bildiklerinden 
:ti.dada Türkler için rey vereceklerdi. 
~ il~at Arapların tehdit ve vaadleri ü. 
~tı~e Ermeniler bu fikirlerinden çcv· 
taıc~!ler ve §imdi kendileri kı5mcn müs
llı 11 ~arnzetler tayin ctmiıler ve kıs. 
~ de Araplar i~in rey vereceklerdir. 

hu'ltitUn .bu gizli tertiplere karıı Türk 
tUn rnetı sübır ve tahammUl gösteriyor. 
l'ur~U ~at'r neticenin her ıeye rağmen 
l'urıc le~n lc.'ıine tecelli edece~nden 
her l':UkOrrıti emindir. Bununla bera• 
tiat r]c hUk\ımeti Cencvrede ve Pa
ttın:'lt tcı•bbüsatta bulunarak ceJ'Cyan 
tttı~i t.e 0 1an vak~i ve hadisatı takip 
de bu~ \'~ intihabatın neticeıini tayin. 
lct111 S.diseleri mevzuu bahsetmek hak 
tn~ahfuz tuttuğunu bildirmiıtir. 

dc\'aı:n abat Haziran nihayetine kadar 
i11tih edecek ve Tem.muz iptidasında 
. lh11ıtın • 

tt;-, hU neticesi belli olarak Su-

1 
delegesi Garo bir müddet evvel Anka
raya giderek vaziyeti müzakere etmiş 
ve orada kendi şerefine verilen bir zi. 
yaf ette TUrklerin hak ve taleplerini 
naza.n itibara alacağını kat'i surette 
vaadetmişti. Fakat Sancağa avdet e. 
der etmez TUrklerin Sancaktaki bak. 
larmı mtidaf aa eden Türk gazetesini 
intişa.rdan meneylemiştir. 

Fsaseıı Garo'nun tek taraflı ve A· 
raplara dost vaziyeti birçok defalar 
nazarı dikkati celbetmişti. Girişilmiş 

taahhütlerin Fransızlar tarafından bu 
tanıda tatbikini TUrk mllleti tabiatile 
unutınıyacaktır.,. 

Pr. Pittarın 
konferansı 

Cenevre, 29 (A.A.) - Cenevre ta
rih ve arkeoloji cemiyetinin son celse
l'li ruznamesinde Bayan Af et ve Pr. 
Pitart'ın isimleri yazılı bulunuyordu. 
Fakat Bayan A!et rahatsızlığı d<?layı
sile toplantıya yetişemediğinden kon
feransı tehir edilmiştir. 

Pr~ Pitart•a gelince, konferansçı 

Tilrkiyenin mulsinl öğrenmek için 
bugUn sarf etmekte olduğu muazzam 
gayretleri ehemmiyetle kaydetmiş ve 
bu muinin be§eriyetin ilk anlarma 
rilcu ettiğini ve bugUnkU asrt TUrki· 
yeye edıtıfinJ MSyUyerek demlatir ki: 

"Bugün pek az memleket vardır ki 
Tllrkiyenin yaptığı gibi ilme bu kadar 

'igi ~Mis eWn y~para kq~u.n. At~· 
tilrkUn,.hi~yeslpde.Jsurulap .'.l'.llrk Ta; 
r..ih Cemiyeti ReisJcUmhqrdan en yUk. 
sek müzahereti ve kudretli teşvikleri 
a 1 maktadır .. ,, 

Profesör Pitart çok kalabalık ve de
rin bir allka ile dinliyen bir samiin 
kütlesi önUnde nazariyesinin başlıca 
unsurlarını izah etmiştir, 

Bu nazariye moaolotik devresinin 
sonunda ve neolotik devresinin baş· 
langıcmda. garbi Asyadan Avrupaya 
akm eden insanlar hakkmda idi. 

Pitart demiştir ki: 

·:Eğer bu insanların - ki Türklerin 
e<'dadıdır - A vrupaya gelişi olmasay
dı - bımlarm anarmludan geldiği.ne 
şüphe yoktur -, ve onların beraberle
rinde getirdikleri ziraatçılık ve hay .. 
vanların ehlileştirilmesi bulumnuay. 
dı belki de Avrupa daha uzun mUddet 
en iptida! medeniyetinde, taş kesme
nin başlıca endUstri ve hayvan ve ba. • lık avlariyle mcyva toplamanm yeg~-
ne yaşama unsurunu teşkil eylediği o 
safhada daha uıun müddet kalacaktı, 
za.manmıızın keşifleri sayesinde, "ex 
oriente lux,, formlilU gibi eski bir ta.. 
bir yenideıı canlanmış oluyor. KUçilk 
Asyada ııeyalıat eden Avrupalılar ken· 
dilerini bir nevi ana toprakta bulu. 
yorlar. 

General Mariç 
Belgrad, 29 (A.A. ) - Yugosla\7& 

Harbiye ve Bahriye nazırı General 
Mariç bu sabah Türkiyeden Belgra. 
da dönmUştUr. 

Sofya, 29 (A.A.) - Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye nazırı General 
Marlç TUrklyeye yaptıfı seyahatin· 
den memleketine dönerken Sofya 
istasyonunda tevakkuf etmiş ve la. 
tuyonda Harbiye nazın General 
DaskaJof Ue Yugoslavya ve Ttlrkt. 
yenin Sotya elçileri tarafından kar .. 
şılanmıştır. 

Trenin tevakkufu sırasında Yu. 
goelavya sefaretinde şerefine bir öt 

, 

Ecnebi ·görüşile 

Roma -
ve 

Fransızca "Lö"'Tan'' gazeteainin An. 
kara muhabiri "Roma-Bertin mihveri 
ve Balkanlar,, başlığı altında. çıkan 

yazısında Musolini ile Hitıer arasın· 
daki soq görüşmelerde Balkanların bi. 
rer nUfuz mmtakasma ayrılacağı hak. 
kındaki şayialardan ve bwılan Türki· 
yenin sükfınetle kareılayışmdan bah. 
sediyor ve diyor ki: 

"Balkan antantı çerçevesi içinde 60 
milyonluk bir kütle teşkil eden Yuna
nistan, Romanya ve Yugoslavya gibi 
müttefikleriyle beraber temsil ettiği 

kuvveti bilen Tilrkiye Roma • Bertin 
mihverine atfedilen bu emellere karşı 
boş itirazlarda bulunmaya lUzum gör. 
memiştir. 

Bundan başka, İtalya, beklenildiği 
gibi, son defa boğazlar mukavelesini 
imzaladı. Bir nezaket hareketine mu. 
kabele edilir: Mart b~mda Ankara • 
da toplanan Balkan Antantı devletle. 
rinin başvekillerinin kararlan cümle • 
sinden olarak, Tllrkiye, milletler oe • 
miyetlne o!an itimadmı teyid etmekle 
beraber, ''Habeşistan imparatorluğu,, 

nu tanımıştı. Bu suretle, ltalya da, i. 
ki sene bir gecikmeyle, milletler cemi· 
yetinin himayesi altmdakf boğazlar 

mukavelesine girdi. 
Diğer taraftan, ltaıya ile Yugoslav. 

ya arasında bir anlqma. vardır ki, 
k&?§ıhklı şUphelerle dolu olan bir ma
ziyi ortadan kaldırmaktadır.,, 

Gazete bundan J!IOnr&, Balkan dev
letlerinin, her ıiyast bMise flı.erine, a. 
ralarmda toplanarak görilştOklerinl, 
Hitıerle Muaotininln Roma mUl!katı 
esnasmda aa b&JVekilfm.izle hariciye 

Berlin mihveri 
Balkanlar 

naztrmııı Atina ve Belgııi.dda temas • 
larda. bulunduğunu işaret ediyor. 

"Lö Tan" gazetesinin muhabiri, Al. 
ma.nyanm TUrkiyeye elçi olarak fon 
Papen'i göndereceği haberi Uzerine 

Ankaradan bu elçi için muvafakat ve
rilmediğinin bildirildiğini yazıyor ve 
Türkiye ile Almanya arasmda bun
ların "geçici bulutlar,, olduğunu lşa. 

ret ederek iki memleket arasındaki ik. 
tısadt vaziyete geçiyor ve diyor ki: 

"Tilrk • Alman iktısadi milna.seba· 
tı gerilemektedir. Bununla beraber 
1937 deki rakamlara bakılacak olur· 
sa Tlirkiyenin milşterileri arasında 50 
milyon liralık mal alarak Almanya en 
bqta, Amerika. da 19 milyonla. on • 
da.n sonra gelmektedir. TUrkiyenin 
mal aldığı memleketler arasında da 
Almanya 48 milyon Ura ile gene en 
bqtadır. 

Bu sureUe, ister isteme3, iki mem· 
leket müşterek menfaatleri icabı sa.. 
mimi bir siyaset gütmeye mecburdur. 

Türkiye geçenlerde Almanyaya bü
yük bir lokomotif ve ray sipari~ verdi, 
Türkiyedcki mütehaaaıslarm çoğu da 
stajlarını Almanyada yapmaktadır.,, 

Balkan Antanb devletlerinin Bulga. 
riıtanla olan münasehatı hakkında da 
ıu satırlar kaydediliyor: 

•'Bulgarlann Balkan antantına alın • 
malan için Yugoslav başvekilinin tavas
sutu bekleniyordu. Stoyadinoviç te An· 
kara toplantısından sonra Sofyaya uğ 
ramıştı ve Bulgaristanın tek batına bu. 
lunduğu somurtkan vaziyeti nihayet 
bm:kaeağı dilıUnUIUyordu. 

Fakat ortaya A vuıturyanın ilhakı 

çıktı. Bulgaristan bunu yalnız kendine 
bir misal gibi görmekle kalmadı, bunu 
emellerinden birinin: Eğe denizine bir 
mahreç arzusunun yerine getirilmesine 
bir misal saydı. 

Fakat, birlbirine kuvvetle bağlanan 

dört Balkan devleti karııamda tek ba§ı· 
na bulunan Bulgaristan, altı milyonluk 

nUfuıu ile, Balkanlarda ıulhU temine, 
kendiai de elinden geldiği kadar yar
dım etmekten batka ne yapabilir?.,, 

Baıvekilimiz ton aeyahatinden dö • 

nüıte Bulıariıtanla müna.-tıımz hak 
kında verdiii izahatı İpret eden ma

habir bundan aonra Y unaniıtanla olan. 
dostluk miıaldanmm kuvvetini İf&J"tl 

ediyor ve Sadaalbat miaakma ıeçerek 
diyor ki: 

''Sadabat miaaJa devletleri, Türkiye 
hariç olmak üzere, 26 milyonluk bir 
kUtle tetkil ediyor. Difer taraftan 

Yunanistan, Romanya ve Yugoalavya 
ile Türkiye 85 milyonluk bir kütle-dir.,, 

Makalede bundan aonra Türkiyenin 
lnJiltere ile olan ıon kuvvetli iktıaadi 

münaaebatı buna mukabil meaeleıindt.t 
dolayı Fr•n .. ya kartı gazetelerimizin 
ıiddetJi neıriyatı iıaret olunuyor: 

· Bununla bcrooer, Sancak meselesin· 
de Fransanın aldıer ihmalci vaziyete 
Fransa tarafından teessüf ediline de 
• çünkü Franuz • Suriye muahedesi 
1922 Ankara itilifları göı önünde tu· 
tulmadan yapılmıştır • Milletler Ce
miyetinin kararlaona tamamiyle riayet 
ediyoruz. iskendcriye ve Antakya mm 
takasında asayişi temin de bizim vaıi 
f em.izdir.,, 

lstanbul Defterdarlığı K.ulekapı~liye Tahsil Şubesinden 
Sıra N. 
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Mevzuu iıtigali Verginin llilkellef in 
1slm \"e eöhreti .. "' Miktan Nevi thbarna.. 

Şalom 

Miço 

Moiz Beraya 

Samoel Avram 

Feniks Polegrino 

Sebzeci Okçumusa Şehsuva.r 27 N. 16,16 K. 

Lokanta ve pastacı OkçumW1& 95 
3,23 B. 

{9,86 K. 
8,97 c.. 
9,97 B. 

48,32 x~ Saatçi ve kuyumcu Şajıkulu Caddeikebir 
511 N. 8,22 c. 

9,86 B. 
• F.skici 

Komisyoncu 

Şahkulu Kabristan so. 1 N 12,31 ~ 
1,85 c. 
2,83 B .. 

Arapcami P. pazar Arslan 180,00 K. 
ha.n 2/4 N. 180,00 lL 

27,00 % 1~ 
77,00 B. 

Mahmut Zeynela. • Kahveci 
bldin 

Şahkulu caddeikcbir 45J'.'.1 U,45 K.ı 
8,89 B. 

İsmail 

,, 

,, 

" 

" 

.. 
İsmail Hakkı 

Karl And.res 

Kari Andres 
Luar Zilberman 

u 

Mektep 

,, 

" 

" 
,, 

Sabun fabrikası 

,· Komisyoncu 

Komisyoncu 
Yapı malRroesi 

,, 
" 38,61 K. 

5,79 c. 
8,88 B. 

Şa.hkulu Bostan yeni yol 384,00 K. 
20 N. da 384,00 M .. 

,, 
~· 

'• ,, 

it " 
• 

ti ,; 

.. " 

,, 

" 

" 

" 

153,60 B,. ' . 
384,00 ~ 
384,00 M. 
153,60 B. 
384,00 K, 
384,00 M. 
153,60 B. . 
288,00 K. 

,288,00 ~ 
115,20 B. 

1 50,40 K. 
50,40 M. 
50,40 K. 
50,40 M. 

B. Z. Yusufyan Han 2 N. 25,64 K. 

B. z. Şark han 1/ 3 

23,88 B., 

39,48 M'.. 
6,16 K. 
3,30 B. 

14,M M. 
B. Z. Şark han 193 3,72 B. 
A. C. Kalafat yeri 6/8 N. 154,15 K. 

3,30 B. 

me No. 
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Bulgar.tat.an Harbiye nazırı ile ·er- N. 
klnıharb1ye R~lsl ve .ıııer. ~vat da· lstanbul Defterdarlıfı Kulekapı Maliye tahakkuk §Ul:iesinden aşağıda ticaretgah adresleri ve vergileri yuıh mükel· 
hazlr bulunmuştur. · :: ~ lefler tıearetglhlarmı 'değiştirip bir semti meçhule gittikleri tahk1kat neticef'lnde anlaaılmakla tebliğ makamına ka.. 

General Marlç saat 20.25 de Bel- im olmak Uzere· UAnen tebliğ olunur. 
C"rada hareket etmiştir, 



üçok 6 
1~ Beşiktaşlılar dün 

.......... ilıt•w'-. ttt ......... ~...bıt eksik bir kadro 

---. 

ile çıktıkları 
halde böyle' mü

kemmel bir 
netice aldılar 

- 3 yenild. 

Beşikf a§ - tJ çok maçın dan heyeoonlı bir an /::mir tak-tmınnı yeaiği golleraen birinin akabiııae alınan 'bir ens?an?ane 

MllU kilmedeki son müsabakalarını 
yapmak üzere §ehrimize gelmiş olan 
lzmirin Üçok takım, cumartesi günkü 
G. Saray mağlQbiyetinden sonra dün de 
yine Taksim stadında Hüsnüsüz, Nu
risiz, Şerefsiz ve Rıdvansız Beşiktaş 
on birine 3.6 yenildi. 

İki bin seyirci önünde ve Kemal Ha
limin hakemliği ile yapılan Üçok -
Be§iktaş maçına takımlar ~u kadrola. 
riyle başladılar: 

Uçok: Hakkı • Necdet, Ziya - Feh. 
mi, Adi], Mazhar - Kemal, ·Said, Na -
mık, Faruk, Namık. 

Beşikt~: Mehmet Ali. Fethi, Fa • 
ruk - Rifat, Feyzi, Fuad • Hayati, 
Ha~:kı, Ndzım, ltfu~ffer E§ref. 

Beşiktaş 1 • il~ok O 
Oyun eksik Befiktaşlılarm rakibi 

küçük gören tarzlariyle, yani siyah 
beyazhlann kendilerini yormadan ve 
fazla gayret sarfetmeden yaptıkları 
neticesiz hücumlarla başladı. Ve be -
şinci dakikada Hakkının üstüne çekti
ği rakip müdafilerden kurtulan Mu. 
zaffer ilk Beşik14ş golünü attı. 

Kolayca kaydedilen bu sayı siyah 
beyazlıların zaten durgun olan oyun • 
lannı büsbütün yavaşlattı, İzmirliler 
de bir gün evvel Galatasaraya karşı 
kıyas edilemiyecek kadar fena bir o. 
yun tutturdular. Müsabaka böylece 
zevksiz bir şekilde 30 uncu dakikaya 
kadar uzayıp gitti. 

Beşik ta~ 2 - üçok· O 
30 uncu dakikada Hakkı sol içe, 

Muzaffer de sağ içe geçti. Eşrefle 

Hakkının yan yana oynamaları Beşik
ta§lılann Mkimiyet kurmalarına se-

Barutgücü 
sahasındaki 
maçlar 
Dün Bakırköyünde Barutgücü saha

sında sabahtan akşama kadar büyük 
bir kalabalık önünde, birçok futbol 
maçları yapılmı§tır. Bu maçların · bi • 
rincisini Bezezyan lisesi ile Barutgü. 
cü üçüncü genç takımı yapmış ve ne
ticede Barutgüçlüler 3-0 galib gelmiş. 
lerdir. Bundan sonra oynanan Bakır. 
köy Rumları genç takımiyle Bakırköy 
Rumları arasındaki (A) takımları ma
çında bir sürpriz eseri olarak genç ta. 
kımlar 5-4 ağabeylerini yenmişlerdir. 
UçUncU karşılaşma Banıtgücü birin. 
el genç takımıyla Özen spor ·A takımı 
arasında oynanmış ve Barutgüçlüler 
daimt bir hakimiyetten sonra oyunu 
12-0 kazanmışlardır. 

Bu maçı Langaspor genç takımıyla 
Barutgücü ikinci genç takımı arasın. 
dakl oyun takib etmiş. Bunda 1-0 
Barutgüçlüler mağlub olmuşlardır. 

Günün beşinci oyununu La.ngaspor 
ve Barutgücil B takımları yapmış, 
BarutgUçliller bunda da ı.o galib gel
mişlerdir. Son oyun Langaspor ve Ba. 
rutgilcU A taknnları arasında oynan -
mıştır. Brautgilcünün faikiyetiyle de
vam eden bu maçta Barutgüçlüler 
f.O galib gelmiflerdirJ 

beb olmustu. Netekim 40 ıncı dakika
da geriden topu kapan Muzafferin 
direğe çarparak ağlara takılan şütü i. 
le Beşiktaş ikinci golünü de kazan • 
mış oldu. 

Be~iklaş 3 - ilçok O 
Bu sayıdan iki dakika sonra HalC. 

kıdan güzel bir ara pası alan N8.zım 
Üçoklu müdafilerin kımıldamaya lU -
zum görmemeleri yüzünden kaleye 
sokuldu ve bir iki saniye vücut çalı
mıyla kaleciyi oynattıktan sonra ya
vaş bir vuruşla topu sağ köşeden ü. 
çüncü defa İzmir kalesine soktu. Bir 
az sonra da ilk devre 3.0 Üçok aleyhi. • 
ne bitti. 

ikinci devre 
İkinci devre hiç ümit edilıpedik bir 

şekilde cereyan etti. '3-0 ma'ğlUb ~azt• 
yette olan Oçokhılar şaaynı takdir bir 
gayretle bu kısma ba,şladılar. 

6 ıncı dakikada 18 üstünden Beşik
taş aleyhine verilen frikiki Said gUzcl 

lzmir klilecisi Nazımın ayağından bir 
~ 'loa1"!JM' 

bir §iltle doğrudan doğruya Beşiktaş 

1 
kalesine gönderdi .. 

Beşiktaş 3 • üçok 2 
Bir dakika sonra sağdan yapılan 

düzgün bir İzmir hücumunda Saidin 
müsait vaziyette olan Namığa geçir. 
diği topu Üçok merkez muhacimi kuv. 
vetli bir şiltle ikinci defa siyah beyaz 
kalesine attı. 

Beşiktaş 3 - üçok 3 
ı 3.0 hk kat'i bir mağlllbiyetten 3-2 

gibi küçük bir farka yükselen İzmirli
ler, bundan sonra son gayretlerini 
sarfetmeye başladılar. Bu sırada maç 
cidden heyecanlı bir safhaya girmiş 
bulunuyordu ki, sol açık Namık geri
lerden sürdüğü topla karşıdaki mü. 
dafileri atlatarak takımının beraber. 
lik golürıü de kayda muvaffak oldu. 
Siyah beyazlılar, hasmı küçük gör -
menin hatasını çekmişlerdi. Fazla e. 
nerji sarfederek ve yedi dakikada üç gol 
çıkararak yorulan İzmirlilerin hUcum 
ları durunca Beşiktaşlılar galibiyeti 
kaçırmamak için gayrete gelebildiler. 

Beşiktaş 4 - ü~ok 3 
16 ıncı dakikada Hakkı gerilerden 

~~ylk©~ @ı0tu lkDlÜIIP> 
~@) li1lil iP n v ©ifil uı ©o <dl uı 

Dün Taksim st:adında yapılan mınt:aka kupası 
final maçında 

ıstanbulspor O - 2 yenildi 
Milli küme haricinde kalmış olan 

İstanbul birinci kümesinin altı klübü 
arasında yapılan mmtaka kupası fi. 
nal maçı, dUn Taksim stadında, Beşik
taş - Üçok maçından evvel oynandı. 
Bir gün evvel dömi finalde Süleyma
niyeyi yenerek finale kalan Beykozla 
lstanbulspor arasında oynanan bu o. 
yuna saat 15,10 da başlandı. 

Hakem İzzet Apaktı. Takımlar şöy. 
le dizildiler: '· 

Beykoz: Mustafa - Sadeddin, Baha
dır - J-Iehnıet, Sait, (}azan/er_ Turhan 
Kazım, Şahab, Cahid, Safa. •· 

!stanbulspor: Safrrı • Samih, Ali -
Faruk, Enis, lsmail - Nejad, Enı·cr, 1 

' Tarık, ismet, Bahri. 
Görtildüğü veçhile Beykoz içine ba. 

zı eski elemanları 

'da alarak bir gün ••••• 
evvelkinden daha UMU 
kuvvetli · bir kadro 

hazırlamağa muvaf 
fak olmuştu. Buna 
mukabil İstanbul • 
spor oldukça · zayıf 
bir kadroyla çıkmış 
tı. Bu vaziyet ilk 

dakikadan itibaren 
oyun üzerinde neti· 
cesini göstenneye 
başladı. Beykozlu • 
lar rakiplerini der
hal tazyik altıya al
dılar. Fakat lstan-

bulspor müdafaası 
nm canlı oyunu, 
Samihin yerinde 

müdahaleleri Beykozun bu hücumla. 
rını 25 inci dakikaya kadar semeresiz 
bıraktı. 25 inci dakikada Beykozlu • 
lar güzel bir şiltle ilk gollerini yaptı
lar. 

Biraz sonra Şahabm çok tehlikeli 
ve sıkı bir şütü, lstanbulspor kalesi
nin direklerine vurarak, muhakkak 
bir gol atlatılmış oldu. 

İki taraf da, devre sonuna kadar 
büyük bir" enerji ile oynuyor, hava. 
nm müthiş sıcaklığına rağmen, bir an 
duraklamıyorlardı. Oyunun ilk yarısı, 
netice değişmeden, yani 1.0 Beykozun 
üstilnlüğü ile nihayet buldu. 

İkinci devreye takımlar daha yavaş 
bir tempo ile başladılar. Sıcak, oyun
cuların enerjieini Y,&Va,ş :y_avaş kesi • 

yordu. Bütün didinmelerin netice ver. 
memesi iki tarafı da sinirlendiriyor, 
arasıra sert hareketler yapılıyorsa da, 
hakem seri müdahalelerle bunların ö. 
nünü alıyordu. 

Oyun 36 dakika bu vaziyette devam 
etti. 36 ıncı dakikada, 1stanbulspor 
müdafilerinden biri kale önünde topu 
elle uzakla§tırmak istediğinden, takı
mı aleyhine penaltı cezası verildi. Ba
hadır bundan istifade ederek güzel bir 
şiltle takımının ikinci ve son golünü 
de yaptı. 

Bundan sonra !stanbulspor birkaç 
hücumla mağ!Ubiyetten kurtulmaya 
çalıştıysa da hepsi semeresiz kaldı. 

Son dakikalar ~~ne Bey kozun hakimi. 
yeti altında oynandı ve oyun da böy. 

lece 2-0 İstanbulspo 
run mağlubiyeti ile 
bitti. 

lstanbulun sakin 
bir köşesinde, müte 

· vazı, fakat büyük 
' bir klüp aşkı, spor 

zevki ile çalı531l 
Beykozlular, dün
kü zaferlerile yal-

nız, İstanbul rnın
takası kupasını ka
zanmış olmadılar, 

hüsnüniyet ve spor 
aşkıyla çalışmanın 

çok haklı semeresi -
ni gördüler. Beykoz 
!ulan candan tebrik 
ederiz. 

aldığı topu süratle sürerek İzmir ka• 
lesine sokuldu. Koluna yapışan 1zmit 
müdafii Ziyadan silkinerek kurtuldu} 
tan sonra dördüncü golü attı. 

Tekrar galib vaziyete giren siyalS 
beyazlılar, takımlarındaki meahur de
ğişikliği yine yaptılar, Hakkı merk 
muavine, Feyzi sol içe geçti. Bu vazf. 
yette hücum hattının zayıf düşmetl 
ne rağmen kesilen Uçoklular ka.rşıs~ 
da yine üstünlüğü muhafaza edebil ' 
diler. 

Beşiktaş 5 - llçok 3 
Biribirine giren İzmir mUdaf a.at' 

sert hamlelerle ellere ve vücutıar' 
sarılarak gol adedini yükseltmeye 
!ışırken, Rikattan bir pas alan Haya 
be§inci golü de kaydetti. 

BeŞiktaş 6 - llçoir's 
n 

Devrenin son dakikaları siyah be 
yazlılann ezici üstünlüğü altında 
çiyordu. 43 üncü dakikada sağdan 
dığı topu Nazım altıncı defa 
kalesine soktu. 

Bir dakika sonra Muzaffer yedinci 
sayıyı da kaydettiyse de hakem bUJJI 
of sayd mı, yoksa favl mu velhasıl ıl 
olduğunu anlıyamadığımrz bir kara;'~ 
la kabul etmedi, maç da böylece ow 
eksik Beşiktaş takımının galebesiY1' 
bitti. 

O.M .. K

(zmlrltler 
ne diyorlar ? 

Diinkü maçtan sonra göıil§ti!Jil' 
rnüz lTçok kafile reisi ve ayni klilb: 
de başkanı bulunan Niyazi tstanb .J 
daki maçlar hakkında sorduğuıı> 
suale şu cevabı vermiştir: 

"- Her iki maçta da mağlflb ~ 
duk. Memnunum desem tabiidit et' 
doğru olmaz. Fakat gerek hakeırıl 
den ve gerekse rakib takımların o~ 
cularından hiçbir şikftyetimiz yoıct~ 

Hakemler çok iyi idiler. En JcilÇ Jll' 
kusurları bile gördüler. Bizim ~· 
Galatasaray maçında daha iyi o d' 
dı. Dün de ikinci devrenin ba.ŞJJ' 
çok muvaffakıyetliydik. uP 

Bizim İzmir bir mekteptir. S ,, 
müşkülatla yetiştirdiğimiz oyuııcul p 
rı !zmire ve An.karaya veriyoruJ- ,J' 
vaziyette bizim daha iyi neticeler 
mamız hemen hemen imkansır.dJl'· 

Genç takımlar ~ 
lstanbulswr • Feneryılmaz P -

takımları arasında dün Taksim~ 
dında bir maç yapıldı. Takımlat 1,et' 
bir oyun oynadıktan sonra bet& 
kaldılar. 

GUneş takılll• 
Anadoluhlsard• d•' 

Anadoluhisar klübil tarafı~ 
vet edilen Güneş takımı diln ıarJ~ 
hisarına gitmiş, Hisarlılar .yJ_J 
misafirlere bir öğle ye.~eği :ııo el
verilmiş ve ak;:am Uzerı ıki t rıısfW' 
zersiz mahiyetinde bir maç ya~ 
netice 6.2 Güneşin lehinde bi 
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l güzel_ v: :n:r jik_ b_!r _oyu!! '!.Y~a!!ı_ Q. ___ L ve !!'etice a~a"!ı!f an bir takımdı 

Fenerbahçe 

Milli küme maçlarından çekildik. 
ten sonra hemen hiç bir ciddi müsa
bakasına eahit olamadığımız Türkiye 
§ampiyonu Fenerbahçe takımı dün 
Kadıköy stadında Romanyanın Tamş. 

var takımiyle karşılaştı . 
Taksim stadında Üçokla Beşiktaş 

arasında milli küme maçı olduğu hal
de bu müsabakayı görmek üzere Fe
ner stadına toplanan seyırcı • 
lerin adedi beş altı bini bulmaktaydı. 

nk olarak Fenerbahçenin (B) takı
mı Anadolu birinci takımı ile karşı. 
lqtı. 

Kaleci Necdet, Bülend, Lebib, Se -
mih, sarı Necdet, Hayati gibi birinci 1 
sınıf oyuncuları ihtiva etmekte olan 
Fenerbahçe (B) takımı hakim bir o -
yundan sonra rakibini sıfıra karşı al. 
tı golle mağlüb etti. 
Bllyllk mıtç 
Sıra günün en mühim karşılaşması

na gelmişti. Sabırsızlanan seyircile • 
rin alkışları arasında saat tam on ye
dide Tamı;ıvar takımı sahaya çıktı ve 
halkı alkışladı. Arkadan Fenerliler de 
her zamanki tezahüratla ortaya geldi
ler .. Kaptanlar arasında bayrak tea. 
tisinden sonra para atıldı. Güneş al
tına düşen Fenerliler hakemin düdU. 
ğU ile şiddetli bir hücumda bulundu
lar. Romen müdafaası Fenerin bu hü
cumunu kornerle durdurdu. Fikretin 
orta.Smdan istifade edilemedi. Fakat 
sarı 1Aciverlliler üst üste hamlelerle 
rakiplerine göz açtırmıyorlardı. 

Gol 
İkinci dakikada derin bir pas alan 

Fikret Şabana yerinde bir pas verdi. 
Şaban önündeki müdafii atlatarak ar. 
kadaşına bulunınaz bir fırsat yarattı. 
Merkez muhacim Yaşarın demir gibi 
bir şütU ile gole çevrilen bu fırsat Fe
neri al kışlamağa hasret çeken seyir. 
cilerin uzun tezahüratına vesile oldu. 

Bu sayıdan sonra Fenerlilerin bir
kaç şiddetli hücumunu seyrettik. Ya
§arla Esadm vuruşları ile top üst Us. 
teki defa avuta çıktı. 

Büyük bir gayretle Fener hakimiye
tini kaldırmaya çalışan Tamşvar mü. 
dafaa.sı Şaban Fikret kombinezonu ta
rafından çok hırpalanıyor. Fikreti üst 
üste topu iki defa kornere atınak su
retiyle durdurdular. Fakat bundan is. 
tif ade edilemedi. 
Tamşvarhlar hilcumda 
Fenerbahçenin ilk hızı yavaş yavaş 

geçtiği için orı beşinci dakikadan son. 
ra isabetli paslarla ve çok dikkatli bir 
eekilde ilerlemeye çalışan Tamşvarlı
lar Fener kalesini iki defa tehlikeli 
vaziyete düşürdüler. Yaşar ve Hüsa • 
meddinin fedakarhklariyle savuşturu
lan bu fırtınalarla hakimiyet tama -
men Tamı;ıvar oyuncularına geçmiş bu 
lunuyordu. Artık Fener kalesine mi. 
Bafirlerin mütemadi hücumlarmı sey
rediyoruz. Şabanın büyük gayretlerle 
ta gerilerden çıkarıp getirdiği iki gü. 
~l pası misafirlere takdim eden Ali 
Rıza ile oyunda adeta namevcut olan 
Angelidisin bOEllk oyununa rağmen 

Fenerbahçe 
Müessisler heyeti dün 

toplandı 
DUn sabah Fene~bahçe klübü mües. 

sisler heyeti senelik toplantısnı yap
rnıştır. 

İdare heyetinin bir senelik çalışma 
raporu okunmuş, ve neticede, eski he
Yeti idarenin faaliyeti tamam görül. 
~Ot ~ eski idare heyeti olduğu gibi 

ka edilmiştir. 

1 
Yalnıs bunlardan Hüsni.iden boş ka 

an ikinci reisliğe Said Salahaddin ge. 

Fcnerba1ıçe • Tam§Var maçınaan evvel seremoni yapt1tr7cen ve b"ıı mıiita Romen 'Ka1ecisi bir lop mpıyor ... 
Fikretle Şaban yine rakip müdafaayı ~ --,.,.~ • · J?ikreti sol hafa, Orharu da sol açığa 
karıştırmaya muvaffak oluyorlar. almakla oyunun rengini derhal değiş. 

Fener hakim tirmiş oldu. Artık şimdi mütemadiyen 
Bütün kuvvetini Fenerin sol cena • Fenerbahçe ltjicum. ediyor. Xop sarı 

hına teksif etmesine rağmen Fikret ıacivertlilerin ayağında dolaşıyordu. 
tehlikesini bertaraf edemiyen Tamş • Romen mUdafaasmm bunaldığı bir 
var takımı otuz ~inci dakikadan anda Yaşara yapılan favlu hakemce-
sonra tekrar Fenerin hakimiyetini ka. za.landirdr. Nacinin çektiği çok nefis 
bule mecbur oldu. bir şilt topun direğe çarpmasiyle neti-

Esat, Şaban Fikret müsellesi on da- cesiz kaldı· 
kika misafir takım müdafaasını teh. 
did ettiler. Bu müddet zarfında Ali Rı
za, Naci çok mühim iki fırsatı heder 
ettiklerinden haftayın ancak bir sayı 
farkla Fenerin lehine olarak nihayet 
buldu. 

ikinci haftayım ' 

Oyunun bundan sonraki kısmı Fe • 
nerbahçenin hakimiyeti hazan kuvvet
li, bazan zayıf bir şekilde devam etti. 
Ve maç netice değişmeden sıfıra kar. 
cıı bir golle Fenerin galibiyeti ile ni
'\ıayetlendi. 

Oyuo nasi oldu o t ~·ı 
Fenerba.hg:ı akımı umumiyet Itiba-

tiyle vasat derecede bir o 
di. Takımda bir ahenk yo 
nun sebebini Angelidisin 
nunda buluyoruz. İdmansız 
rağmen Yaşar müdafaanın 

elemanı idi. Hüsameddin, 
şad vazüelerini başardılar • 
ta iş göreıniyen Nacinin m 
yetsizliği üz.erinde yegA.ne 
zanın halli bir muhacim o 
ınamasıdır. Merkez muhac· 
yi bir §utör ve fakat çok 
yuncudur. Şabanla Fikret 
muvaffakıyetli elemanları 

Şaban kale önünde biraz 
~ydı, Fenerin galibiyeti 
olabilirdi,. 

Küçük Orhan oynadığı 
urf ında vazifesini dalına 

Misafir takıma geİinc 
Tamşvar umuıniyet itib 

bir takım. Geri müdafaa ha 
avin hattında bir iki kuvve 
mevcut olmasa lstanbulun 
nıf takımlarına kolayca m 
bilir. 

Hücum hattındaki oyunc 
çık istisna edilirse hepsi ik 
kalırlar. Bunun içindir ki, 
çeye sıfıra karşı bir golle 
ten hepsi memnundular. 

Hakem hakkında da bir 
icab ederse Adnan Akın o 
güzel bir şekilde .. idare etti 
riz. .. 

O Kav Başlama vuruşunu yapan Romenler 
ortadan hücum tecrübesinde bulundu. 
lar. Topu kapan Fenerlilerin mukabil 
hücumu daha tehlikeli oldu. Şabandan 
Fikrete gelen bir pastan sonra Fener· 
bahçe kaptanı güzel bir şilt çekti, fa
kat Romen kalecisi yerinde bir hare. 
ketle topu bloke etti. Bunun akabinde 
Nacinin ortaladığı topa zamanında ye
tişen Şaban topa kuvvetli vuramadığı 
için müsait bir fırsat neticesiz kaldı. 

GayırDfedeıreDer 

Şişli Arnavutköyü 3 - 2 ye 

Beşinci dakikadan sonra misafirler 
iist üste müteaddid hücumlar yaptılar. 

Arka arkaya 3 korner 
Soldan ar'rn arkaya ÜG köşe vuru. 

Fcncrbahçe - Tamşvar maçmaan fiç 
muhtelif enstantane 

şu kazanan misafirler sayı çıkarama
makla beraber oyun üzerinde hisse -
dilir bir hakimiyet tesis etmekte ber. 
de':'.arpdılar. 

Angelidisin tesirsiz oyunu ile za -
man zaman tehlikeli bir şekil alan bu 

! 
Romen hakimiyeti Esadın orta hafa 
geçmesiyle derhal ortadan kayboldu. 

Fener takımında değişiklik 
w.-;a.;wı::z...--~---- Angelidisi dışarı çıkaran antrenör 

~ Gayrif edere klüpler arasındaki ya
pılan Apoyevmatini kupası maçlarının 
knr dö final mlisabakası dün sabah üç 
bine varan bir seyirci kütlesi önünde 
Taksim stadyomunda Şişli ile Arna. 
vutköy takımları arasında oynandı. 

Saat dokuz buçukta ilan edilen bu 
karşılaşmaya tarafların hakem tize • 
rinde uyu!lamamaları yüzünden ancak· 
onu çeyrek geçe Nuri Bosutun idare
sinde başlanabildi. 
Havanın müthiş sıcağına rağmen 

her iki takım da oyuna çok seri baş
ladılar. İki hafta evvel Şişliyi 2.0 ye. 
nen Arnavutköylüler dünkü maçın ilk 

lngiltere 
nasıl 

Fransa 
oynandı? 

maçı 

Pariste, bir çok 
tesisatla büyül. 
tülen K.clomb sta
duı!da 65.000 seyir • 
ci önünde yapılan 

İngiltere - Fransa 
milli maçının 4 - 2 
İngiltere tarafın • 
dan kazanıldığını 

dün kısaca yazmış 

'le oyunun tafsila
tını bugün vermeyi 
v.ıadetmiştik . 

Son gelen Fran
sız gazeteleri bü
tün dünyanın ala
kadar olduğu bu 

methetmektedir 
ler. 

Filhakika, karşı
daki rakip tngilte. 
re milli takımı olun
ca, 4 • 2 lik bir 
mağlubiyet cidden 
bir muvaffakıyet sa
yılabilir. 

Esasen, Fransız, 
futbolünün - pro
fesyonelliğin kabu
lün.den sonra. gös
;erdiği tekamülü an
lamak için Fransız 

milli takımının bu 
mevsimde yaptığı 

altı maçın netice
lerine bir nazar at-

maç hakkınr~a say. 
falarla tafsilat ver -
mekte ve takımları
nın güzel oyununu 

Framıa - !ngiltcre maçından heyecanlı bir an: Fransız miidafii Mattler uzun fetmek kafidir. 
bir kafa vuru§uyla topu 1wndi 1«.ılesiıtderı. tızakLa§t-ınyor. Solda koşarken _Devamı 15 incide), 

anlarında yine sahadan galil 
lan hissini veren düzgün 
topu rakip sahaya soktular 

On dakika kadar süren bu 
Şişli sağdan tekrarladığı 

yesinde kurtuldu ve 18 inci 
sağdan şandellenen topu M" 
rinde bir kafa vuruşuyla 
ağlarına taktı. 

Mağlüb vaziyete düşen Ar 
lüler yine canlı hücumlara 
Uç dakika sonra da sol açı 
pasını Maruli mükemmel b · 
Şişli kalesine soktu. Bu s 
lar birer golle beraber oldul 
devre, iki tarafın da kaç 
addid fırsatlarla, tamamen 
ve çok heyecanlı bir §ekild 
rak vaziyet değişmeden bit 

ikinci haftaym 
İkinci devre Şişlinin 

kalecisinde kalan güzel bir 
başladı. Bu kısımda kırını 
lar daha iyi oynuyorlardı. 
köylülerse birinci devreye n 
ha durgundular. 

Dokuzuncu dakikada 
aleyhine olan. müteaddid k 
den birinde Şaraşm yerinde 
vuru§Uyla Şişli ikinci golün 
zandr. Arnavutköylüler bu 
ettiler, beş dakika kadar s·· 
kaşadan sonra oyuna tekrar 

Devre ortalarında oyun 
hücumlarla fakat Şişlinin 
tün oyunuyla geçerken sold 
lan bir hücumda müdafi 1 
pu uzaklaştıramadı ve ade 
ayağına verdi; fırsatçı Şişli 
da güzel bir plase ile takım 
cü sayısını da kaydetti. 

W"" Devamı 1, 

Hususi maçlj 

.. 
L---__;=-ı.ı..u::....... __________________ _aörün.en ~u ~slı.u.~dandır. __________ _ 

Feriköy Şişli klübü futbo 
takımları diln Topkapı sahas 
kapı A ve B takımlariyle o 
B takımı maçında 3-3, A 
a& 2.2 tiera:lierllkle b1 • · 
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Yazan: Ş. Rober Düma -6- Çeviren: F. K. 

Biz bu ahlô.ksızlığımızla 
Yaızaıını: Ma Sa 

!Vlakhumlar oşağı yukarı batıl 
itikatlara inanan insanlardır 

-t9-

Sillll•ji1fAEOEllt+XUIEJ~S~GJ~rn-r.!J~ ... u.w••'-"A.,,.,. 
O yemek, cici kardeşçiğim, senin mcralinle Rusların esiri 

blribirini görsünler diye imiş. Her şeyi tiı. ba§ından anlata
ynn. Kont dö Mokomb'un uşakları arkalarına eski sırma şe. 
rldll elbiselerini, başlarına da kenarı zırhlı şapkalarını giy
mlelerdl: ara.bacı nyaklarına üst tarafı bol çizmelerini de gc. 
çlrmi§tl; köhne arabaya beş kişi bindik ve, üçte sofraya otur. 
mak Uzere, saat ikide debdebe ve ihtişamla. baron dö l'Esto
rad'ın oturduğu köy evinin önUne vardık. · Kayın • pederin şa
tosu yok: tepeclklerimizin birinin dibinde, en büyük ziyneti hiç 
15Upheslz Mokomb ~ntosu olan gUzel vadimizin ağzında bir evde 
oturuyor. 

Ev, dedim ya! bir köy evi: kfıgir dört duvar çatıp sarımtrak 
bir badana vurmuşlar, Uzerine de kıpkırmızı oyuklu kiremit dö
ısemieler. Bu kiremitlerin altında çatı ezilmiş gibi. Hiç bir tena
zur gözetilmeden ortalama açılmış pencerelerin sarı boyalı, ko. 
ca koca kapakları var. Bu bina, bir Provans bahçesi içinde; 
bah~entn dört ta.ra.fma <la alçacık duvarlar çekilmiş: ustanın 
keyfine göre kimisi dUzUne, kimisi dikine Ust Uste yığılmış yu. 
varlak, iri taşların teşkil ettiği dört duvar ki yer yer sıvası 
dökUlmUş. Bu k~y evine bir asilzade mnliMnesi halini veren 
de, bahçe kapısının demir parmaklığı. Bunu yaptırmak için 
çok gözyaşı dökUlmUş; o kadar da cılız ki bakınca Sör Anjc. 
lik'i hatırladım. Eve, taş bir merdivenden çıkılıyor: kapının 
üzerinde bir tahta saçak var ki hiç sorma! Luar köylüleri bile, 
gUneş altında parıl parıl yanan mavi damlı, beyaz taş evlerine 
böyle bir saçak koyınağn tenezzUI etmezler. Bnhçe ve etrafı pis, 
toz toprak içinde; ağaçlar kavrulmuş. 

GörUinyor ki baronun, uzun zamandanberi ömrlinde kalk
mak, yatmıt.k, ertesi sabah yine kalkıp mctPlik metelik Uzcrine 
biriktirmekten başka bir tasası yok. Uşakları ne yerse o da 
oııu yiyor; U§aklar deyince de çok blr §ey sanma: Provans'lı 

Çeviren: 

Hiç gider mi Ayı!., 
Haydı gitmedi, bari rahat dursa ... 

Ne gezer. Bu sefer de ipcsapa gelmez 
laflar etmcğe betladı. Ana cwrat kil· 
für etti, salladı sunturluyu ! .. 

Tahammiilüm kalmadı. Gözlerim bir
denbire döndü, kafam allakbullak ol· 
du .. Cumbadan gaco da bakıyordu. Ar
t.ık durulur mu ya 1.. Karı karıısında 
rezil, aUava olacak değiliz bundan son· 
ra !... Fora ettim sustalıyı, yaradana 
arğınıp §Öyle dayaruveroim, hemen bar· 
s.aldan döküldü. Bir iki de bölrüne, 
r.nııe köküne dokunuverdim. 
Ayı Nuri, ayı gibi homurdandı, ve 

bir ağaç gi"oi yere devrildi. Biz de en· 
11elcndik ..• 

Şimdi en söyle ağabeycim, bu işte 
kabahat kimde? .. 
Ben~c mi, Ayıda mı? •• 

HIRSIZ JOZEF 
Bazı insanlar vardır ki onlan ancak 

ölüm mahkum eder. Gene bazı isyan· 
cılar vardır ki, bu hareketlerini hayat
Jarile ödeseler dc..ıhi, gam yemezler; 
bildıklerinden fıımazlar, boyunlarını 
eğmezler. Nizamlara karşı serkeştir· 

Jet. 
Hapishaneye girdikten scnra, kovu

§a verilen mahkOm, mukavemet deni· 
Jen hasleti unutmak mecburiyetinde· 
dir. İsterse unutmasm, o zaman h~li 
yamandır. 

Gardiyanlar bir. mahkfunun mukave· 
metine tahammül edemezler. Kızarlar, 
~öpürlirler. Artık kendilerine kafa tu· 
tan mahkumun hblini tasavvur edin. 

İstanbul hapishanesinde bulundu· 
ğum zaman, Jozef adında bir mahkO.m 
vardı ki, ele ~vuca sığar ıcylerden ' 
değildi. Hapi&hanenin en kibirli bir a: 
damıydı. Daima mlist'"...kil kalmak ister
di. Korkusu yoktu. Kendi.sine bir §ey 
sorulsa hakaretle cevap verir, bilhassa 
gardiyanlara çok haşin davranırdı. 

Bu serkeşliği, haşin tavırları yüzünden 
gardiyzınlar onu hiç sevmezlerdi. Her 
gün angaryaya çıkarırlardı. Kaç kere 
tecrit edilmiş, höcrelerde bıralnlmı§tı. 
Fakat: 

- Gık! 

Bile dememiş, gözünü bile kırpmamı§· 
tı. Hatta mahkumlar, onun bu muka· 
vemctine baktıkça, J ozefin bir insan 
olabileceğine inııınmaz hale gelmişler· 

di. 
- Bu adam bu kadar angaryaya na· 

le gönderdim. Hakikatte ben Cezaire 
ayak bile basmadım; Fransız yabancı 
alayı Unl!ormasını ise ancak bir defa 
fotoğraf çıkarmak için giydim. 

(Devamı var) 

*il 

sıl dayaruyor, canı yok mu? .. Höcrede 
yatıyor, angaryalarıda çalışıyor, berfçi 
oğluna vız geliyor! 

Derlerdi. 
Mahkumlar aşağı yukarı batıl itikat· 

lara inanan insanlardır. Jozef kendi 
phsı etrafında söylenen bu sözleri bi· 
lir, gurur ve iftihar duyardı. 

Halbuki Jozcf inamlmıyacak kadar 
zayıf bir insandı. Yüzü çökmüş ve me
şin gibi bir hale gelmişti. Fakat göz· 
lerl ateı gibi yanıyordu. 

Joıef tstanbulun meşhur yankesici 
ve hırsızlarından birisiydi. Mahir par
maklarile o güne kadar bir çok ins:<m
lann ceplerinden bir çok cüzdanlar a
şrrmı§, yekOnu binleri geçen paralar 
çalmıştı. 

Bir gün onunla da görüşüp tanı§· 

mak müyesser oldu. Ona hrnızlığın, 
yankesiciliğin bir meziyet olmadığrıu 

söylemiştim. F;,kat Jozef o fikirde de· 
fildi. Sanatile öıviinüyor ve bunu Alla
hın kendisine bir "hibe,, al tel!kki e· 
diyordu. 

Fakat memleket kanunları bu kötü 
iti, onun gibi telikki etmediği için bir 
gün Jozefi iki yıl hc:wpis cezasına çarp
tırmı§tı. Bu onun hapishaneye ilk gi
ri~i, ilk sabıkası değildi. Hapishanenin 

bir glinüllüsU idi ol •. Senede bir hiç ol: 
mazsa iki defa hapishaneye girer, as
gari Uç, azami allı ay olmak üzere ya

tar, sonra çıkar, çıkar çıkmaz da yeni 
b\r hırsızlık, yankesicilik yapardı. 

Polis müdüriyetine gitmediği gün 
yoktu. Faili olmadığı cürümltr &g\n. 

sorıuya çekilir, muvaceheye gönderi-

lir, bütün bunlara, bu ın~ntılara raf
men gene uslanmaz, akıllanmaz, çalar, 
araklar, ve ç~dıklarını Barbut kahve· 

11'.rinde, kumarhanelerde zar sallıya

rak, bakara oynıyarak - onlann tabi
riyle - bayılırdı. 

Bir giin kendisine ııordwn: 
- Nasıl çaltıTsın? .. 

Gillerek: 
- Bu, dedi, bir cesaret ve maharet 

işiıdir. Biraz da iyisini becermek için 
zek! i§ldr. 

Ses ağzınldan bir fısıltı gibi çıkıyor
du. Gözleri parlıyarak, ufacık bir ne· 
damet hissi kat'iyyen göetermiyerck 
dedi ki: 

- Cüzdanını kaldırmaya karar ver
diğim adamı, şöyle karttdan 'bir gö
~üslemem kafidir. Saniyesinde mıkna
tiı gibi cüzdanı çekerim. Fakat niha
yet bu bir talih işidir. Her cüzdan dai· 
ma yüklü çıkmaz. 

(Deoamı var) 

N 1 lt 3 e ıv ·H I ııııa; 

. . "" . ... '- .. 

zel Rene dö Mokomb ile evleneceğine pek memnun gözUkUyor~ 
Ya! oimdi benden "güzel" diye bahsediyorlar. Sen şimdi Paris .. 
de en parlak ve geniş hayatın, Şoliyö hanedanından bir kız ha.. 
yatının zevklerini dermeğe hazırlanırken senin zavallı mcralci• 
ğln R ne de, bu çöl kızı da, beraberce yUkseldiğimlz hulyalar 
aleminden, bir papatyanmki kadar sn.de bir hayatm soluk, ~ 
sız hakikatleri arasına. dti!}til. 

INhuııruDDalh ATAÇ 
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bir çocukla. bir de ihtiyar bir hizmetçi kadın. Odalan da tam
takır. Ama bizim ecrefimize eve bir çeki dilzen verilmiş, dolap. 
lar açılıp bo~tılmış, ailenin köle, kul namına nesi var, nesi 
yoksa yemekte biı.e hizmet etsin diye çağırılmıştı; yemeği ka. 
rarmış, yamrı yumru olmu§, köhne gfunliş takımlarla yedik. 

Evet, annesinin koynundan harbin koynuna, köy evceğizi· 
nin zevklerinden Siberya'nın karlan, meşekkatleri içine dli§"' 
müş, hiçbir gençliği olmıyan o genç adamın gönlünU teselli et.. 
meye yenıin ettim. Gelecek gUnlerimfn yeknasakhğını belki bit 
az, o mütevazı kır eğlenceleri giderecek. Evimin etrafını, şalın• 
ne blr g5lge saçan yüce ağaçlarla donatıp Jemenos vadlsiniıı 
vahası haline getireceğim. Provans'ta çemenler daima yemye
§ildir; bah~emi ta tepeye kadar uzatacağım, en yüksek noktB
ya da gUul bir kameriye yaptıracağım; kim bilir? belki oradan, 
panl panl parlıyan Akdeniz'i görllrUm· Dünyadan el çekip ka• 
pa.nacağım o yeri portakal, limon ~açtan ile, nebatların en gü .. 
zelleri ile aUsllyeeeğim, bir aile annesi olacağım. Etrafıınıtt 
kimsenin yıkamıya.cağı tabit bir şiir çevirecek. Vazifelerime sa· 
dık kaldıkça başıma ne felaket gelebilir ki? Kaymbabaın da, 
şövalye de l'Estorad da benim gibi dindar insanlar. Fransa'Jlfll 
büyük yollarını bilinıin: ebedi ağaçların altında uza.nan dürtl· 
dUz, yumuşak yollar: işte cici kardeşçiğim, ben hayatı öyle gö
rilyorum. 

Bizim gurbetzede de tıpkı parmaklık gibi, zayıf mı zayıf! 
Benzi uçuk, kahır çektiği belU; sessiz, az konuşur bir adam. 
Otuz yedi ya§ında ellisinde gibi gözUküyor. Bu delikanlının 
vakt.ü-zamanmda güzel olan saçları kara ama tarlakuşunun 
kanadı gibi akla karışık. Güzel mavi göz.leri çökUk çökük; biraz 
sağır, bunun için de Gamlı Surat şövalyesini, Don Ki§Ot'ı ruıdı
nyor. Ama yine de madam dö l'Estorad olup iki yUz eili bin 
frank servete konmayı kabul etmek 1\ıtfunda bulundum; fakat 
köy evini istediğim gibi dilzeltlp bahçeyi de bir park haline ge. 
tirmeme müsaade etmeleri şartlyle. Babamdan da Mokomb'm 
suyunun bir kısmını buraya vermesini kat'l .olarak istedim. 

Bir ay sonra madam dö l'Estorad olacağım; ~linkU ben de 
hoşa gitmlRim, ciciciğim ! Siberya karlarının . kahrını çekmiş 
bir adam, senin tabirinle, baktığı yemişleri olgunlaştıran bir 
çüt kara gözU beğenmez de ne yapar? Lui dö l'Estorad, gtl. 

Bu asırda iki Buonaparte çıkmaz ya.! Çoeuklanın olursa on
!:ın yanımda saklar, .bilylitUr, adam ederim, bana onlar ha.~ 
j.m ~vkini tnttmr. Sen de 12.yık olduğun talie erer de bu dilll· 
ya büyüklerinden birinin karısı olursan, Rene'ciğinin çocukla.~ 
rmı himayen altına alırsUL.ı 

:(Devamı var}) 
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ıdil 
Yugoslavya 
matbuat ve 

edebiyat tari
hi ne lblır bakaş 

_.. Baıtaraf ı 5 incide 
doks kilisesine ait bazı kitaplarla Sırp 

kitapları müstesna olmak üzere ... ., 
Acaba bu kitaplar niçin istisna edili

yor? Zira hepsi Rusyada basılnuılar

dır. Zira tam bu tarihlerde Romanof 
sarayı Yugo!llavların itine !Jurnunu sok 
mağ<l ve tahrikat yapmağa başlamış· 

tır. 

Risa!e, bir kaç satır daha ileride bize 
ıu izahatı da veriyor: 

''Bir müddet sonra Jozef dö Kurz
kıekin Viyanadaki imtiyazlı matbaasın
rla , Venedikte Dimitri Teodosiyef'in 
mc:ıtbaasında ve - 1796 dan itibaren de
:Ruıdape~tede neşriyat yapıldı.,, 

Niçin?. 
Zira bu tarihlerde Vatikan Adirya

tiğin ıark kıyılarına, ve Viyana sarayı 
RalkMılara daha yüksek bir alaka duy
roağa ve Ruslar işe karıımrı bµlundu-
2u içln, daha hümmalr bir faaliyete gi· 
rtımiı bulunuyorlardı. 

* • • 
Yugoslav matbaacılığının. on be

ıinci urın ilk Y"'ımından (1453) on 
aekizinci asrın s~nlarına kadar olan ta
rihçesi:ıden basit bir tahlil sonunda a
Jrnabil~c:k fikir budur. 

Şekip GONDOZ 

POLDSTE 
Kaçak maddeler 

Salmatomruk Mumhane solcak 49 

numarada oturaı:ı. pembe isimli kadının 
esrar ve inhisarı.. ait kaçak maddeler 
sattığı haber verilmİJ, evinde yapılan 

araıtırmada uyuıturucu madde bu· 
lunamamıJ, bir tatlı benzinli 'kaçak çak
mak bulunarak müsadere edilmiıtir. 

Ayni yerde oturan SUleymanın od• 
smda yapılan araştırmada da kaçak as. 
ker cigaralN'ı bulunarak her ikisi hk
Janda takibata baılanmııtır. 

Devrilen araba 
Dün akpm üstü, Yakacıktan Karta

la doğru gelen Ferhadın idacesindeki 
tek atlı arabanın hayvanı yolda ürk -
müı ve arabayı devirmiştir. 

Bu yuvarlanmada Ferhat taılara 

çarparak ba§ından ve gözünden ağır 

surette yaralanmı§, Haydarpaıa Nü
mune hastanesine kaldırılmıştır. Ara _ 
hada bulunanlardan Hasan isminde bi
risi de hafifçe yaralanmııtır. 

OtobU• kazası 
Dün Sarıyer çarıısından geçmekte 

olan, ıoför Kazımın idaresindeki 3305 
numaralı otobüs, Osman Karadoğanm 
ıevkettiği binek arabasına çarparak de
virmiı ve içinde bulunan 50 yaıındaki 
Ayşenin dizinden yaralanmasına ıebep 
olmuştur. 

Kamyon arabaya çarptı 
Bakırköyünden Kazlıçeımeye doiru 

ıelen 1oför Hüseyinin idaresindeki 
4251 numaralı boş kamyon Zeytinbur
nu ıclemir eıya fabrikası önünde köylü 
Mehmedin yük arabasına arkadan çarp. 
ınrş, arabc:ınrn ok ve makasları kırılmış. 
hayvanlardan biri ağır surette yaralan
lrlıı, arabada bulun~n sürücü Hasan da 
Yere düıerek sırtından yaralanmııtrr. 

l.tüaadcmede kamyonun da çamurluğu 
"e radyotörü kırılmış, ~cför yak<:tlan -
lnı§tır. 

Bı .. yaralama hldlsesl 
Dün gece, saat 21 de Eyüp mısır tar

lasında oturan tarakçı Arap Hamdi, 
l'oktnaktepe 67 numaralı evde oturan 
Arabacı Kemalle Defterdar iskelesinde 
bir mt1eleden dolayı kavga etmit ve bı
Çakla sol kol ve bacağından yaralamıı. 
tır. 

kemal Balat Musevi hastanesine ya. 
~rılınış, suçlu hakkında tahkikata ba1-
anınııtır. 

Ustura ile yaralama 
}I,\ bc:-ıizaptal mahallesinin Köprülü 

chrnet Paşa sokağ· n~a oturan Yakup 
:krabaıarmdiın Saadet ismindeki bir 
ızı tahkir eden Ahmet Şükrü ile kavıa 

:tmfı ve sonunda bir berber dükkanın. 
"'Jn aldı~ı ustna ile Siikrüyü muhtelif 
... crJer; d . . . 
1 n en ya•alamrştır. Kendısı yaka-
•nrnı r 
1 

J, V:"ıralı Gurcba hastanesine yatı· 
1 lrlıttır . 

,, HABER - ~ ,-.> 

On binlerce kiti zibi aiz de kul- ~t1'' 
lanınrz memnun olacaksınız. 1\ ~ J_, U 
HOROZ nu.rka,,n- dikkat. ~"{\IJ"" 

ol-1~ ~ 

lstanbul 

EktlHk, şı,klnllk ve yanmalarını 

~idcrir. A~ızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki paslı
Jığı dek'lcr. Mide ve baraaklan ahıtırmaz. tıtihanızı ve 

• sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif eJilmi1 bir tuz olmakla müşabih isim
lileri ve ta~!itleri israrla reddediniz. 

Defterdarhğından : 

F 

Sıra No. Senesi Vergisi ihbarname Mükellefin adı tşi Adresi 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

Lira K. No. 

93~ 207 04 
.. 7 51 

" 23 90 
.. 3 54 

" 

" 

.. 

.. 

11 77 

67 50 
38 88 

9 18 
12 00 

.. 81 91 

.. 100 54 
1 50 

.. 11 17 

.. 

.. 

.. .. 
" .. 

3002 
12 68 
31 30 
14 40 
36 56 

" 7 29 
" 43 20 
" 104 33 
•• ll5 20 
.. 54 16 
,, 28 80 

" 7 20 
.. 531 36 
•• 2900 04 
•• 1490 94 
,, 932 40 

9/87 Aznif 
10/4 Mihal 

11/98 Mina 
11/99 Mina 

11/100 Zülkefil 

12/46 Miltiyadi 
7 /24 M. Süleyman 
8/52 Mehmet 

11/86 Niko 

1 l /92 Klot Sucuyan 
10/31 Hüseyin Necati 
10/36 Sotiri 
ll/93 Vasi1 Yani 

11/94 Platon 
11/87 Aleko 
11/95 Marsel 
5/94 Hakkı 

10/29 Yorgi 

11/97 Tanaş 
6/64 Mihal 
10/9 Manol Teofin 
2/70 Hayri Fuat 
8/39 .. .. 
3/13 lstepan Karabet 

3/14 Tevfik Osman 
3/34 Nikola Pavloviç 
3/15 Muhiddin 
3/20 Salih ve Yasef 
3/35 Tana, 

Enkaza 
Baka! 
Kahveci 

" 
Ekmekçi 

Boyacı 

Kunduracı 

Kömürcü 
Sobacı 

Elektrikçi 
Kahveci 
Eskici 
Aşçı 

Tuhafiyeci 
Pantaloncu 
ipekçi 
Yufkaa 
Kunduracı 

" ? 

Terzi 
Kahveci 
Diş tabibi 

" 
Bakkal 

kömürcü 
Pastahane 
Çalgılı birahane 
Mobilyacı 

Roma oteli 

Yenişehir dereboyu 19 No. 

" .. .. 39 
.. " " 

45 
.. .. .. " .. " " 

69 

,. " " 25 
K. Hatun Kamavula 105 

.. " .. 105/1 
.. ,, ,, Alsokak 18 

K. Hatun Tepeba,ı 10 
K. Hatun Aynalıçeşme No. 11 

" .. " 16/1 
,, ., Mangasar No. 15 

" 
,, 2 

,. ,, Yağa 2 
,, Avrupa Ç. 11/2 
.. Bahçe 2/1 
•• Avrupa Ç. 12 

,, Krepen H. 5/3 
u " .. 2/2 
H Çakmak 3 
" Dudu odalar 3/1 No. 

" " " 
Kurtuluş 159 

.. ,, Defirmen "'29 ""No. 
tstikl!l caddesi 169-171 

.. " 26 
" " 46 
•• .. 123 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Tarlabaşı Mali~·e şubesi mükellefleri yeni aoreslerini bildirmemi~ ve yapllan araş
tırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla ait kazanç ve buhran vergileri ihbarlanernelerirİin kendi
lerine tebliği mümkün olamamıştır. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hüküm terine göre tebliğ yerine geçmek üzere key
fi ret ilin olunur. (3177): 

Is tan bul 

Sıra fsmi 
No.sı 

l Hacı İsmail 

2 Necmettin 

3 Reis z. Nuri 

4 Haydar ve Recep 

5 Bekir 

6 Sabri ve Mehmet 

7 Abdullah 

8 Jak Farhi 

9 Hikmet 

10 Haydar 

11 Abdullah 

12 Sadık 

13 Mehmet oğlu Abuzer • 
14 Hayım Vitali 

Defterdarhğı Eminönü 

Maliye Tahsil Şubesinden : 

Mükellefin 
Nevi iştigali 

Komisyoncu 

h takibi 

Komisyoncu 

.. 
Kahvtci 

Kunduracı 

Tütüncü 

Terzi 

" 

Komisyoncu 

Tütüncü 

Kabzımal 

Kahvehane 
Yumurta tacin 

Ticarethane 
Adresi 

Gümrük aralı~ı 1/1 

Selamet han 25 

lzrnir So. 20/1 

" " 20/2 

Arpacılar 34 

Lonca sokak 22/ 1 

Köprü altı 1 

Nail B. han 1/1 

Eminönü han 3/ 8 

Antrepo 61 

Köprü altı 1 

A.Ç. hal 2 
Ş.C. helvaa S. 18 
A.Ç. Kantar ocağı 4/2 

Miktan ihbarname 
Lira K .• Nevi No. 
31 50 Kazanç 25/51 

6 30 Buhran 
56 70 Kazanç 20/45 
11 34 Buhran 
57 75 K. 14/3 
11 55 B. 
57 75 K. 14/4 
11 55 B. 
31 50 K. 15/51' 
6 30 B. 

Zl 90 K. 12/40 
5 58 B. 

60 88 K. 18/85 
12 18 B. 

304 42 K. 29/52 

60 88 B. 
54 80 Ct"' 
6.3 K. 13/6 
12 60 B. 

216 ()() K. 13/73 

216 ()() B. 
86 40 ceza 

150 00 K. 18/61 
30 00 B. 
94 68 9/52 
70 35 9/54 
39 51 8/86 

EminClnil Maliye Şubesi 934 ve 935 mali yıllan patron ve müstahdem kazanç vergisinden borçlu yukarda isim ve 
ıdr~sleri yaıth bulunan mükelleflerin terki ticaret etmeleri dolayısiyle ikametgah adresleri malftm olmadığı yapılan 
tetkikattan anla§llmrı olınaama binaen Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141ve144 üncll .maddelerine tevfikan 

tilan yolile tebligat ifasma ltızum görllldUğil tebliğ olunur. 

·-

-
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~i(QiR RASLANGIC 
~OLAY OLMAM~ TIQ 
·~~~ 

• • 

• Gizli pamuk 
harbi 

Değerıt mütercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan di
limize çevirdiği bu eser bugtınkll 
dünya hadlselerinlu kaynaklan. 
na varabilmek için okunması oart 
olan başlıca kitaplardan biridir. 
Dlln ve Yann tercnme ktl1ll7atm
dan 65 incisi olarak çıktJ. Her ki· 
taptıda bulunur. 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

'· 

Dahiliye Mllteha111sı 
Pazardan bafka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
btanbuda Divanyouncla (lOf) nu
maralı huıual kabincsn.:ie hastaıumı 
kabul der. Salı, cumartesi ,unıerl 

sabah "9,5 - 12,, saatleri bakild 
ukaraya mahsustur. Muayenehane 
"e ev telefonu :·22398 . 



30 MAYIS - 1938 

( Dünku nü3hadan devam) 
O ~ünden sonra bir çok defalar bi

ribirimizi gördük. Ba.zan o bize eeli
yor, bazan ben onların evine gidiyor -
dum. Onlarm evi de kır ortasında eski 
bir evdi. Nimetin babası bir rejisör 
zevkiyle bu evi tiyatro dek.edan gibi 
ıilslcmiıti. Nimette ıde tiyatro zevki 
vardr. Beni ekseriyetle tavan arasına 

sürüklerdi; orada kıyafetlerimizi de • 
ği~tirirdik. Sıcak Temmuz günlerinde 
biz orada sıcaktan boğulur, fakat gene 
a,ağıya inmezdik.. Orada raflara atıl
mış soluk bayraklar, kağıt fenerler bu
lur, onlarla tavan arasını süslerdik. 
Sonra tozlu koca sandıklan açar, ora
dan tiyatro elbiseleri çıkarırdık. Sırma 

iJlemeli ipek elbiselerle süslenir, ve 
ikimizin uydunduğu bir piyesin tuhaf 
IBhf\elerini kendimiz için oynardık. 

Bir gün Nimetin annesi anSizın Uze
rbnize geldi. Biz piyesimizde iki çoban 
rolünü oynüyorduk. Nimetin annesi 
ıeniı dü~Unceli bir kadındı. Bu halimi. 
ze yengem gibi kızmadı, bizi alkışladı, 
hatta piyesimizi sonuna kadar seyret
tj .. 

Piyesimizi bitirdikten sonra her de
Jasında bahçeye iner ve bir müddet 
çıplak ayakla çayırlar üzerinde kop~ 
<hk. Hemen her koşumuzda Nimet be
nimle alay ederdi: 

- Bilsen Muammer yengen seni azar 
larken ne çirkin oluyorsun •• öyle mis
kin duruşların var ki .. 

Hiç unutmam, bir gün bana: 
- Senin büyUk bir kabahatin var, 

Öedi. Onu hiç affetmiyeceğim. Sen ça
murlar içerisinde koıan kızdan ziyade, 
oemsiyeli kibar taslağını beğeniyor .. un. 

- Haylır, Nimet l diye protesto et
tim.~ 

- Yalan söyleme. Sen beyaz elbiseli, 
kibar kılıklı riyakar kızı sevdim. •• Ça
murlar içinde koşan arkaldapn bO§lllla 
gitmiyor. Demek babamm halda var. 
JD1l; o her vakit: .. Et'~ Ud ttkltl
öür: Memur ruhlu olanlar, ötekiler ya
ni san'atkarlar, bizler •• ,. der. Sen aan'at
kir ruhlu değilsin, korkanın günün bi
rinde ya gümrük ımüfetti!i, yahut me.. 
zarlık bekçisi olacaksrn.r 

- Ye sen, Nlmet, ıen ne ofacalı:sın? 
- Ben mi? 13elki büyu!c bir aan'at-

Jcar .• Belki sokak sokak dolaşrp fala ba.
kan bir çingene kansı. 

Bir lahza düşündü, sonra kahkaha -
larla gilldü: 

- Her haldf' mezarlık bekçisinin ka
rısı olamam. 

Bu çeşit mUnakaşalammz bazan da. 
ha hissi bir §ekil alırdı. Başka çocuk
larla oyun oynadığımız vakit bir tesa
CJüfmüş gibi ayni yerlde uklarurdık. Ni
meti göğsüm üzerinde sıkmaktan, sa~ 
larmı koklamaktan hoılarurdnn. Öteki 
çocuklar 'bizi ararken biz bit: koruluğa 
11ğınırdık. 

Nimetin beyaz elbisesi kirlenmesin 
diye mendilimi yere sererdim. Soma 
ikimiz diz dize otururlduk. Güneş rüz
garla sallanan yaprakların ara.sındaı 

sıcak dalgacıklar halinde üzerimize 
damlardı. O vakit kekladığım kokunun 
nereden çıktığını farketmez olurdum: 
Nimetin saçlanndan mı? Otlardan mı?. 
Ağaçlardan mı? ... 

Onu bu sakin saadet içerisinlde mem
nun hissedersem ben de mes'ut olur -
dum. Fnkat Nimet her vakit dünyadan 
uzak, sessiz bir koruluk içerisinde ken
Öini tatmin edilmiı saymazdı. Böyle da. 
kikalarda k~asından geçen mübala,alı 
fikirleri bana anlatırdı. 

Bazan kasaba:Ja gördilğil bir çingene 
kafilesine katılarak kaçmaktan, ibaızan 
da kasaba delikanlılariyle kötü kadınla. 
rın oturdukları bir kahvede dansetmek
tcn bahseder, beni korkuturdu. 

Bu tasavvurları ciddi sanır, telSJ 
oierdim. Telaşımı görünce : 

- Sen budalasın Muammer, derdi, 
seninle alay ettiğimi anlamıyor mu
sun?. 

• • • 
Tatil bitti, biribirimizden ayrıldık. 

Ben tntanbula aöndüm. Nimet İzmire 
ıitti. O da tahsiline orada devam ede. 
cckti. Aynlırken bfribirimizle mek
tuplqmafa ve fuaat buldulıça ıörüt • 
meğe yemin etti. Bir sene içerisinde on
aan ilç mel.-tu.P, a1don. 

··- - . - . - -- - - - - . - -· - -· - --
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Dört sene sonra onu Değirmendere
de bir daha gördüm. Babasının ölümü 
üzerinden ancak bir kaç halta geçmi,. 
ti. Matem tülü altında ağır bir tavırla 

yengemin tadsız etsellilerini sabırla din
leyen bu kız, artık benim oyun arlcada
ı•m, çılgın yaramaz değildi. 

O, on sekiz yaşında idi, ben ıde on ye
disinde .. F<>kat ben bala yaramaz bir 
çocuktum; o ağırbaşlı bir genç kız. 

Yalnız kaldığımız bir kaç dakikadan 
ic;tifade ederek bana sordu: 

- Nasıl Muammer, gene çıplak a
rakla çayırlarda koşm~ktan, ağafilara 

tırmanmaktan hoşlanıyor musun?. 
Bu sual beni çok şaşırttı. Düşünme. 

c\cn cevap verdim: 
- Bilmem .. Ya sen?. 
- Ben mi? Artık onlar bitti. Ben 

manasız, herkes gibi bir kız oldum. 
Başka bir şey söylemodi. On sekiz 

ty sonra onun evlendiğini haber aıldım. 
Bu haber beni ne şaşırttı, ne de heye
canlandırdı .• Artık şemsiyeli kızı unut
muştum bile ..• 

Değirmenderedeki çiftlik satıldı. 

yengem bu millkün elden çıkmasma da. 
yanamadı, öldü. Tam on sene Nimeti 
görmedim. 

• • • 
Bir kaç sene evvel bir arkad~ın evi

ne yemeğe davetliydim .. Ev sahibi ka. 
clın şakacı bir gülüıle: 

- s~frada kiminle yanyana otura
caksınız, biliyor musunuz? dedi. Davu
rlun karısiyle .• 

- Tanımıyorum. 

- Nimeti hatırlamıyor musunuz?. 
Tanıdığım bir ~ok Nimetler ...ardı. 

Binaenaleyh bu isim bende hiç bir ha
tırayı canlandrrmadı. 

- Ne unutk~nsınrz, dostum. De
ğirmenderedeki çocukluk arkadaıınız 

Nimet ..• 

ı \ :. . 1 
... 

4 /Jf", /(aJlıyA /,ir 
YPlco 9eldı".~t1/,iH 

{0Jtt'1l 11k"' dOJ" lm u,, 
d;;-?man ";mı?» 

ô'/ji' K '1Hdt •tt4'n .. 
Q'Jnl' sprar. 

Şemsiyeli kız 
M.E. 

Birdenbire uyandım.. Şaşkınlığımı 

göstennemeğe çalışarak: 

- Fakat siz bu eski hikSyeyi nere. 
ıien biliyorsunuz? dedim .. 

- O bana her ıeyi anlattı. Bahçe 
aaialannızr. tavan arasında.ki tiyatro 
piyeslerini, koruluktaki aşk sallnelerini, 
hepsini, hepsini ..• Kızcağız o vakit size 
adeta tapınıyormuş.. Siz koca ahmak, 
hiç bir §Cyin farkında olmamışsınız ... 
Hah, işte o da geliyor .• 

Eğer haberim olmasaydı, Nimeti ta
nıyabilecek miydim .. Buna filphe yok .• 
Gözlerinde hala o eski krvılcnn, dudak
larında hala o alaylı gülüş vaır ... Vücu
du gelişmiş, kadınlaşmış, fakat yüzün
de hala o çocukça ifade duruyor. 

- Muammer .. Sen hala eskisi gibi. 
sin ... Fakat artık tanınmış bir adam ol
dun .. 

Arkasından kumral, güzel, fokat bi
raz iriyarı bir adam geliyordu. 

- Dur sana kocamı takdim edeyim: 
Davut .... 

Erkek bir Amerikalı gibi kuVYetle 
elimi sıktı: 

- Nimet sizden çok bahsetti. Şimdi 
sizi biraz yalnız bırakayım .• Eski ban
raları anmıya ihtiyacınız olur. 

Kocası uzaklaşınca Nimet bana sor
du: 

- Sevimli aldam, öyle değil mi?. 
Soğuk bir tavırla başımı salladım .• 

Halbuki hiç hoşuma gitmemişti. 
S?frada, Değirmendereyi andık. 
Daha doğrusu yalnız Nimet söz söy. 

ledi.. O hatıralan biraz değiştirerek 

ı\nlatıyordu. Bir aralık sordum: 
- Nasıl Nimet, gene kaçmak, çılgın 

maceralara atılmak a:-zuları bcsiiyor 
musunuz?. 

- Dostum kaIJmızdakinin bir anne 
olduğunu unutmayınız. 

(Sonu yann) 

Hicrl: 1357 - Rebiülevvel SO 
o._,. •et- •-'9 _,,. 

4,32 19,32 
Knb:ık meltemi 

Vaaft ~ Otıe 0::.-. Aktar ••t• ,...,... 
2,37 12,11 16,10 19,32 21,30 2,1!} 

Lüzumlu T elefonlm 
Yangın: 
btanbul lcln: 24222, Beyoğlu için: 4464', Kadıköy için: 60020, Usküdar 

için: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarnbya. BOyfikderc.Fenerbahce, Kandilll, Eren. 

kl5y, Kartal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, icln: Telefon muhabere memu. 
runa yangın demek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniı .. " 36 .. 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata ynns1n kulesi: 40060. 
Sıhht tmdad: 44998. ?ılilddelumumllik: 22290. Emniyet m0dür16Aü: 24l\S2. 
Elektrik Şirketi: BeyoRlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clb:ıll: 20222. Nuruo~ıua

nlye: 21708. Üsküdar • Kadıköy: 60773. 
Havagnzi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60700. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Deyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadık6y ciheU: 604'7. 

Dcnizyolları 
ls.tanbul acenteliği: 22740. Karaköy: 42362. 
Mudanyny:ı: Pıız:ır. Salı. Perşembe. Cuma gfinlerl sııal 8,30 da Topbnne 

rıhtımındıın. 
Knrahigaya: Sah ve Cuma sünlerı saat 19 dıı Tophane nbtımından kalkar 

ve Tekirde~, Mürefte, Erdek, Şarköy islı:elelerine uğrıynrıık Kar:ıbigayn varır. 
Akdeniz poslosı: Yarm saat 17 de kalkııcak olen vapur; Lapseki, Gelibolu, 

Çanakkale, İmroz, no:ı:cııada, Küçükkapı, Edremit Yl' nurhaniyeyc uğnyarak Ay_ 
valıftn gidecektir. 

Knrndeniz postnsı: Yarın saat 12 <le hareket edecclı: olan vapur; Zonguldak, 
lnebohı, Sinop. Gereze, Samsun, Fatsa, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele Tc Trab 
zonıı uğrıyarak Rizcye gidecektir. 
f'.A·~zeler 

Ayasorya, Homa • Bizans. Yunan eserleri ve Çlnfll Köşk, Askert MOze ve 
s:ırnıçlor, Ticnret Te Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 

rnu müz.eJer hergün sant 10 dan 16 ya kadar nçıl:tır.) 
Türk ve İslam eserleri müzesi: Pazartesiden başka herı;Qn saat 10 dan 16 ya 

k:ıdar ,.e Cumn giinlerl 16 d:ın 17 ye kadar açıktır. 
Topkopı Miizesi: Hergiin snot 13 den 16 ya kadar acıktı 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya vapurlan: Cumartesi giinlerl 13 de Köstenceye; Salı günleri 18 de 

Pire, Bcyrut, lskenderiye. 
İtalyan ,·npurları: Cuma günlerl saat 10 d:ı Plrc, Brendizi, Venedık, Triyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon Müdürlüğil Telefon 23079 
Semnlon ekspresi hr.rsün Sirkeciden sanı 22 de kalkar ve Avrup:ıdan geleni 

sa:ıt 7.25 te Sirkeciye muTasal:ıt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de sellr. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de h:ıreket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, O da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adap:ıznrL 
Bu trenlerden saat 9 da hnrcket eden Ank:ını muhtelill Pazartesi, Çarşamba 

'Ye Cumn günleri Haleb ve Musuln kadar sefer elm"ktedlr. 
GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

• Unta~·a dair kati anlaşma bugün Cencvrcde imza edildi. 
• Maverayı Erd!ln Emiri Abdull:ıh meınl«'ketimi:ıe geldi. 
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18,30 pldkla dans musikisi, 10,15 cocuk 
lara masal, Dayan Nine, 19,55 borsa ha
berleri, 20 Rıfat ,.e arkadaştan tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şnrhlan, 20, 
45 hava raponı, 20,48 Omer Rıza tarafın
dan nrapç:ı söyle,., 21 Fasıl s:ızheyeti, İb
rahim ve arkadaşları tarafından (saat a· 
ynrı, 21,45 orkestra, 22,15 nJnns haberleri, 
22,30 pli\kla sololar, opera ve operet par
çaları, 22,50 son haberler ve ertesi gfiııiin 
programı, 23 ııon . 

Göz Hekimi 
Dır. MIYJtraıt ~amD 

A.ydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlaba§t Cad. URFA Apt. nma 
nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Ö~leden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

Çok ucuz flyatla 
satılık 9'öşk 

Kuzguncuk Nakkaş tepesinde yirmi 

heşinci ilkokul karşrsmdaki 27 numara· 
lı nezareti fevkaladeyi havi tamltldı ve 
bol yemi~ ağaçlan bulunan köşk yazlık 
veya yazlı kışlı olarak kiralıktır. Gör· 
mek istiyenler içindeki sahiplerine mil· 
racaat etsinler. 

f Ôr. ırh.-: K;;~r -ati 
H Röntken Mütehasaıaı .. 
if Hergiln ~leden sonra saat 3 ten 11 
i: ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· :: 
H an U conker sokakta Aslaner apartım 

:;:::::::::::::::-.:::::~~~=~~o =•~ 



JO 'MAYIS - 1938 

Sinema yoUdızı olarak Amerikan 
aşk hayatına düşmüş 

Tahiti'li bir kızın 
duyduğu ıztırap 

Erkekler iyi gün dostlarıdır, 
diyor; kadından ancak zevklerini 

tatmin etmesini beklerler 

Beri. tMVZltv ooh§i ormanlaroo 
geçen filmlerde birdenbire parla
mı§ bir yıldı:;dır. Aslen o memle. 
'ketlerin çocuğu. oUluğu. için oo.h.
§i orman. macera, av, tehlike gibi 
1nevzu ve dekorlar içinde biiyük 
bir tabiilikle rol yapm~tır. 
Sıcak memlc1;etlcrin hurma gibi 
yetişm;.ş tatlı bir mahlillcu olan 
Reri hayatıııı, sinemada nasıl 
muvaffak olduğunu ve bugiin .A
mcrikadan niçin ayrtldığını §öyle 
anlatıyor: 

Tahiti adasında, Rapeetede doğdum. 
4nnem Ta.bitinin yerlisidir. Babam da 
l'lrı Tahitili. yan Fransızdır. 

On yedi yaşıma kadar cenub deniz. 
~nde yaşadım ve yerli bir Tabitili 
"&hayatı sürdüm. 

On ~di yaşındayken beni aldılar, 
lıorenz Ziegfeld'in "Delilikler,, isimli 
~retinde bizim yerli raksımız olan 
::a'' oynatmak üzere Ncvyorka ge
t ılıler. lşte m<'deni dünya ile ilk de. 
a 0!ara.k o zaman karşılaştım. 
~e orada, medeniyet kanunları al
hu aşkın nas.ıl bir çehre almış oldu
lste u. ~ördUm. Biz.im memlekette ben, 
'iri dı~ım gibi aşk yaşardım. Aşkın e.. 
)okYdim ve ihtiraslarıma da hudud 
\> tu. Bence, insanın kendini aşka 
b~esi, aşk bir ay .,oııra unutulacak 

0lıa, tabii bır şeydi. 
)'a~Yaz insanlar dünyası. benim ha
~d b1: ~~ekilde görii§ümü değiştirdi. 
deı,, a ogrendim ki, aşk benim eski • 
hç· ~nnettiğimden daha manasız ve 
)hı ~1 bir şeymiş. Ahlfik dediğimiz şe-

<l\h ~· ktYnıetini orada anladım. 
liıc aktan bahsetmek belki bir geri
IU :Yılabilır. Fakat, beyaz ad:ım be. 
'1ar a~eniyet dünyasına getirene ka -
~ll ~lakın ne demek olduğunu bilmi. 
lı.ıııu n, bugün kıymetini anlamış bu
bt,. ;?rurn. Serbest aşk bana yalnız 
~:::8~ ve ~sefalet getirmi<>tir. 

'~e . Ogdugum zaman b:tbam Pape
d.en ~andarnı:ıymış Tnhitiyi idare e. 
~lett ansız h"kfımC'tinin <'radaki a -
~hı <>n Pa~etede otururlar. Baba -
'btrı de ~dı ~nruğu vardı. bunlardan 'ba d tn 
~ 1 rnuı. tlı ~ \a!y 1ir. BaTta da 
~ı vermişler: (;tinkü biz hı-

Çocukluğumaa liep ••pa.rö" ile ge-
7.erdim. Parö dediğimiz, vücudun ıö. 
ğüsten aşağısını ve dizlere kadar olan 
kısmını örten bir kumaş parçasıdır. 

Annem benimle çok meşgul olamaz.. 
dı. Çünkü evin içini dolduran çocukla. 
rm hangi biri ile uğraşacağını biL 
mezeli. Küçük kardeşlerime ben de ba
kardım .. Benden küçük olanlar da da
ha küçüklere bakarlardı. Bu suretle, 
hepimiz çocuk bakmasını öğrenmia • 
tik. 

Bununla beraber, bütün giınüm ev
den dışarda geçerdi. Benim için hayat, 
bitmez tükenmez bir bayramdı. 

Bu hayat on be§ yaı;ııma kadar de. 
vam etti. 

Bizde bir kız on beş yaşma geldi 
mi, kadın sayılır. Annem de bana bir 
entari yaptı, ayağıma da bir çift eski 
ayakkabı buldu verdi. Sağ kulağıma 
bir çiçek, boynuma bir ziııcir taktım 
mı, süslü bir kadın oldum demekti. 

Rapeetede, Piyer isminde birinin 
işlettiği bir bar vardı; buraya sey. 
yahlar da gelirdi, yerliler de. ~ o
lunca, barda Çinli fenerleri yakarlar
dı. Piyano ve yerlilerin gitaraları ile 
çalman dans havalariyle raksedilir, 
son derece eğlenilirdi. 

Bardan ayrılmaz olmuştum. Hele 
dans iı;:in çıldırıyordum. Birçok arka. 
daş edinmietim. Bilhassa erkeklerden, 
çok arkadaşım vardı. Onlar bana, Ra
peete'de çok meıhur olan '"Alaimise. 
ma'' puncunun nasıl içileceğini öğreL 
tile!\ 

Barda ayaklarımdan pabuçlarımı çı 
karır, yahnayak dansederdim. Bu su
reUe herkesin ho,una daha fazla gt. 
derdim. Az zamanda herkes beni tanı. 
mıştı. 

Akşamlan eve istediğim kadar geç 
gidebilirdim. Çtinkil annem akşam er
kenden yatıp uyurdu. Bir gece barda 
çalgıya, dansa kendimizi o kadar ver. 
miştik ki. vaktin geçtiğini farketme • 
dik. sabah olmuştu. 

Pazar yerlerinden geçerek eve na
sıl gittığimi bilmiyorum: yorgundum, 
bitab bir vaziyetteydim ve ayakta du
racak halim yoktu. 

Ramhu sop?sı ile dayak 
Annemi evirı kapısında.. elinde bir 

.-.: Devamı 1~ üncüde 
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ıstanbul Defterdarlığından: 
Mükellefin 

Sıra N. lsim ve şöhreti İ§tigal memıu 

1 -Uzunyusuf oğlu Sabri Halla~ 

2- Marika Umumhaneci 

3 - Karabet Kalaycı 

4 -Karabet 

5 - Takfor Vahan Pasta w tatlıcı 

6 - Pozant Yarmayan Eml4k tellllı 

7 - Leon J zrael Musevi pat.esi 

8 - Ali Ekber Kahveci 

9 - Yontof Kasap 

10 - Zeniyeri Filim komhyoncusu 

11 - Zeniyeri .. . 
12 - Yusuf Asaf Komisronaı 

13 - Halil F.mllk simsarı 

14 - A vram Nersakyan Makine tamircisi 

ıs- , .. 
" 

16 - lsak Matatya 

17 - Nesim Bahar 

18 - Setrak 

19 - Halil ve Oıner 

20-Hayri 

.. • 

Sebzeci . 

Oyuncakçı 

Kahveci 

21 - lsak V'eledi Matat· ~ 
ya 

22 - Evrici 

23 - Elyazar Kunduracı 

24- " • 

25 - Osman Süleyman Kahveci 

26 - Niko Panayotopulo Eldivenci 
ve §Cliki 

27 - Jorj Barstel Müteahhit ve mühendis 

28 - Hüseyin Kahwd 

29- Mehmet Kunduraa 

30- Muhsin 

31 -Omer 

32 - Muhsin Tamirhane 

33-Mustafa Ekmekçi 

34 - Ziya Terıi 

35 - Jorj Barstel Müteahhit ve mühendia 

36 - Mehmet Tamirci 

37 - .. " 

38- .. .. 

39 - Kbım Kalıp jmafcisj 

40 - Mehmet oğlu Ahmet Oduncu 

41 - Abbas ve LOtfi Kahwci 

42 - Jorj Barstel Müteahhit Ye mühendis 

43 - Davit Tuhafiye deposu 

Ticarethane adresi 

ı Bereket Z. Kule sokak 23 
No. da 

B.Z. Zürafa sokak 2/1 N. 

B.Z. Patrik S. 33 No. da 

B.Z. .. .. " 

B.Z. Yonca aokak 18/l N. 

BZ. Onyoıı H. 1/10 
ti .. 

B.Z. Bereket han 1/4 N. 

B.Z. Zürafa 30 

B.Z. Kemeraltı 15-17 N. 

B.Z. İzmirli oilu han 15 N. 

B.Z. lzmirliollu han 12 
12 M. 13 
B.Z. Minerv9 han 2/8 N. 

B.Z. Bahtiyar han 1/8 

B.Z. Kemeraltı 21/2 

• • • 

.. .. 19/1 

B.Z. Kapı 6 N. 

B.Z. Yüksekkaldınm 13(;3 

B.Z. Patrik 5 N. 

B.Z. Zürafa 34 

B.Z.~b19,ll 

B.Z. Kule 6 N. 

B.Z. Kule 23 N. 

. .. " 

B.Z. Bertket H. Mertliven 
altı 

A.C. Ticaret han 2/37 

A.C. Aslan han 2/4 

A.C. Kflrtçükapı 21-23-25 

A.C. Mahmudiye 135 

A.C. Dotru 3/2 

A.C. Samar S. 20/l 

A.C. DoiMı 3/1 

A.C. Mahmudiye 189 

A.C. Bergamut 7-9 

A.C. Aslan H. 3/3 3/ 4 

A.C. Mahmudiye 188 

.. .. 184/1 

" .. il 

A.C. KQlcrçükapı 6/8 

A.c.Birind darapa 6 N. 

A.C. Yemeniciler 45 

A.C. Aslan han 21• 

A.C. Mahmudiye 20/1 . .. 

Yerginin 
Miktarı Nevi 

L. K. 
12,58 Kazanç 
2,89 Buhran 
1,98 Ceza. 

413,40 Kazanç 
413,40 misil 
156,36 Buhran 

27,00 Kazanç 
27,00 misil 
10,80 Buhran 
27,00 Kazanç 
27,00 misil 
10,80 Buhran 
21,00 Kazanç 
4,20 Buhran 

48,30 Kazanç 
11,00 Buhran 

7,25 Ceza 
28,80 Kazanç 
5,76 Buhran 

31,55 Kazanç 
4,73 Ceza 
7.26 Buhran 

40, 70 Kazanç 
6,11 Ceza 
9,36 Buhran 
3,23 Kazanç 

65 Buhran 
85,30 Kazanç 
17,06 Buhran 
31,23 Kazanç 

6,24 Buhran 
21,30 Kazanç 
5,46 Buhran 
5,82 Kazanç 
1,16 Buhran 
9,00 Kazanç 
l,35 Ceza. 
2,07 Buhran 
6,00 Kazanç 
, 90 Ceza 
1,38 Buhran. 

10,80 Kazanç 
2,18 Buhran 
6,96 Kazanç 
1,39 Buhran 

19,31 Kazanç 
3,86 Buhran 
1,39 Kazan~ 

28 Buhran 
8,00 Kazanç 
1,20 Buhran 

10,02 Kazan~ 

1,80 Ceza 
2,00 Buhran 

15,99 Kuan~ 
3,20 Buhran 

15,10 Kazanç 
3,f7 Buhran 
2,26 Cer.a 

16,80 Kazanç 
3,36 Buhran 

20,60 Kar.anç 
3,09 Buhran 

64,76 Kazanç 
12,95 

115,27 Kazanç 
23,05 Buhran 
3,60 Kazanç 

72 Buhran 
18,24 Kazanç 

3,65 Buhran 
'7,ftO Kazanç 
1,50 Buhran 
1,35 Ceza 

36,48 Kazan~ 

7,30 Buhran 
6,57 Kazanç 

99 Ceza 
1,51 Buhran 

11,16 Kazanç 
2,23 Buhran 

278,08 Kazanç 
41,71 Ceza 
63,96 Buhran 
2,73 Kazanç 

55 Buhran 

5,71 Kazanç 
86 Ceza 

1,31 Buhran 
9,75 Kazanç 
1,46 Ceza 
2,24 Buhran 

648, 77 Kazanç 
129,75 Buhran 
65,50 Kazanç 
9,83 Cer.a 

15,07 Buhran 
3,32 Kazanç 

66 Buhran 
64,26 Kazanç 
11,57 Ceza 
12,85 Buhran 
15,00Kazanç 
3,00 Buhran 

İhbarname 
N.aı 

45L43 

47/37 

45/49 

17j74 

45j37 

13/49 

34/47 

43/24 

43J.23 

11J.:42 

46/84 

46jl3 

16/32 

43j17 

5 58 

46/46 

11/48 

14/89 

45/41 

45/42 

9 M.j79 

43/78 

37/56 

37j76 

37/51 

11j2f 

43/9 

9j91 

14/11 

44/27 

4'ljl5 

45/93 

45j92 

45/91 

11/34 

46/10 

43/85 

'43/75 

{Uttena11gf~~); 
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44 - \" ordan Ko~tantin Diw 

45 - i\lu::-tafa Ekmekçi 

46 - :-.Iihal Sobacı 

47 - Arif •• 

18 · Eft:'ilya Ş3pkacı 

49 - .. " 

50 - Kostantin Yorgi Hurdacı 

51 - :\Iustafa Ekmekçi 

52 - J\.lihal Andreya Sobacı 

53 - l\lakhold Jozef Cam harf imalcisi 

54- bak Mezeci 

55 - Sultana Şapkacı 

56 - Yahya Cilacı 

57- H .. 
58 - Davit Kohen Ekmekçi 

59 - Karakin · Oyuncakçr 

60 - Yorgi oğlu Atanas Sobacı 
Teoharidis 

61 - Yani Çiçekçi 

62 - .. .. 
63 - Arif Sobaer 

64 - Eftalya Şapkacı 

65 - Zak Kasketçi 

66 - ~Iordo Eskinazi Gramofoncu 

" .. .. 
68 - Davit Tuhafiyeci 

69 - Peti Yani Sobacı 

70 - 1\Tustafa Recep Köfteci 

71 - Saime Ebe 

72 - •• .. 
73 - Salamon Nalbur 

74 - Salamon Levi Tuhafiyeci 

75 - Cela.I Kömürcü 

76 - Hüseyin Hulki .. 

77 - Ziya Hulki 

78 - Jak Fteş Balıkçı 

79 - Siflas Nikolas Terzi 

80- Yako .. 

818 - Salamon Levi Di~çi 

82 - Ahmet Kömürcü 

83 - Jak Mentes Baskrcr 

84 - Nahacttin ve ~criki Garaj 
Şitler 

85 - Pepo Sehze deposu 

86 - Emin .Meyhaneci 

. .. .. 138 46,0S 
922 
8,30 

A.C. Şahkulu karanfil 16 45,00 
9,00 

" .. " 41/ 1 

A.C. caddei kebir 534 N . 

tt u .. 599 

,. " " 

A.C. Şahkulu 23 

Şahkulu Karanfil 16 N. 

.. .. 41 

,. Cerrah 21 / 4 

,, Karanfil 6 / 1 

,, caddei kebir 622 

29,34 
5,87 

31,50 
6,30 
5,67 

128.48 
17,27 
29,15 
~2.05 

4,40 
~3.75 
675 

15,00 
2,25 
3.45 

24,30 
4.86 
4.37 

3S4,00 
76,80 
14.10 

2.32 
6.2:~ 

1.25 
,, küçükhendek 14 25.20 

n n tt 

,, caddei kebir 454 

.. ,, ,, 601/ 1 

,. Şahkulu 7 N. 

,, caddei kebir 577 

... .. tt 

ti ,. 534 

.. .. 599 

.. .. 542/1-1 

.. .. 587/1 

" • .. 
.· 

.. .. 454 

,, Kabristan 5 

,, caddei kebir 520 
• 

4,37 
5,04 

24.72 
4.94 

25.5:3 
5,11 

12,54 
2.51 
8.63 
1,73 

20,94 
4,19 
3,68 

71 
64 

54,00 
10,80 
59,68 
14,00 
42,00 
6,30 
9,66 

249,75 
49,95 

105,45 
15,82 
24,25 
2·1,71 
1.43 

25,56 
4,60 
5,11 

68,48 
13,70 
13,70 

,, Emekyernez minare 133,16 

.. 
sokak 12 No. 26,63 

" .. 72,00 
10,80 
16,56 

., Şişhane 14/1 48,87 
7,33 

11,24 
,, Okçu Musa 21 / 1 97,05 

6.61 
20.73 
56,62 

5.34 
.. Şi,Şhane 37 /1 

tJ " .. 

12,39 
112.50 

16,87 

Emekyemez Şişhane 37 / 1 
25,87 

:>rn.oo 
27,00 
22.63 

a.39 
Emekyemez Okçumusa 4 7 

.. .. .. 67 
5,20 

21,54 
3.23 
4,95 

,, Okçumu~a 35/1 23,50 
4.05 
4,50 

100,67 
51.10 
30.35 

tenha 11,43 

•• .. 78/1-3 
, 

.. Okçumuı:a 

12-2 

.. Emekyemez 
muı:a 67 /l 

1,92 
2,67 

Okçu- 21.60 

.. Okçumu~a yeni ~air 

Eşref 12 X 

4,32 
45,60 
6,48 

10,49 
8.16 
1.60 

.. ŞehsU\·ar 46-48 / 1 

.. Okçumusa 109 55.51 
8.33 

13,77 

Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Ceza 
K~mç 

Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 

Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Ka1.anç 
Buhran 
Ceza 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 

Buhran 
Kazanç 
Buhran 

Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Ceza 

Kazanc 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza. 
Buhran 
Kazanç 
Buhre.n 
Kazan~ 

Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 

Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 

Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
ee~ 

Buhran 
Kazanç 
Ceza 

Buhran 
Kar.a.."lç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 

45/ 18 

10/ 44 

13/ 62 

44/ 13 

45/ 50 

45/ 51 

5/ 21 

4! / 18 

44/ 25 

40/ 32 

10/ 93 

45/ 10 

15/ 65 

li/ 68 M. 

43/ 49 

43 / 58 

44/ 5 

44/ 6 

13/ 59 

14/ 43 

47/ 70 

4i/ 46 

!7y 47 

·1G/ 51 

44/ 86 

43/ 63 

46/ 18 

4 7 / '22 

46/ 61 

45/ 70 

46/ 60 

46/ 59 

8/ 36 

45/ 72 

•5/ 74 

26/ 73 

45/ 75 

46/ 64 

45/ 73 

46/ 63 

44/ 60 

45 183 
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JO MAYIS-1938 

sınemaı yaldıza olaralk Amerikan 
aşk hayatıırna düşmüş 

Tahiti'li bir kızın 
duyduğu ıztırap 
~ Başiarafı 13 üncüde 1 

bambu sopası ile bekliyor buldum. 
Beni öldürünceye kadar döğrneye ni • 
yet etmişti. Yalvardım, yakardım, 

dinletemedim. Annem o kadar kızmış
tı ki! 

Nihayet babam araya girdi, annem 
de, affetti, fakat bir şartla: bir daha 
bara gitmiyecektim. 

O gece evde oturacaktım. Annem, 
babam ve lfardeşlerim erkenden yat. 
tılar, uyudular. Dışarda güzel bir 
mehtab vardr. Böyle bir gecede insan 
dans etmeden, çalgı dinlemeden nasıl 
durabilirdi? 

Anneme verdiğim sözü unuttum ve 
hemen arkama entarimi geçirerek, ev. 
den dışarı fırladım, koşa koşa bara 
gittim. 

Bütün arkada.şiarım orada toplan • 
mışlardr. Beni görünce çok sevindiler, 
alkışlarla kar§ıladılar. 

Barda Amerikalı bir seyyah vardı. 
Bana c;ok bakıyordu. Biraz sonra ya
nına çağırdı, en pahalı içkilerden bol 
bol ısmarlamaya başladı. Hiç o kadar 
çok içki içtiğimi bilmiyorum. 
Güzel bir rüya 
Bütün gece Amerikalı ile içtik, 

dans ettik. Artık ne eve dönmeyi dü. 
§ünüyordum, ne de asbahm yaklaştı
ğını. Çalgılar çalıyor, şampanya şişe. 

leri açılıyor, biz de i§ip boyuna dans 
ediyorduk. 

Bir aralık Amerikalı boynuma sa • 
rrldı ve kulağıma iğilerek: 

- Benimle beraber gelir misin? de
di. 
Ba§ımı salladım, gelirim dedim. 
Bu adam çok hoşuma gitmişti. O

nunla beraber, istediği yere giderdim. 
O geceki, hakikaten bir rüya imiş. 

Sabaha karşı Amerikalının kollarında 
uyumuştum. Gözlerimi açtığım zaman 
yanımda kimse yoktu... Kalktnn, A. 
merlkalıyı sordum: 

- Gitti, dediler. 
O zaman, yaptığrm deliliği.n farkına 

vardım ve hemen eve koştum. Fakat 
annem beni eve almadı: Rapeete kü
çük bir yer, ne yapsak hemen o saat 
duymadık kimse kalmaz. 

Bardaki hadise de hemen annemin 
kulağına gitmişti. Annem bana kapı. 
yı açmadı ve bağırarak koğdu ... 

Ondan sonra evden içeri adımımı a. 
tamadrm. Sokaklarda, kırlarda tek ba
şıma y~aruaya başladım. 

Bir müddet sonra karşıma yine bir 
Amerikalr çıktı. Cenub denizlerine ~
§ık olan bir adamdı bu. Yerliler gibi 
yaşamasını seviyordu. Bizim adaya 
yatla gelmi§ti. 

Bir de İtalyan kontu vardı. O da ba. 
na büyük bir alaka gösteriyordu. Son
ra bir de Kanadalı bir tanıdığım var. 
dı. Bunlarnı üçü de hoşuma gidiyor • 
lardı. 

Fakat. hayatrmı değiştiren bun -
lardan hiçbiri olmadr. Nihayet bir 
gün, bizim adaya Fred Murnau ismin
de bir adam geldi. Bu meşhur sinema 
müdürü idi. Yanında birçok adamlar 
vardı. Bir de "Pal" isminde bir köpek. 

Beni kendisiyle barda tanıştırdılar. 
Fred hoşuma giden bir adam değildi,. 
Hatta biraz korkuyordum: tanıdığım 

öteki adamlara benzemiyordu. Çok u. 
zun boyluydu; çok ciddi konuşuyordu. 
Ne fazla içki ic::iyordu. ne dans edi -
yordu .. 

Fred Murnau beni filmde çalıştır • 
mak istediğini söyledi. Ben film çe • 
vinnek nedir bilmiyordum. Fakat o
nun istediği, artist değilmiş, Tahitili 
güzel bir kız anyormuş. Peki dedim. 
bir menbadan öğrenildiğine göre, 

Cinler diyannda 
Fred ile beraber adadan ayrıldık. 

Film çevirmek için başka bir yere gi. 
diyorduk. Nihayet filmi Motu Tapu a. 
dasında çevirmeye karar verdik, ora
ya çıktık. 

Fakat P'red Marnau, filmin hazır -
lanması için lazımgelen binaları, kulü. 
heleri yaptıracağı zaman yerliler: 

- Olmaz! dediler. Burası mukad
des bir yerdir. Bütün Polinezya ilAh. 
ları bu toprakta yatar. Yere bir çivi 
~akama.yız, hiçbir bina yapamayız .• 

Fred, bunun saçma bir dUşünce ol. 

duğunu, başlarrna bir ~Y gelmiyeceği• 
ni sö~ledi. Fakat yerliler böyle ilihla• 
rrn ruhlarına inanmıyanlan cinlerin 
nasıl çarptığını anlattılar: 

Bir balıkçı bu adanın sularında ba. 
tık tutmağa gelmiş, kendisini dalga• 
Jardan çıkan cinler esir almışlar ve 
suda boğmuşlar ... 

Sonra bir genç kız, buradaki ağaç. 
!ardan birinden bir Hindista.ncevizi 
koparmış, sütünü içmiş. Biraz sonra. 
kendisini ölü bulmuşlar ... 

Yerliler, buradaki toprağa, suya, ne 
batlar~ kim elini sürerse ''Tapatav,, 
larm, yani cinlerin hı§mma uğnyaca· 
ğmı söylüyorlardı-

Fred. Murnau yerlilerin anlattıkla· 
rrnı dinledi, fakat yine bu adada film 
çevirmek fikrinden vazgeçmedi. Yer • 
liler de, onun ısrarı karıısmda, iste· 
diklerini yapmayı kabul ettiler. 

Bun.da; "Tabu" ismindeki filmi çe. 
virdik. Filmin mevzuu şu: 

Adarun yerlisi bir kız var, ahali ta· 
rafından ilahlardan birine haeredil .. 
mi.~tir: mabede kapanması lazundır. 

Halbuki bu kıza. bir delikanlı 3.şık. o. 
luyor. Nereye git.se peşinden geliyor. 
Kızı nihayet, ilAha hediye etmek üze
re bir kayığa koyup adadan ayrılıyor. 
lar. Genç adam da kendini denize atı· 
yor ve kayığın arkasmdan, kızı yüze 
yüze takip etmeye başlıyor. 

Film bu kadar, bundan ötesini an· 
tatmıyorlar. Ben bu filmde kız rolü. 
nü oynadım. Diğer rolleri de 8inemS: 
müdürü ile beraber gelen adamlar al
dı. Ada ahalisinden birçoğu da filmde 
göründüler. 
Amerika aşkları 
"Ta.bu" Holivudda. Florens Siegfred 

in sinemasında gösterildi. Beni çok 
beğenmi& ve musikili, danslı bir film 
çevirtmek üzere beni çalıştırmak iste4 
miş. 

Film çevirmeyi -ilk teklif ettikleri 
zamanki gibi, Amerikaya ~a.ğrnldr • 
ğnn zaman da beni bir korku ve te
reddüd aldı. Papeeteden ayrılmak be
nim için pek r.or olacakft. Fakat, bu 
sulan aşarak yeni bir dünyaya kavu· 
şacağmıı düşünUY.Ordum. 

Nihayet karar verdim: gidecektim
A.merikaya Sanfra.nsiskoda aya.k 

bastım. Oradan Nevyorka git
tik. Gerek Sanfransiskoda, gerek Nev· 
yorkta etrafımızı guetccller çevirdi· 
Resmimizi aldtlar. Hepşi benimle ko
nuşmak istiyordu. Ben fransrzcada.J1 
ve bizim yerli lisanından başka bir Ji. 
san bilmiyordum. Amerikalılar beniıtl 
sesimi ve konuşuşumu pek beğenmW 
ler ... 

Nevyorkta çevirdiğim filmden 50ıt
ra artık meşhur olmuştum. Bir güıı 
beni milyoner bir Amerikalı ile ta.nı~
tırdılar. Bunun, Papeetedc ilk konu~· 
tuğum Amerikalı olduğunu hemen !lll
ladnn. 

Bana: 
- Sizi ara.sıra görebilir miyiıl'' 

matmazel? dedi. 
- Atıec plaisir (maalmemnuniY8)' 

diye ceva.b verdim. Ondan sonra onu~; 
ta sık erk buluştuk. Beni tayyare 1 

gezdirdi. 
Bir gün Frank ism.inde bir gellçl~ 

karşılaştım. Sonra anladım kf, 1' 1 
genç, Nevyorkta. çevirdiğim filmde; 
almış. Fakat o zaman biribirirtl ~ 
farkına varmamıştık. Belki yaınıı 
el.un farkına varmıştım. _,f 

dcvv 
- Beni seviyorsun, değil mi? 
Başımla evet, dedim. ~ 
- Öyleyse bu gece benimle gelı 

di.o .. t" k d. · ı be ,_,.,. geIB" nu op um, en ısıy e ra~ 

ceğimi anladı. ~ ... 
O zamana kadar Fra.nk ka.d&.r rere· 

seyi sevmemiştim. Kendimi ona.~ 
rek daima onunla beraber kala~rıyll' 
zannediyordum. Fakat medeni duc:tJJl)' 
nın aşkında bu cihetten aldanmı .. ")'ıe 
Sonradan anladım: kendisini b0'7 ver· 
hemen teslim eden kızı ki_ro se :ıcs.Pıl-

Yine anlamıştım ki. ih:ı~a.ötdilf -
dığrmız zaman aşkı kendıını:z: 
müş oluyoruz... ta.Jl 9-f 

Bira..z sonra Fra.tık NeVJ•ork unı· O 
rıldı. Ondan sonra. Dik'le ta.n~ •Jt 

. 15 ·rıc1 _... Dtuamı 1 
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Sinema yıldizı··otarak AmerıM:an 
aşk hayatına e1uşmaş 

Tahiti'l.i tiir kızın 
duyduğu :ıztırap 
~ Baıtarafı t4 üncüde 

da beni Frank gibi öp(lyordu. BUtUn 
hareketleri ayniyc:U. Franktan !arklı 
yeri yoktu. Fakat onu öteki kadar 
ısevmedim. 

Ondan eonra o gitti, Bil geldi. O • 
nunla da ayni şekilde y~adım. 

BütUn bu maceralara beril itidalle 
eevkeden bir kadın arkadqım vardı. 

· Mildred beni daima ikaz eder, ka.rımı
daki tehlikeleri gösterirdi. 

Bir gece, onunla beraber caddede gt. 
derken, birdenbire üzerime fenalık 

geldiğini hissettim. Mildred hemen be
ni bir otomobile attı, hastaneye g<S • 
tUrdO. 

- l§te, diyordu, gördün mu ba9ma 
geleni? .. 

Ben, büyük bir korku içindeydim. 
lyi olur olmaz buralardan ur.aklaım•
ya, Papeeteye gitmeye karar vermiş
tim. Arkamdaki bu elbiSclerl atıp, U. 
7.erime yine eskisi gibi bir parö giye
cek ve doğduğum memlekette yaşıya
caktım. 

Doktor ameliyabyapılacafmı söyle. 
d.i. BüsbUtUn korktum. Artık muhak
kak öleceğim, diyordum. Mildrede va. 
aiyet ettlın: 

- Ölürsem beni Papeeteye götür
SUnler, oraya gömsünler, dedim. 

Fakat ameliyat zannettiğim gibi 
tehlikeli olmadı. Ameliyattan sonra 
bir iki giln daha hastanede kaldım, 
sıktım. 

İyi ..oldum ya, artılJ; hastayken ken
di kendime verdiğim karan unutmllf. 
tum: §imdi de Amerikadan aynlamı
l'onım. Bununla beraber, Amerjkayı 
iyice anlamıştım: 

Hasta olduğum zaman, ortada ne 
nu vardı, ne d.i~r erkek arkadaşla -
tını. Bunlar, iyi gUn dostla.nydI bir 
\acjmdan anca.k zevklerini tatmin et
~esini bekliyorlardı. 

•A:me.ikadtlo ayntq • 
Bir mllddet eonra, kendimi dUnya

tmı en mes'ut kadiriı hlaaediyordum: 
Stanislas Kosta: isminde bir Lehli ha. 
tıa evlenmek teklif etmişti. Bu kadar 
~üyük bir saadeti dünyada bulaca • 
tırnı zannetmiyotaum. Kendimi bu sa. 
~te sahib olmuş görerek de o nis • 

lngiltere 
... Daşlara/ı 9 uncudcı 

1'ra:ısa 2 • tsvi~ 1 
1'ransa: 3 - Hollanda: 2 
i'ransa: O • İta:lya o 
1'ransa. :S - Belçika 3 
!:ansa: 6 • Bulgaristan: 1 
<Lılgiltere: 4 - Fransa 2 

~rUldU#fl v~bile, P'raasız milli ta. 
tıı • !ii'lndiye kadar mütemadiyen 
~flb olduğu İsviçre ve Honla.nda 
l'anı takmııannı yendiği gibi, ttal • 

lıte a.rıa da berabere kalmıştır. · 
~ V'Bimi kapatmak üzere yaptığı 
~ maçta: ise" Fransız milli takı • 
~ İngilizler karşısında gösterdifj 
it 1'k_ o~n ise, bizzat İngilizler· 
~"Vl.f mUtehaseıelar takdirle kar. 

eiılı lardır. 
ltbaıı diye kadar görillmemif bir ka .. 
~Jı: önünde yapılan ve 711.000 
~ ~bi, rekor bir hasılat getµ"en 

' • llmumiyetıe • gayet tabit o~ 
~İngilizlerin h~ldmiyeti altındaı 
~ § ve baştan sonuna .kadar h~ 
~e zevkli safhalar an.etmi§tir. 

~ ile İngilizlerin ÇOk serf bir akı.. 
'. ~anuş ve daha Uk dakikalar. 
)e ltaı . lzlarm -sağ müdafii Cazena. 

.\ıtnıesınf gU~lilkle kurtarabilmiştir 
~ ~dakikada İngilizlerin sağ a~ 
~it d nıe, sağ iç Matthevs'den aJ. 
~ ~erne bir pasla rakit? aol mll
'ı~ "e eri atlatarak, aağ ayi.ğı ne 
~ atı~ bir şiltle, topu eol köge.. 
~~h. 1r takmıştır. Otuzuncu da • 
,Qbf~ &dar devam eden tngUfz hL 
' ~lr aralık çözUIUr gibi olmue 
~~'11arcı a.r Uırt Uete birkaç akm 
'Qde, laf rr. fıte bu akmJann biri • 

~ ~ atılan bir komer esna
~ ~l b ı rn~kez muavfnf Jar
~bern'~. kata vuru~vla . t,aknnı. 
q,__ gı temin etıniırtir: -

~. '~•q~... ak - · 
~irı, t &binde İngiliz BOl açığı 

<>ı>u hızla sUrerek kaı'§Idaki 

pette seviniyor, adeta sevinçten çıldı· 
nyordum. 
stanısıaa ile beraber Almanya.da 

bulunuyorduk. Bir mUddet eonra. Var. 
§Ovaya giderek ve orada evfenecektlk. 
Fa.kat, blr gün, birdenbire işi çıktığı
m ve e,-vela V arşovaya kendisinin 
yalnız gitmek mecburiyetinde oldu • 
ğunu haber verdi ve derhal Almanya
dan ayrıldı. Birkaç gUn sonra gelece· 
ğini sllylemişti. 

Bu !ırada Mildred Be.rline gelmişti. 
Blribirimizi bulunca kucaklaştık, ö • 
pliştUk. Kendisiyle daima mektuplaş
mıştık. Mektuplanmda ona imzamı 

"PanJ Stanfslav Kasta., (Bayan Sta. 
nlslaa Kosta) diye atıyordum. Beni 
hakikaten evlenmtı bilyordu. 

Fakat bir gUn kocamdan gelen mek
tubu bana o okudu: StanisHis mektu
bu almanca yazmıştı. Mildred, mektu. 
ba göz gezdirir gezdirmez bir tuhaf ol
muştu. 

· - Ne var? dedim. 
Anlattı: 

Sta:nisUis benimle alakayı kesiyor • 
muş ... 

Ben hayret ettim. Fakat Mlldred 
hi~ hayret etmemi§ti: 

- Gayet tabii, dedi. Bu adamlann 
· sözüne kandığın için kabahat .sende.. 

Bir iki hafta eonra., Papeeteye dön. 
mek üzere Marsilyadan vapura binl
yordum. Maldred de A.metikaya git • 
mişti. Fakat, Marsilyadan hareket e. 
derken ondan aldığım bfr mektupta 
beni Amerikaya çağırdrklannı bildi
riyor ve b\ınu bizzat kendisi de rica 
ediyordu. 

Tekrar Amerlkaya gittim ve •'Ka • 
sırga,, filminde rol afdµn. Fakat bun. 
dan sonra tekrar orada y~amak he
vesine kapılmadım. Bugün, Tahitlye 
dönmek Uzere· Amerlkadan ayrılıyo • 
nım. orada saf blf hayat ya.scyaca • 
v ~·r-: aı ••• 
gım. tJ r 

Yalnıı genç . kızlara pir tavsiyede 
bul.urun ak ~sterim: ·~yaz iil88.nlar 
medeniyetinin.. ~ıruc .kaidelerini u ,· 
nutmaymız. O, en doğru yoldur. Bir 
gUn Amerikaya tekrar dönecek olur. 
sam benim de tutacağım yol o olacak. 
tır ... 

-Fransa 
muavini atlatmış ve ortaladığı topu, 
meşhur Drake, altı metreden Fransız 
kalesine göndermiştir. 

Fakat bu gol Fransızların ümidini 
kmnamış, ve yaptıkları çok seri bir 
akm esnasında, merkez muhacim, 
müthiş bir çıkışla topun üzerine atıl • 
Dllf ·ve çok güç bir vaziyette, 3:s met
reden çektiği harikulade sıkı bir §Ut· 
le topu köteden İngiliz kalesine adeti 
tıkarak, yalnız gUnUn değil, fakat 
mevsimin de en gUı.el golünü atmış • 
tır. 

B öylelikle 2 dakikada 3 gol aWJlUf 
oluyordu. 

Bu malarda, İngiliz muhacimleri, 
bntlln leyircllerl hayrette bırakan ha. 
rikullde mahir hareketler ve deplb. 
manlaı: yapm~ardır. Drakun. bomba 
gfbl bir ,UtUnU kaleci Dl Lorto gilzel 
bir tutuıla kurtarmıt ve biraz sonra 
da, saf açık Broone•un bir golünil, 
Belçikalı hakem Baert o!u.yd saymış· 
br. 

P'akat biraz eonra, yani 43 UncU da· 
ldkada, Dl Lortonun batalı bir çıkı· 
~dan, Di Lortonun hatalı bir çıkt
kaçırmamı§ ve t.opu mahir bir vuruş. 
la, arkasını d<Snmtış oldufu rakib ka. 
leye sokmuştur. 

İkinci devre, blrlnclsl kadar, tam 
111anıudyle RvkU ve heyecanlı olma • 
mak1a beraber, yine de gilı.el safhalar 
arwtml§tlr. Bu devrede P'ran!lızlar ta.. 
mamiyle mUdafaava çekilmişler ve bu 
müdafaada muvaffak olmuşlardrr. Ne-. 
tekim İngilizler, bütUn gayretlerine 
raimen bOtifıı bu devre müddetince 
- biraz da talihıdzltkleri yUzlinden • 
l'azla savı çıkaran;amı§lar ve ancak o
Ytttitm bitmesine Ut; dakika kala. Dra· 
ke'fn y'Uzde ~lz bir J?OlUne, hatab bir 
hareketle maru olan Mattler aleylıihe 
verile~ bir penal~ sayesinde, Butln, 
!ngilizlerin dördilncU ve son 1?01UnU 

_HABER - :a;q.m ~ ' 

lstanbul DefterdarııQından: 
_.. Baıtaratı H üncüde 
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88- Pepo Sebzeci 
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92 - Albert Baruh Tebeşirci 

93 - Hayım Basan Kunduracı 
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95 - Mehmet Kahveci 

96- .. .. 

97 - Arif Manav Mana' 

98 - Mehmet Ahçı 
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100 - Mehmet Pasta fmm 

101 - " .. • 
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.. .. 210 

" " 244 
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i 
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26 Buhran 
36,00 Kazanç UJ.56 
'J;JO Buhran 

9,00 Kazanç 44/ 57 
1,80 Buhran 

12,50 Knanç '5/79 
1,88 Ceza 
2,88 Buhran 

43,20 Kazanı; 10/26 
8,64 Buhran 

43,20 Kazanç 10j26 
8,64 Buhran 

72,00 Kazanç 40/37 
14,40 Buhran 
24,15 Kazanç 44/22 

4,83 Buhran 
4,35 Ceza 

12,60 Ka.za.n~ 28/57. 
2,52 Buhran 
2,26 Cez.a 

2f,00 Kazanç 45Jl 
4,80 Buhran 
1,80 Cem 
9,30 Ka~ •7/21 

' l,40 Om. 
2,15 Bubran 
7,18 Kazanç •3/T& 
1,44 Buhran 

10,92 Kazanç 46(17. 
1,64 Cez.a 
2,51 Buhran 

12,60 Kaza.n9 46/78 
6,48 Ceza. 
3,82 Buhran 

71,13 Ku.anç •5JSS 
10,67 Cem 
16,36 Buhran 
12,9S Kazanç ·~5/59 

1,9' Ceza 
2,98 Buhran 

M,ff Kazanç 41f?A 
8,17 Ceza 

1U52 Buhran 
140,00 Kınnç 4/16 

28,00 Buhran 
T2,00 Kızanç 12/40 
U,4.0 Buhran 
3,10 KBZIDG 43J66 

62 Buhran 
108- Moiz Rosso Salamya Palamut taciri Şehsuvar. Şehsuvar cadde- 10.,57 Kazan~ 47/4'. 

109- " .. •• .. 
110 - " .. 1 " 

Ü 1 - Hariton Yarmayan El arabası perçimi 

I 12 - Ahmet Niyui Berber 

113 - Ra§el Köftect 

114 - Bekir Ahmet - Tavukçu 

115 - Fanisi Varin KamOrdl 

116 - Tomas veledi Mihal Dökmed 

117 - Cabay Andiry.ı Marangoz 

118 - Leon Yuda 

119 - Reşat 
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Alaca mescit Mahmudiye 

2M 

Okçumusa Şehsuvar 72/1 

B.Z. K.emeraltı 5 N. 

ŞehsuvaT B. hendek 57 

Arapcami yelkenciler 82-1 

B.Z. Şabboy 5 N. ?r# ,,, 
1 

B.Z. Patrik 4 N. 

Hoca Ali lüleci hendek 54 

20,91 Buhran 
83,70 Kazanç "1:7/3 
16,74 Buhran 
81,U Kazanç 47/2 
16,23 Buhran 
23,76 Kazan~ 17/82 

4,75 Buhran 
115,12 Ktang 44/U 

2,72 Oaa 
3,02 Buhran , 
4,'53 Ku.•nG 46f.'.66 

68 Oaa 
1,0, Buhran 
1,71 Jre•na 47~ 

26 Cila 
39 Buhran 

49,M Kazanç 46f.19 
7,43 Ceza. 

11,39 Buhran 
10,08 Kazanç 44/42 

2,02 Buhran 
16,65 Kazanç 480-1 
2,50 Ceza. 
3,83 Buhran 
4,50 Kazanç 46/57 

90 Buhran 
38,91 'Kazanı; 46/17 
ı,so · Cu.a 
8,15 Buhran · 

(Lflt/en 3ay/ayı Çetnriniz) 

Gayrı · federeler 
( Baı tanlı 9 anc:ada) 

ArnavutköylUler, mUdafllerinln yo
rulmasına mukabil ileri hatlannm 
gayreti sayesinde ikinci gollerini ÇJ • 

kardılar. 39 uncu dakikada yapılan bu 
gol ~yle olmuştu: sa.f açıfnı ortaınm 
kapan sol iç Muzaffer, kalecinin tıs • 
tünden aşan bir kafa vurtıfUYla topu 
Şişlinin kalesine gönderdi. 

kaydetmiştir. 

Bu maça takımlar IU tekilde çıkmıt
lardı: 

Fransa.: Di Lorto, Mattler, Caat'M. 
ue, Diagne, Jordn.n, Bourbotte, Aaton, 
Heisserer, Nicolas, B~, Cour. 
tois. . 

İngiltere: Voodley, Hapgood, 8proa
.ton, Cullis, Young, Vimngham, B<Ja. 
tin, ~, DrvJcıs, Jlatthsua, 1J'roo.. 
me. 

Bundan sonra. Şişli galibiyeti kaçır. 
mamak, Arna.vutköy de mağlftblyet • 
ten kurtulmak için bir hayli çalıştılar· 
sa da neticede iki taraf da vaziyeti bo
:r.amadı, maç da Myleoe 3-2 Şialinin 

galibiyetiyle neticelendi. 
• • • 

Bu maça takımlar su kadrolarla 
çılmııtlardI: 

Şiı}li: Armenak • AlbtJr, Martayan • 
Haçik, Nubar, .Arşwir • Buldur, f}cv 
~, Vahab, Mikrob, Dimn. 

.Arnawtköy: Ksiyadas • lstavro, 
Kamran • Sara/im, Muhterem, lstra. 
do • .Amı.!ti, G<>go, Maruli, Muza/fer, 
Nuri. 

Galib takımda kaleci, Martayan, 
Nubar, Şavq ve Diran muvaffak ol
dular. Vahab gtl7.el idaresiyle, Mikrob 
da canaperaııe gayretiyle temayüz et. 
ti, 

Arnavutköyde: kaleci vazifeeini 
yaptı. lstavro, Kamran hiç oynıya ~ 
madıla.r, her ikisi de ikinci kısımda. 
şiftiler. Maamafih Kamranm Vahabı 
marke etmesi iyi idi. 

Muavin hattında Muhterem, muha
cim.erden de Maruli ve Nuri takımm 
en göze çarpan rükünleriydi. 

BN.BR. 

ikinci takımlar 
Gayrifederelerin B takmılan ara .. 

smda yapılan milMbakalarda. F.eeyan 
Arnavutköy takımını 4.1, Pera da Ga. 
latasponı 2-0 mağlub ettiler. 

Rome n takımı 
Yann Pera ile barşılatacak 
Dün Fenerbahçeye, 1 • O ymı1en 

Romanyanm Tamıvar takımı yarm 
Tclkıim stadında Pera ile kar§ılap.cak
tır • 
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NEOKALMiN A 
GRiP - N 'EZLE 

e· Aş v e 
- NEVRALJi 
DiŞ 

~o l\rAYIS - 1938 r Ekzema ve en muannit cilt yaralanndan knrtnlmak için 

·Llla~B~h~~~l!d~ir 
Tokat Vilayetinden: 

A R T R (0 T i Z 'M 6-5-938 cuma günü saat 14 de vilayet Encümeninde kapalı zarf usulile ~ 

••••••llll•lil••••••llli•••• •••••••••••••••••• mest yapılacağı evvelce ilan edilmiş olan Zile kaza merkezindeki (21629), lira 
AG R 1 LA R· ı .. 

--------------:---------------------------=-_•--_•_·~~:_•--_ •=-• kuruş keşifli ilkmektep inşaatına ait eksiltmede talibinin ibraz ettiği vesaikin 
san olduğu görülmesinden eksiltmenin bir ay içinde pazarlıkla yapılacağı ilfu' 

Oksürenlere ve 
gögüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

120 - Mordahay . . Soba tamircisi 

121 - Mişel Çalgı tamircisi 

122 - Ali Hamza Manav 

123-Hasan Pasta firmı 

124 - İsmail Hakkı Marangoz 

125 - Ahmet lbrahim Kahveci 

126- tt 

127 - İsmail Kömürcü 1. 

128 - Yasef Kundura tamircisi 

129 - Omer !Qzmı Komisyoncu 

130 - Harun Kahveci 

131- Mişel Çalgı tamircisi 

., 100 98 
19 

Şahkulu caddei kebir 577-1 20,94 

" .. 

. 
" ,, 627/1 

Hoca Ali lüleci hendek 88 

Şahkulu Sahkulu 5 N. 

Hacı ama Mahmudiye 267 

•• n ıt tı 

Alaca 'Mescit Mahmudiye 
225/1 N • .. 
$ehsuvar B. Hendek 65/1 

Bereket zade ,Danüp H. 14 

Arapcami Mahmudiye 179 

Şahkulu caddei kebir 
577/1 

4,19 
' 17,03 

3,07 
3,41 
7,56 
1,33 
1,74: 

18,00 
3,20 
3,60 

70,00 
10,50 
16,10 
2,18 

44 
- 2,60 

52 
, 3,25 

49 
75 

24,00 
24,00 
9,60 

24,00 
24,00 
9,10 
.3,68 

74 
66 

Kazanç 
Buhran 

Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 

Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç ' 
Buhran 
Kazanç · 
Buhran 
Kazanç 
Ceza 
Buhran 
Kazanç 
Misil 
Buhran 
Kazanç 
Mlsil 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
Ceza 

' 

47j26 

44/7 

44/11 

46/ 79 

44/ 91 

45/61 

45/ 62 

43/71 

45/84 

41/83 

41/ 84 

44/ 8 

Yukarda adı, işi ve eski adresi ya~lı .K~Ie1iapı_ ~aliye şubesi millCellefleri. y1ni adreslerini bildirmemiş ve yapılan 
araştirtnada da bulunamamış oldukların hızalarmda yazılı 934 mali yılı kazanç ve buhran vergilerine ve zamlarına 

ait ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün oiamamıştır. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun hükilmleri-
ne tevfikan ve tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. ,(3168), 

nur. (2827) 

• 
İstanbul Belediyesi ilanı 

Bebek ~ !stinye yolunun genişletilmesi dolayısiyle Rumelihisarmdaki 
yalar mezarlığı önünden geçen yola gidecek kısım kazıklarla ayrılmıştır. 
mezarlıktan Koleje çıkan yolun solunda - Bebek cihetinde - kalan metrulı 
zarlığm da tamamen kaldırılması kararlaştığından gerek burada ve ge: 
yola giden kısımda mezarları bulunanların azami bir hafta zarfında kald: 
ları ve kaldırmıyanlarm belediyere kald dırılaca~ ilan olunur. (B) (3: 

Keşif bedeli 1875 lira 25 k~ olan Tepebaş1 bahçcsile Perapalas 
bahçesi istinat ve ihata duvarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. l 
evrakiyle şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 1' 
kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacaklan fen el 
vesikasile 140 lira 64 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beı 
7 .6-938 Sair günü saat 14 de Daim1 ene ümende bulunmalıdırlar. 

(B) (3041)' 

Istanbol GUmrtiflleri BaşmlldUrlUğDndeı 
İstanbul gümrükleri için 12 lira aylr klı kolcu alınacaktır. İsteklilerin 

orta tahsil görmüş olması, memurin kanununun dördüncü maddesinde 
şartları haiz bulunması. askerliğini yapmış olması ve yaşmm otuzdan-:; 

olmaması şarttır. 
Bu şartları haiz olanların Başmüdürlük Sicil servisine 4-6-938 tarihir 

dar müracaatları icab eder. (2942) 

lstanbul Delterdarlığından: 
Lira 

Boğaziçinde: Yeniköyde Çelebi maliallesinde eski Kiremitçi Yenibah-
çe sokağında kain eski 23. 25 ve yeni 16-18 sayılı olan iki 
evin 4 / 15 payı. 40 

Beyoğlunda: Tarlabaşı Hüseyinağa mah ailesinin Çaylak sokağında ka-
in ve eski 62 yeni 58 sayılı olan evin 1/ 2 payr. 300 

Samatyada: HacıhUseyinağa mahallesinin Büyük Kuleli sokağın®, .,..1v1 

kain ve eski 17 ve yeni 25 sayılı olan deponun tama.mı,. 200 
Kumkapıda: Bostanıali mahallesinin Han içi sokağında vaki ve eski 

ve yeni 19 sayılı olan ve 3 4 metre murabbaı sathmda 
bulunan arsanın tamamı. 119 

Yedikule: İmrahor İlyas bey mahalle ve caddesinde vaki ve eski 11 
sayılı ve 43 metre 92 desi metre murabbaı sathında olan 
arsanın tamamı. 64 

Yedikulede: !mrahor llyasbey mahalle ve caddesinde vaki ve eski ve 
yeni 17 sayılı ve 75 metre 50 desimetre sathında olan 
arsanın tamamı. 80 

Yukarda yazılı olan mallar 7.6-938 salı günü saat 15 de satılaca.ktir. 
bedeline mukabil istikrazı dahili tahvili ile yüzde 5 faizli hazine tahvillE 

kabul olunur. 
Taliplerin yüzde 7,5 pey akçeleri ni muayyen vaktinden evvel yatı: 

mezklır gün ve saatte defterdarlık milli emlak müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonuna müracaatları. (F.) (2986) 

Bütün neşesile gülüyor 
Çünkü ağzında §iir kadar 

güzel dişleri var 

RADYOLiN 
En kısa zamanda size de ayni 
parlak neticeyi kazandırabilir. 

Sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

-R8dyolin 

111 
ÇOCUKLARlN1Zı1i 

En güzel bir kitap 

Türk ikizler 
• Çocuk Eslrgeme K.tırdJll 

vaktile blr aile kUtilphanesJ 

rak bastırdığı tklzler seri. 
duyduğunuz bu eksikliği b 

zel ve resimli büyilk hlkAye 

hı lle doldıırulmnş bulnyorıı 

• KnltUr bakanlığı eseri · tı 
etmiş, ilk okul çağındaki çı 

lar için faydalı eser oıduiun1 

dik etmiştir. ~ 

. · • A~kara caddesinde V~Jdt l ..... , 
evinde arayınız: - Flatı' 60 ,.. 

posta için 4 kuruş ntve eııııı.l 

~--------------00 K T O ~ 
Necaettln Atasaglll'I 
Her gtln sabahları •eldi bil~ 

ak~amları 17 den 20 ye :::: '8' 
U tayyare apartmanlan e< 
ı 7 numarada hastaıanm ıabdl c 
Cumartesi günleri 14 dell 20 f' 
-dar bastalanıu parasız, ı:uıu; 
ber okuyuculanm (1akupOıt . z:; 
bilinde muayene eder. Telef ·rt"' 

--


