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• Bu kupondan yedisini birilP 

1 
tiren okuyucumuz KURUN dok 1 
toruna kendini parasız muaye • 

! ne ettirebilir. : Mahdumları ticarethanesinde i 
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"Almanya Avusturyaya Tecavüz Etmiyecek!,, 
. (Hitlerin nutlru - llrincide, Son haberlerde), 

./ 

Filistindeki Yahudilere karşı 

Müftü "Müslümanlarla hırisfiyanla 
birleşmelidir!,, diyor 

Yahudilere göre lngilterenin Filistin istatüko-

.) 
Adlsababa almdl •aı7 

ltalyanlar cenuptan da 
müdafaa hathna doğru 

son Habeş 
ilerliyorlar 

sünü değiştirmeğe hakkı yok 1 
Haftada bir 1 ?.. ..... ·- • -----.--

Bu sayımız Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

F rannz intihabatı: 
Avr•pada bütün büyük hareketler 

Franıız intihabatmm neticesini bekler 
gibi bir durgunluk devri geçiriyor, Çün
kü Fransada yeni toplanacak meb'uslar 
meclisinde çokluk sağ partilerin, yahut 
ıol partilerin eline ge<;tiğine göre bu 
memleketin arsıulusal siyasası da yeni 

16 
SAYIFA 

Pendikte gör itenler 
11 inci sayfada 

Bir damla kan bir 
damla petrol I 

bir iıtikamet alacaktır. Bu istikamet 9 uncu sayfada .0 
Fransanm İtalyan - Habeş meselesin- Ası/an Duçe / 
de takip edeceği siyasete tesir edeceği \'cııcdik tarihinden kanlı bir yaprak Raı Nuibu ordusunun vaziyetini ve ltalyan kolordularının ileri yü-
gibi Alman - Fransız ihtilafı da bun- 13 üncU sayfada rüyüıleri i.tikameti ni göıteren kroki. 
dan müteessir olacaktır. Fransa İtalya- Fütürist şiir! [Adiaababaya yürümekte olan İtalyan kuvvetlerinin mühim bir kıımı, An-
ya kartı İngiliz siyasetine yaklaşacak kober'den ıarka saparak Harar üzerine yürilmiye başlamışlardır. General Gru• 

k d d h · d kl 14 üncU sayfada mı, yo sa on an a a zıya e uza aşa- yani orduıu Sasabeneyi zaptetmiıtir. Nasibu ordusu her taraft~n kuıatılmak U. 
nk İtalya il~ Akdeni.ıde.. Jıısiltereye \ Çocuklar ı"çı·n / · · b b h ıa. 

1 
~eredir. Askeri muharrimızın u a se dair yazısını dördüncü sayıfamızda bu 

karır kah tutacak( mı? Sonra yine Fran- Fili•tinde •okakların fimdiki hali. 16 ncı sayfada ;aksınız.] 
sa Almanya ile Ren) meselesi üzerin- .. ______ .._.._ .... _______ 11o1 

~ ~._. "'-l:t\ı· (Y~ı 5 incide) "" ~ondra, 1 (A.A.) - Bir ltal-ı banın bu hafta içinde i11al edile-
cUnkü darıınlık durumunu daha dyade )'an bynafmdan Londraya ıelen ceii hakkında dönmekte olan t•• 
artıracak mı? lHlttln bu noktalar Fran- B J • • J r_ l b • ı ve henüz teeyyüt etmiyen bir ha· yialara rağmen, ıalihiyettar ma-
aıs lntihabetmm sonunda anlaplaCak • ıı ua ıçınuen Çl1'l maz ır meseıe : here göre, topçu ve iıtibkim kuv- hafil, ileri hareketinin metoclla 
tır. 

İntihabatın ilk safhası nisanın (26) 
tında bitmi~tir. Fakat Bu ilk devrede 
nyler pek çok dağılmı§, bir çok yer • 
lerde meb'~slann intihabı için lazım ge
len kanuni ekseriyet hasıl olamamıt. 
(618) meb'usluktan ancak (183) meb
uıun intihabı tamamlanmıttır. (433) 
meb'uıun intihabı mayıam (3) üncü 
gUnU yapılacak balotaja kalnuıtrr. Hat. 
ti Herriot bile Liyonda böyle balotaja 
kalanlar arasındadır. 

İntihabatta sol partiler (radikaller, 
sosyalistler, komünistler) birlik hare • 
ket ediyo'rlar. Sağ partiler ve bunlann 
organlan sollann bu el birliğinden ti -
Jdyetçidir. Bu birlikten ancak komil • 
niatlerin istifade ettiği ileri sürülüyor. 
Ve töyle deniliyor: ''Komünistlerin va• 
tanperver kıyafetine bürünerek sulhçu. 
radikaller ve sosyalistler ile birleşme -
terine inanmamalıdır. Onlar yine bizim 
eski bildiğimiz ihtlalcilerdir. Maksatla
rı bir kere intihabatta radikallerin ve 
ıosyalistlerin yardımı ile kuvvetli bir 
mevki yapmaktrr. Ondan sonra Fran • 
ıa dahili harbe sürüklenecektir. Daha 
ıonra da harici harbe götürülecektir. 
Franıtı: milleti Stalin'in keyfi ve ih • 
tilal maksadı için kendini feda etmeme-

lidir." ASIM US 
(Sonu S.. 6 Sü. ı ) 

A k k 1 ?f vetleri ile takviye edilmit olan ve acele ed!lmekıizin yapılmakta 
Ç} mı, a pa ) mı e , •• bambaracılarla siyah gömlekliler- olduğunu söylemektedir. Binaen-

den mürekkep bir ltalyan kuvve- aleyh, Habet hiikUmeti merkezi· 

Garbin emn·ıyetı• kadar Şarkın ti, bu sabah Adisababaya gir- nin itıalinin daha bir hafta sonra 
mittir. ya kalması mümkündür. 

emnl·yetı• de ıa· zım '· ..... VE y AHUT BiR HAFTA 
SONRA GiRECEKLER! (Sonu: Sa. 5 84. 3). 

Londra, 1 (A.A.) - Oeuvre gazeteıi 
yazıyor: 

Fransız sefiri M. Corbin, dün bari • 
cıye nezaretine gitmiştir. Mumaileyh 
orada İngiltere hükumetine Fransanın 

şarkın emniyeti hususunun Avrupa sul
hu için garbin emniyeti derecesinde e • 
saslı olduğu ve merkezi Avrupada çı -
kacak bir harbin umumi bir tutuşma • 
ya muadil olacağı mütaleasında bulun
duğunu resmen hatırlatmıştır. 

Sovyet Rusya sefiri M. Maiski de 
dün akıam buna benzer bir teşebbüste 
bulunmuştur. 

Ayni gazeteye göre İngiliz kabine • 
si azasından bazdan Almanya'ya gön -
derilecek sual listesinin çok sarih su • 
alleri ihtiva etmekte olduğunu ileri sü
rerek bu sual listesinin 11 mayıstan bir 
kaç gün son"a Almanyaya tevdi edile• 
cek müphem bir muhtıra haline konul . 
ması tavsiyesinde bulunmuşlardır. 

Londra, 1 (A.A.) - Gazeteler, Al. 

Roma, 1 (A.A.) - Adiıaba-hanyaya tevdi edilecek sual liıtesinin 
~~~~~~~~~~~~-------~--------~------------

sını biraz hayretle karıılamaktadırlar. Bal'·aa ıalllaaa 
Timeı gazetesi, diyor ki: .. 
"JC.artıbldr anlayıı ile yapılmuı arzu 

olunan miizakerelere siriıilmesi için •••l•etl 
!:!:n•:::~:.::.ed~~~~: J 
:7~~=d~~:":.!: Türk - Yunan dostluğundadır 
bir zamanda lnsiliz nazırlanndan hiri. 
nin a .. lini ziyaret etmesi ümit ediı. 7 wfik Rüştü Aras 
mekteclir.,, kilile birlikte 

bugün l' anan Başoe• 
Belgrada gidiyor 

Giresun vilayet bütçesi Atina, 1 (KURUN) - Türki- firleri, hariciye erkanı tarafm-

Giresun, 1 (Kurun) - Uray Kurulu ye Hariciye Vekili Tevfik Rütlü dan kartılanacaktır. Saat 10 da 
Nisan devresi içtimalannı bitirmiştir. Araı yarın saat 7,5 da Pireye ge· Metakıaaı ziyaret edecek, 11 de 
Bu meyanda 936 bütçesi onaylanmı§ Iecek, orada yunan Bqvekili Kral tarafından kabul olunacak-
l 33580 lira olarak tesbit edilmiıtir. Metaksas ve Balkan devletleri ıe- tır. (Sonu Sa. ô Sil !) 

Bk~hk~nd~u~~p~iltt~ n----------------------------~ 
yeni senede de imar itlerine devam 
edilecektir. Türk Kuşu Açılıyor 

Dün bir mayı• olmaıı dolayıaile herkeı bahar bayramı yapmıştır .. Kırlarda gezilmif, eğlenilmiftir .. 
Dün Sovyet doıtlanmızın da "Bir mayu,, bayramları idi. Sovyet koruolo.luğrında bir kabul reımi 

yapılml§tır. Maymn biri, Almanlarca da "~allfma bayramı,, olarak kabul edildiğinden ıehrimi.ulelıi 
Almanl• da dün "Tatonya,; kliibiintle toplanarak bu bayramı lmtlulam.,Lardır. 

Beyazıt meydanında hazırlanan planörlerden biri.i. 
.(Yazısı 3 üncü sa~ 



Galatasarayın Ankaradaki maçı 
. . .. '.... ~ . .. . -

---Oyan tam beraber· :· SON .•. HABE:RLER 
• 1 ,, -..... • .. ~ .. 

Hitler'in dediğine •• gore ilkle biterken •• 
Galatasaray üçüncü golü ile kazandı Almanya Avusturyaya karşı 

geçmiyecek ! Ankara, 1 (A.A.) - Ankara, )ar yapıyor, ve daha kolay: gol va
Galatasarayın burada yapacağı ziyetine giriyordu. Niyazinin oy-

•• tecavuze 
maçlara büyük bir sabırsızhkla namamasından dolayı bir az za· "O ı·ı•kt 
intizar etmekte idi. Bilhassa Be- yıflamı§ olan hücum hattı, Hasa- e f 1 e bulunmıy~cak bir Avrupa 1- ' azım.,, 
tikta9ın beraberlikle biten iki o- nın da akıamasile bu faikiyeti ta
yunundan sonra Ankara gençliği mamile sayıya kalbedemedi. 
arasında, bura futbolunun latan- Galatasaraya gelince; bilhas
bul derecesine yükse1diği kanaati sa haf hattı çok aksıyordu. Bi1in
kök almıya başlamış ve o günden- ci devrede Gündüzün ve Necdetin 
beri yapılan bütün münakaşaların şahsi gayretleri kayde tayandır. 
mevzuunu bu mesele teşkil etmiı- GALATASARAYIN TAKIMI 
ti. Acaba Ankara futbolu haki- DEGIŞINCE .. 
katen o derece yükselmit mi idi?. İkinci devrede Galatasaray ol-

İşte Galatasaray maçları, bu dukça değiımit bir takımla çıktı. 
meselenin halli için bir son tecrü- Lütfüyü orta muavin yerine koy
be daha teıkil edeceği içindir ki, düğü için müdafaaya Suphiyi al
takımlar, ortaya çıktıkları vakit, mıf, Salimin yerine Kadriyi sağ 
sahayı büyük bir kalabalıkla çev- hafa koymuş, ve hücum hattın
rilmit buldular. dan Bülendi çıkararak yerine Ha-

Galatasaray ıöyle bir kadro ile timi ikame etmiştir. Bu değişik-
yer almıt bulunuyordu: likler devrenin bidayetinden iti-

Sabahattin, Reıat, Lütfü, Sa- haren kendini hissettirmeğe baş-
1' m, Hayrullah, Suavi, Necdet, ladr. 
Eşfak, Gündüz, Bülend, Danyal. Devre hatladığı vakit Galata-

Buna mukabil Gençler Birliği saray soldan üst üste iki hücum 
de: yaptı. Fakat birincisinde Danya-

Rahim, Asım, Mithat, Nazım, lin ortalayı§ını kaleci tuttu. lkin
Rasirn, H:ılit, Salahattin, Selim, cısı ıse, Mithatın müdahalesile 

ffa5an, Münür, Cahitten müteşek- kesildi. Altıncı .dakikada gene bir 

führer on iki kere sulh için elini uzattığını 

söylüyor 
ve 

gene kinle karşılaştığını 

Berlin, 1 (A.A.) ..:... 1 Mayıs bayra
mının tes'idi münasebetile Lustgarten 
de söylenmiş olduğu bir nutukta B. 
Hitler, bir kere daha Almanyanm 
sulh arzusunda bulunduğunu ehem
miyetle kaydetmiştiir. Führer demiş
tir ki: 

Uzlaşma için on iki defa elimizi 
uzattık, halbuki şimdi bizi Çekoslovak 
ya ve .Avusturyaya karşı tecavüz ede
ceğiz diye itham ediyo(lar. 

Biz, sulh istiyoruz, fakat bir ta
kım unsurlar vardır 1ci bunlar bizi it-
ham ediyorlar, halbuki sulhu arzu et
miyenler asıl kendileridir. 

B. Hitler, "Bu unsurlar, kimlerdir?,, 
diye sormuş halk da "Yahudiler,, diye 
cevap vermiştir. 

"Btzt RAHAT BmAKIN !,, 
Berlin, 1 (A.A.) - Führer, Lust

gartendeki tezahüratta söylediği nu
tukta 1 mayısın milli bir bayram ola
rak ilanı, yeni devletin ameleye düş
man olmadığmr, milli sosyalizmin sün 

güye dayanan bir rejim değil, temel
leri kalplerde bulunan, kuvvetini ulua 
tan alan, ulusla beraber yürüyen ve 
onun için icraatta bulunan bir rejim 
olduğunu söylemiş ve ezcUmle de.qıiş
tir ki: 

En müthiş bir anlaşmazlıkla ayrıl
mı§ olan bir ulusun nizam birliğini 

iade gibi bir muciz6 yaptık. Bununla 
beraber büyük i§imm tamamlamak 
için dı§ barı§a da Uı.tiyacımıtZ olduğu
nu biliyoruz. Bunun için bize karşılık
lı kin tcıarnızlan deıtıiğinde bulun 
mıyacak bir A11ntpa l&ımdır, Bunun 
içindir ki, ba"f' kornmak istiyonız. 
Dı§arda bunu anlamamaları mümkün
dür. Biz onlara sadece şunu diyonız: 

"Sizden hiç bir §ey istemiyoruz. 
Fakat bizi rahat bırakınız, iç zorluk
larımızı, diğer ulııslara zarar verme-

den yendik. Şimdi siz de kendi zorluk
larını.ıı yeniniz ve ulııslara zarar ver
miye çalıpu.ıyınız!,, geçen son ilç se 

ne içinde, diğer uluslara zarar vere.o 
bilecek h~ bir §ey yapmadım. On d&
fadan fazla ba§kalarına dostluk eli 
uzattık. Daha ne istiyorlar1 Dünyaya 
açık ba~ teklifleri yaptık. Eğer is-
terlerse, bu teklifleri ba§armak sure. 
tile uluslara emniyet ve huzur verebı. 
lirler. Fakat buna mukabil ne görü
yoruz1 Bize karşı yeni bir kin taamı,-
zu açılıyor. .Almanyanın yarın 'Veytl 

öbür gün Avusturyayı veyahut Çe
koslovakyayı ilhak etmek istediğine 

telmih ediyor. Daima dü§iınüyorum:ı 
Ne huzur, ne de· anlaşma iatemiyen 
bu unsurlar kimlerdir1 Bunu çok iyi 
biliyorum. Biliyorum ki, bunlar, har'I. 
arıyanların tasavvurları muvaffak oı. 
duğu fakirde, silaha ko~acak olanlar 
değillerdir. Bunlar ulusların i1ıtil6fın 
dan istifade eden küçük bir zümre 
teşkil etmektedirler. Bu da birliğimi
zi ve tesanüdiimüzü Züzumlıı kılmak
tadır. 

kil bir takımla sırahınmıştı. Sarı - Kırmızı hücumu esnasında 
iLK GOL GENÇLER BiRLi- Galatasaray lehine çekilen bir H b ı h b d k d•ı 

GININ kornerde Kadrinin güzel bir kafa a eş er ar e ev ama arar ver ) er 
Oyuna beşe yirmi kala başlan- vuruşu dıpn gitti. 

dı. ilk beş altı dakika iki taraf GALATASARAYIN iLK GOLU imparator garba, ailesi Kudüse g·ıd·ıyor 
da sinirli, faviıllü bir oyun tuttur- tik on dakikalık oyun Gençle-

dular. Beşinci dakikada Gençler rin bir kaç akınına rağmen Gala- Cenupta bozulan kıtalar geriye ka~ıyorlar 
sağda.-n bir akın yaptılar, güzel ta~aray lehine hir manzara göster- >' 

bir 'iki pastan sonra top Hasanın mi~tir. Bunu müteakip dört beş Adisababa, 1 (A.A.) - Ordu şefle- tin batı ına doğru çekilece • ir. mpa • 
, yağma geldi, fakat ani §Üt çe- dakika kadar karşılıklı akınlarla rinden bazıları ile birlikte dün Adiaa • ratorun ailesi pek yakında Kudüae ha • 
kecek yerde tereddüt göstermesi, oyun mütevazin bir tekilde geç- babaya dönen imparator bütün gece reket edecektir. 
hücumun avt ile neticelenmes'ne t:kten sonra nihayet 14 üncü da- müzakerelerde bulunmuştur. DAGABUR iŞGAL OLUNDU 

İmparator, keza ecnebi elçilerden ha- Roma, 1 (A.A.) - Mareşal Badog .. 
mal old~. kikada soldan bir Galatasaray hü-

zılarını da kabul etmi§tir. lio tarafından telgrafla bildirilmi§tir: 
8 inci dakika: Gençler Birli- cumu parladı. Danyahn çok gü- Negüs, muharebenin İtalyanın müt. Sassabeneh'de mağlılp olan Nasibu 

ği soldan bir hücum daha yaptı.. zel ortaladığı top, kale önünde hiş silah üstünlüğü yüzünden durdu - ordusu Ciciga kervanyolu boyunca çe -
Bunu Lütfü favl ile kestiği için küçük bir kargaıalıktan sonra ha- rulduğunu, büyük bir ricale sevliıılceyt kilmektedir. Uç kolumuzun ö_n müfre • 
verilen firik'ki Selim çok güzel fif bir şiltle ağlara takıldı. Gol!.. sebeplerile emir verilmiş olduğunu, da.. zcleri birleştikten sonra, dün sabah Da-
çekti ve Münürün güzel bir kafa Bu suretle vaziyet t _ 1 bera- vanın kazanılacağına daima inanmakta gaburu işgal etmi,Ierdir. Düşmanın ta-
darbesil~ topu ağlara taktı. bere olduktan ıonra Galatasaray bulunduğunu ve Habeşistanı kanrnm kibine, müsait olmıyan hava şeraitine 

son damlasına kadar müdafaa edeceğini rağmen devam edilmektedir. Düşman 
GALATASARAY AKINA sagw dan ve soldan bir çok hücum-

bildirmiştir. beş binden fazla zayiat vermiştir. Mu -
BAŞLIYOR. lar yaptı. Arada sırada Gençler HARBE DEVAM OLUNACAK harebe meydanında daha şimdiden 2500 

Birliğinin yaptığı taarruzlar da Adisababa, 1 (A.A.) - Reuter ajan- tüfek, 15 kadar mitralyöz ve beş .top 
Bu gol Galatasarayı biraz ıars· lb f da nazarı dikkati ce ediyor, a- sı: tsparatorun ve Habeş hilktimetinin ele geçirilmiştir. 14 nisandan 30 nisana 

ti ve dört beş dakika kadar Genç- kat bunlar birinci devredek'ler harbe devama karar verdiklerini bildi- kadar olan zayiatımız şudur: 50 zabit 
lerin bir,;h!rini takip eden akınla- ı H b d w d w b 400 L'b t s ı· .. "'11"1 · kadar müessir olamıyordu. r yor. a eş o usunun ugra ıgı ozgun ve ı ı ya ı ve oma ı &onu u erı 
rı kaleci Sabahattin;n müteaddit B ti 'kinci devrenin 30 luk düşmanın adet ve techizat itibarile olmak üzere 2000 asker ölmilş veya ya• 

d h 1 ı ·ı k k t 1 u sure e 1 ü il lüğü d ·ı · ldiv• · · H b 

ralanmıştır. akineli mijfrealuimizlet 
iatihklm mUfrezelerimizin yararlıklan 
her tülü sitayişin üstünde ve muzaffe
riyete pek ziyade hadim olmuştur. Tay• 
yareler muharebeye devamlı surette it
tirak etmi§ ve iageyi ve muhtelif kollar 
arasında irtibatı temin etmiştir. 

Şimal cephesinde kıtaatımu; Debra • 
sinayı ve Temaber geçidini işgal etmig• 
lerdir. Diğer bir kol, Adisababaya 200 
kilometre mesafedeki Gadula sel geçi • 
dine varmıştır. 

Debra Tabor bölgesinde mühim mil• 
teaddit mutavaatlar vuku buhnuıtur. 

Bir uçak, Adisababa tayyare meyda• 
nı üzerinden uçmuş ve civarlardan ve 
şehrin ortasından açılan giddetli mit • 
ralyöz ateşine maruz kalmıştır. Tayya. 
reye bir kaç isabet vaki ohnuşsa da, saf 
lam olarak dönmüştür. 

mü a a e erı e anca ur arı a- d k'k k d hak' . t st n n en ı erı ge gı ıçın, a eş 
bildi. uncu a 1 asma a ar ımıye hilkBmeti, imparator tarafından veliahtin 

. . l Galatasarayda olarak oyun karşı- yardımile bizzat idare edilecek olan mil 
Nıhayet bu tazyıkten sıyrı an 1 ki ı 1 ı t" · · · 

ı b
'd b . ı 1 a ~ın ar a geç ı dafaa teşkılatınr yapmak ıçın memlcke-

ıtanbul takımı, ı ayetten erı l"IN , 
'Ik 'ddt k b'ld' F k t SIRA GENÇLER BIRL o DE .. ı cı a ınım yapa ı ı. a a 
Bülendin kUvvetli bir tlilü. yan- 30 uncu dakikada: Gençler 
dan avla gitt' ği için, akın netice- Birliğinin ~ol dan güz~l b!r akım, 
ıiz kaldı. Şimdi, Galatasarayın sol açık Cıhat topu hıç tutmadan 
üst üıte hücum ettiğini görüyoruz. güzel bir çeviri,le sağ için ayağı
Bu tazyik Gençler Birliğinine iki na kadar gönderdi Orada Seli
kornere mal oldu. Fak~t bunlar- min yerden bir şütü Gençler Bir-ı 
dan bir netice çıkmadığı gibi, bir liği lehine ikinci golü kazandır

olmasına rağmen, arka direğe çar
parak bir gol tehlikesi atlatmış 

oldu. 

Sovyetler Birliğinde 
1 Mayıs bayramı kutlulandı 

kaç dakika süren kale muhasara- mı§ o!du. 
ıı da ıayı ile neticelenemedi. Vaziyet bu suretle 1 - 2ken-

B• Ge ı di aleyhlerine dönmüş olmakla 
ır az sonra nç er oyunu . . 

t l S id ld t k beraber, Galatasaraylılar ümıtsız-aç ı ar. a an ve ıo an yap ı -
lan bir kaç akını Galataıarayın liğe dütmeden derhal taarruza 
da Necdet ve Danyal vautaıile J:!eçtiler ve tam iki daki~a. ~~nra 

bğ • • 1 taki tt• F kat Danyalın ıol açıktan çevırdıgı to-yap ı ımı er p e 1. a • 
bu b• 'b• • · tak' d hü pu Haıim, güzel hır kafa vuruşu , ırı ıranı ıp e en cum- . . • 
1 ik• tarafa da fayda temin el- ile kaleye sokarak :kı - ıkı bera-ar ı b 

1
. . • • 

miyerek birinci devre 1 - O Genç- er ığı temın ettı. 
ler Birliğinin lehinde bitt;. GENE BERABERLiK VE ..... 
BiRiNCi DEVREDE GENÇLER Bu aolden ıonra on dakika 

BIRLICI HAKiM kadar oyun iki tarafın kartılıkh ı 
Bu devrenin hemen baıtan ha- ve neticesiz akınları arasında ıeç-

p. Gen~ler Birliii hakimiyeti al- ti. İstanbul takımı bu müddet 
bnda geçtilini kaydetmek icabe- zarfında dıı ağır basıyordu. Ma
der. Ankara takımı daha güzel mafih, Galata:ır.ray aleyhine veri
paı yapıyor, daha faydalı akın- len bir firik!k uzaktan çekilmit 

SON DAKiKADA BiR GOL! 
Bu vaziyete göre, oyunun be

raberlikle biteceği zannolunuyor
du. Dakikalar birer birer geçiyor
du: 40, 41, 42 .... Oyun artık bi
t;yordu. Fakat 43 üncü dakika
da ortadan bir Galatasaray hücu
mu, Hsıimin tütü ve gol ani ol
du. Galatasaray yeniden 3 - 2 
ıalip ıaziyele ıeçmitti. 

Son iki dakikada bir kUvvetli 
lstanbul hücumu daha ıörüldü •• 
Fakat Selimin müdahaleıile neti-
ces'z kaldı. Oyun da 3 - 2 Ga
latasaray lehine bitti. 

Umumi mütalea olarak Genç
ler Birliğinin birinci devrede ve 
Galatasarayın ikinci devrede da
ha canlı ve hakim oynadıkları 

zikredilebil'r. 
Pazar gü!lkü maç. Ankara Gü

cü ile olduğu için,· ehemmiyetle 
beklenmektedir. 

nasebetile bugün Moskovada Kızıl

meydanda Moskova garnizonu krtaa
tının ve Moskova. silahlı amele müf· 
rczelerinin resmi geçidi yapılmıştır. 

Tribünde B. Stalin, Molotof, Kağa
noviç, Kalenin, Orgonikidze ile parti 
ve hükOmetin diğer azası ve hususi 
tribünlerde de elçilikler heyetleri, Tür 
kiye dış bakanlığı genel sekreteri B. 
Numan Menemencioğlu, ataşemiliter
ler, ecnebi amele heyetleri ve Letonya 
Estonya ve Litva.nya erkamharbiye 
reisleri ha.zır bulunmuglardır. 

Müdafaa komiseri, Voroşilof bir 
tebrik nutku söylemiş ve genç Kızıl 

askerler resmi yeminlerini yapmışlar
dır. 

Bundan sonra, aka.demiler, Bilel 
mektepler, piyade, silvari, topçu kı
ta.ları, zırhlı otomobiller, tanklar geç .. 
miş ve muhtelif neviden tayyareler 
uçmuştur. 

Resmi geçitten sonra, Moskova ig
çilerinin muazzam tezahüratı cereyan 
etmi§tir. 

Leningrad, Kiyef, Minsk, Tlflis, Ka 
barovskide ve Sovyetler birliğinin 
diğer gehirlerinde de sUel resmi geçit 
ve tezahürat yapılmıp. 

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

Alman resim sergisi 
acılıyor 

• 

Yumurta nakliyatında. 
tenzilat 

Ankara, ı (Telefonla) - Alman ac• Ankara, 1 (Tlefonla) - Demiryol • 
fareti yarın "Sergi evi" nde açılacak ları idareıince yumurta nakil ücretle • 
"modern Alman aan'at ve Alman tezyin rinde tenzilAt yapılrnı,tır. 15 mayıstan 
sana'tları sergisi,, münasebetile ayni itibaren mer't olacak yeni tarifeye gö-

• e:- • • , re 300 kilometreye kadar ton ve kilo • 
giln matbuat mensupiarma ~enrr •O -l tr b 4 k 400 k'l t me e aşına uruı. ı ome reye 
kantasr,, nda bir kotlet ziyafeti verecek- kadar 5 kuru§, 400 den 500 kilometre• 
tir. ye kadar ton ve kilometre başına 3 ku

rut nakliye ücreti almaeakttr. 



... 

S. P. O. R 

1Uık ve gUreş 
Yeni antrenör l"ürklerin beden kuv
vetine ve çevikliğine hayret ediyor 

Berlinde çıkan bir gazetede 1 ürk güreşine 
dair okuduklarımız 

Beıiinde çıkan ••a. z. run Mittag" ga. 

zctesinin Türkiye muhabiri gazetesine 
a§ağıdaki mektubu y&ZJyor: 

"Olimpiyat oyunları yaklaştıkça bt:• 
rada Türklerin en çok güreşle alakaları 
artmaktadır. Türkiyede pehlivanlık her 
spor şubesinden ileridir. ÇünkU peh • 
Jivanlrk Türklerin eski bir sporudur. 

Bundan bir kaç ay evvel Türkiye gü· 
reş federasyonu Avrupaya ve oradan 
olimpiyada gidecekleri hazırlamak için 
mütehasıs getirmeğe karar vermişti. 
Şimal memleketlerine giden Türk de • 
legcsi nihayet 1924 de Pariste ve 1928 
de Amsterdamda olimpiyat oyunlarında 
bakır madalya kazanan Finlandiyalı 
Pellinen'i buldu ve seçti. Türk güreş • 
çilerin bundan evvel antenöril bir Ma • 
cardı ve oldukça da fena değildi. Fakat 

Büyük Mustafa meşhur bir raki
binin sırtını yere getirirken. 

Türkler Macarların kısmen akrobatlık --------------- ı 
gibi şeylerden ibaret olan glire§lerini F U t b O ı 
sevmiyorlar. Bundan başka senelerden· 
beri Türk pehlivanları Avrup;nm bil • 

hassa İsveç, Almanya Finlandiya gibi Hal_kevi büyük bir. 
pehlivanlıkta ileri gitmiş pehlivanlarile 
de güreşmek için bir frrsat da bulama· turnuva hazırlıyor 
mışlardı. Şimdiye kadar Türkler son Eminönü Halkevinden: 

Planö ler meydana yerleştiril 
akşam tamam ol 

Şehrimizde Türkkuşu sahası yann 
büyük törenle üniversite meydanında 

açılacaktır. Rusyadan getirilen planör -
ler dün sabah meydana yerleştirilmiş • 
lcrdir. Kuşun bütün hazırlıklan bu ak• 
şam tamamlanacaktır. Tilrkkuşu şefi 

Savmi dün kendisile görüşen bir yazr • 
crmıza şunları söylemiştir: 

"- Uç mayıstan itibaren beı vila .. 
yctte açılacak olan Türkku§u okulları • 
nm hıızırlıklannıı. büyük bir ehcnuni -
yelle devam edilmektedir. Türkkuşu 
htanbul, İzmir, Bursa, Kayseri ve A • 
danada nçdaeakbr. Rusyadan getirdiği. 
miz planörlerden üçü htanbulda nh • 
konnr.ı§, diğer dört tanesi de ikişer ik ·• 
şer lzmir ve Bursaya gönderilır.işlir. A
dana, Kayseri vilayetlerine de ileride 
gönderilecektir. Türkkuıu okullannda 
okuyacak gençlere motörsüz tayyareler 
le uçmak öğretilecektir. Bu dersler 
pl&nör uçuşunun başlangıcı olacaktır. ... 
Tedrisat haziranın başrna ltadar devam 

decektir. Hazirıı.nda bir imtihan yapı • 
larak muvaffak olan gençler tnönüne 
kampa gönderileceklerdir. Burııda pla -

s iye 

Türk Ku§U ıeli B. Savml 
nör uçuıunun müvnzene, rule ve krsa 
ıçramalan gösterilecektir. Bu uçuşlar • 

da ayni znmanda öğretmenler tarafın -
dan nazari dersler de verilecektir. 

lstanbulda açılacak Tü:-kkuşu oku .. 

zamanlarda yalnız Macarlarla ve Bal • Evimiz tarafından gayri federe 
kanlılarla güreşmişlerdi ki, Macarlann klUpler arasında büyük bir futbol şanı Föniks Sif/OTia şirketi 
usum tamamile başka idi. piyonası hazırlanmaktadır. - • 

imtihanlar 
Şimdi buraya gelen ve Türkleri olim- 1-Gayesi, tamamen genç_liğe gU- mahkemeqe muracaat eltı Okul/a1 da dersler Mayıs 

ı>iyat oyunları için hazırlamaya başlı • zel bir spor teması hazırlamak Ba- Föniks sigorta şirketinin vaziyeti d k ·1 k 
yan Finlandiyah'Petlinen gerek halk ve kımsız bir halde bulunan gayrl fcde- etrafında yapılan tetkiklerden sonra sonun a eSl ece 
gerek matbuat tarafından büyük bir te • re klüplerimizln kendilerini gösterme lç ticaret umum müdürli Bay Mllm- Kültür Bakanlığı lise ve orta okul 
veccüh ve muhabbet kazandı. Bu adam leri imkanını vermek olan bu şampiyo taz'm da Ankaradan gelerek bu işle ların imtihan talimatnamesinin son 
§imdi bütün gün 1stanbulda ••Halkc _ na Karngümrük sahasında yapılacak- meşgul olduğunu yazmıgtık. Şirket, şeklini hazırlamıştır. Yakında bUtün · 
vinde .. Türk olimpiyat pehlivan nam • tır. tasfiyesi için ikinci ticaret mahkeme- okullara bildirilecektir. 
zetlerile güre iyor. 2 - Şampiyonanın tertip ve ida- sine mUracaat etmi§tir. Bu yıl dersler 31 mayısta kesile-

Pellinen'in anlattığına göre Tilr l~.. resi Evimiz Spor kolu tarafından icra cek ve imtihanlara haziranın ilk haf-
rin c:uttan şimal pehlivanlannm muh edilecektir. tasında başlanacaktır. 
taç olduğu her türlii şeraiti haizmiş. 3 - Müsabakalarda (her oyuncu Yol veı g· sinin ilk taksiti lıntihanlarm nasıl yapılacağı hak-

Kezalik PeJiinen Türklerin bedeni şampiy-0nanın sonuna kadar i1k mii· Haziranda alınacak kmda. killtür dircktörlUkleri şimdiden 
kuvvetlerine ve çevik hareketlerine de sabaka ynpbğı takıma aittir.) kaydı tedbirler nlncaktır. 

i. Hazır ; 'lar 
cak 

lu iıte gördüğünüz gibi bu sahada ola .. 
cakbr. Uçuşlar burac!a yapılae<ık mıza • 
ri derslerde ya halkevindc, ynlıut d 
üniversitede ayrılan bir salonda veri • 
lecektir. 

Türkkuşu okullannn girecek tale • 
beye bu dersler onlann iş ve d:ğcr olnı'· 
)ardaki çalışma znırnnlanndan hnriç bir 
zamanda verilecektir. Dersler iler:de tn-
lehcnin müracaabna ve istediği saatle
re daha uygun bir programla tatb:k c • 
d:teccktir. Planörlerde uçuşlar &rup 

grup yapılacak, her grupta on iki ki i 
bulunacaktır. 

Para§Ütle atlama işine gelince, me • 
<!andaki kuleyi bu atlamaya clvcrHi bir 
hale getireceğiz. Kulenin üzerine kona• 
cak paraıüt daima açrk kalacak ve t c

rübclcr bu açrk paraşütle yapılacaktır. 
Paraşüt makaralı tertibat ile inip çı • 
kacaktrr. 

lstanbulda kule bulunduğu için ay • 
nca bir kule yapmağn ihtiyaç hissedil
memiştir. lzmide yaprl"c?.k Türkkuşu 
için kültür parkında büyük bir kule ya
pılmaktadır.,, 

Festi al 
Bugün Dağcııık kJübünde 

toplantı var 
Bu sene lstanbulda yapılacak fes

tival hazırlıkları etrafında görüı:;Ul

roek üzere bugün saat on beşte Dağ

cılık klübünde büyük bir toplantı ya
pılacaktır. Bu seneki festival bir bu· 
çuk ay kad.ır sürecek, muhtelif eğlen
celer tertip edilecektir. Geçen sene ol
duğu gibi bu sene de Balkanlardan 
ve diğer bazı memleketlerden san'at
karlar davet olunmuştur. Anadoludnn 
Mısırdan, Suriyeden ve Balkanlardan 
gelecek olanlara çok kolaylık gösteri
lecektir. şaştığını söylüyor. Türklerin blitün peb haricinde takımlar istedikleri oyun· 936 yol vergisi birinci taksiti ha- 1lk okullarda dersler 31 mayısta 

livanlarında şaşılacak bir çeviklik ve cuları bila kaydı şart oynatmukta ziranda alınacaktır. Birinci taksit üç kesilecek, bir hazirandan itibaren baş Festival hazırlıklanlc uğraşmak 
kuvvetin mevcut olduğunu da itiraf c- serbest bulunacaklardır. liradır. lkinci taksit birinci t~rinde lıyacak imtihanlar on iki haziranda Uzere b1r komisyon teşkil edilmiştir. 
diyor. 4 - Takımların zaruri masrafları alınacaktır. Para vcremiyerek çalış~ bitecektir. 

Yeni antrenör, Alman pehlivanların· Evimiz tarafından verilecektir. mak istiyenler mayısta ve eylfilda yol Bu yıl yalnız şehrimizdeki okullar- Askeri 
dan H f" h • 5 - Şampiyon çıkan ve ikinci larda sekizer gün çalışacaklardır. dan (5000) den fazla talebe mezun liselerden Harbi

yeye geçen talebelerim z 
orn ısc eri önümüzdeki olimpi -

yat oyunlarında Türk güreşçiye en bil- gelen takımlara birer kupa, şampiyon 
yük rakip olarak görmektedir. takım oyuncularına dn Evimiz birer 

T .. k madalya verecektir. 
ur ler olimpiyat oyunlarına ser • 6 - Müsabakalar memleketin de-

best ve Greko Romen takrmlarile işti • ğerli hakemleri tarafından idare edi· 
rak edeceklerdir. Türk pehlivanlarının 
k h lecek teknik hususatta tamamen bey-

a ramanı olan Çoban Mehmet bütün b -
1 

• nelmHcl nizamat ahkamı takip cdile-
.u .g~reş ere ıştirak edecektir. Türkle - cektir. 

rın gUreş sahasında olimpiyatta büyük ,, • • 
muvaffak" tl ld . , , İşbu şeraıt altında Evımız şrunpi-

ıye er e e edcceklen kat i • yonasma girmek istiycn klilplerin el-
dir.,. 

Tav a 
60 şampiyon karşı 

lerinde klübün rcsın! mUhUrile musad 
dak birer salahiyetname bulunan mü
messiJlerini 5-5-936 salı günü saat tam 
17 de Cağaloğlundaki binamızda topla 
nacak olan Spor komitemize müracaat 
etmelidirler. 

O gün iştirnk etmiyen klüpler şa.m 
piyonayn iştirak edemezler. 

karşıya geliyor 
Bu··yu"'k tavl b OTOMOBİL ÇARPTI - Topho.ne-a müsa akamız 
d ·· d ' de oturan yedi yaşında lspiro'ya Ga-

bun an once e ilan ettig"imiz gi- latada Necati bey caddesinde 677 "'U· 
gi bu hafta içinde bitecek ve Is- maralı hususi otomobil çarpmış, ba-
tanbul tavla şampiyonu seçilecek- şmdan yaralamıştır. 
·tir. Dün geceki lstanbul ve Bey--------------
oğlu semtinin son karşılaşması 0 • bakalarla son yapılacak Üsküdar 
lan ikinci Sirkeci maçı bitmiş ve Kadıköy müsabakalarından 
B. B. Süleyman Galip, Ahmet Ba: sonra altmıştan fazla semt şampi
rutçu, Nazmi Çaylak, Ali Sırrı, yonu seçilmiş olacaktır. Beyoğlu 
Hamdi Gencel S'rkeci mıntakası ve İstanbul semtinin bütün şam
şampİyO'nu seçilm'şlcrdir. piyonlarını bir arada kar§ılaştıra· 

Bu şampiyonların birer resim- bilmek için en geniş salon olarak 

lerini göndermelerini rica ediyo· S'rkecide Tramvay durak mevkii 

TUZ, 

ÜSKÜDRDAKI MÜSABAKA 
Üsküdarda yapılacak karşıla~

ma, bu akşam saat sekizde vapur 

iskelesinde Bay Rııanın kıraetha
nesinde başlıyacaktır. 
ŞAMPiYONLARIN KARŞILA

ŞACAKLARI YER 
Şimdiye kadar yapılan müsa-

kar§ısındaki melek kıraethanesini 
muvafık bulduk. 

Semt şampiyonlarının karşılaş
malarına önümüzdeki yedi mayıs 
perşembe günü gece saat sekizde 
başlanacaktır. Semt şampiyonla
rının ilan edilen günde Melek kı· 
raethanesine gelmelerini rica ede
riz. 

TELEFON ŞiRKETi HiSSE
DARLARI TOPLANDI 

Eski telefon şirketi hissedarlarının 
senelik toplantısı Birinci Vnkıf ha
nındaki 5irket merkezinde yapılmış-
1Jr. Uzun müzakerelerden sonra iki 

senelik bilô.nço ile hesaplar ekseriyet
le kabul olunmuş ve idare meclisi ib· 
ra edilmiştir. 936 senesi için idare 
meclisi reisine 3000 lira, reis veldlint> 
2000, azaların her birine 1000 lira 
Ucret verilmesi kararlaştırılmıştır. Şir 
ket bilançosunu zararla kapadığı için 

temettü dağıtılmaması kararilc toplan 
tıya nihayet vcrilntiştL 26 mayısta. 
fevkalade bir toplantı yapılacaktır. 

Karanlık sokaklar 
lstanbulun karanlık olan bazı so

kaklarına yeniden lUnıba konacağı gi
bi büyük caddelerdeki bazı küçük liım 
balar da kuvvetlendirilecektir. Bunun 
için hazırlnnan proje hazirandan son
ra tatbik edilecektir. 

- \t ah zavallı ihtıyar, ne aiye 
ağlıyormn?. Sana kimse bakmı
yor mu? Karın yok mu? 

- Olmaz olur mu, ağlamamın 
ebebi bu igte !. 

olacaktır. 

ki ekterıler açıldı 
Bahar bayramı münasebetile dün 

kapalı olan okullar bugünden itibaren 
açılarak derslere başlıyacaklardır. 

Türk bombaları 
Atinada.n bildirildiğine gorc Yu

nan askeri b~rllkleri trnfından yapı
lan son manevralarda nümune olarak 
memleketimizden Yunanistana götü
rülen bombalar da kullnnılmıştrr. Tec 
rübeleri takip etıneğe memur fen he· 
yeti müşahede ve tetkikatını bir ra
porla Yunan Hava nezaretine bildir
miş ve Türk bombalarının Amerikan 
bombalarından daha ziyade patlama 
kabiliyeti bulunduğunu :rlkretmiştir. 

AYAGI KIRILDI - Fenerde De
mirhun mahallesinde oturan amele 
Ertuğrul Fil yokuşundan koşarak 

inerken düşmüş, sağ ayağı kırılmış
tır. 

- Aman biri geıiyor, kasayı 

kapa! 
- içinde bir gey yok ki ... 
- l§te onun i~in kapa diyo-

rum. 

Maltepe, Kuleli ve Bursa askeri li • 
selerini bitirerek Harbiyeye geçen bine 
yakın talebe bugün Gülhane parkında 
törenle Harbiye alayına teslim edile • 
ceklerdir. Törene saat on beşte İstik
lal marşı ile başlanacaktır. Merasimden 
sonra başta Harbiyeliler olduğu halde 
yürüyüşe geçilerek Taksime gidile • 
cek ve Cumuriyet abidesine çelenk ko • 
nulacaktır. Akşam üstü Harbiye mekte 
binde Harbiyelilerle liseliler bir arada 
akşam yemeği yiyecekler ve törene bu 
suretle son verilecektir. 

YALOVA KAPLICALARI 

Yalova knplıcaları dünden itıba· 
ren halka açılmıştır. Kaplıcclar ida· 
resi yeni otelin hebüz bitmemiş olma
sını göz önünde bulundurarak fazla. 
ihtiyacı karşılamak için mevcut otel
lerde tertibat almış bulunuyordu. lda
re herkesin kaplıca ve otellerden isti· 
fade edebilmesi için fiyatlarda da ten 
zfült yapmıştır. 

- Hir gemı ge~iyor, i§aret 
edelim de bizi alıp memleketimize 
gö~rsün! 

- Vaz ge~, ~stemez. Memleke
te gidince bor~lular yakamıza va· 
pl§.acak • 





işaretler 1 
Akıl düşmanlığı 

Yunan zekası, kendini tabiat· 
tan fırlamıf bir aydınlık sayardı. 
Akıl, tabiat cevherinin in•anda
ki ışığıdır. Bu ışık insanı müsbet 
görü§e, hendesi bir kainat tasav
vuruna, sebepli ve neticeli bir 
hayat anlayışına sevkederdi. 

Romalı kafası pratik ve rea-

listti. 
Rönesans, bu iki Akdeniz me-

deniyetine dönüşün ta kendiBidir. 
Bugünkü. yaratıcı dünya me

deniyeti, rönesansın varis oldu
ğu medeniyetlere verdiği ilim hı· 
:zının ve hendesi görüşün bir ne
ticesidir. 

Bu mü:-bet görüşe dayanan 
:zihniyet. bugünkü Avrupada en 
az beş )'ÜZ yaşındadu·. 

Beş yüz yaş d ile kolay bir ra

kamdır. Asırların gün, halta. ay, 
yıl halinde üst Üsfe yığclığı bir 
kültür, bugünkü Avrupa ir.sanına l 
adeta tuhaf bir ins:yak halinde 
hendesi görüşü a{ılamışhr. 

Çepeçevre hendesi göriişe bağlı 
olan bu İnsan/ıh. arasıra kımılda
malar yapar.. Atölyede çalı~an 

Balkan sulhunun 
emniyeti 

(Vstyanı 1 incide) 
Saat 13 de şerefine verilecek 

bir ziyafetten sonra Tevfik Rüştü 
Aras, saat 15 de Metaksas ile bir
likte h\lsusi bir trenle Qelgrada 
hareket edecektir. 

Atina, 1 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: 

Yunan gazeteleri, Dış işleri 
Bakanı Tevfik Rü,tü Arasın Bal· 
kan antantı konseyi mü2akereleri 
için Belgrada giderken Atinaya 
uğrıyacağı hakkındaki haberler 
münasebetile Türkiye, ve Türkiye 
Dış işleri Bakanı için pek dostane 
yazılar yazmaktadırlar. 

Katimerini gazetesi, 
Rüştü Arasın, Elen ulusu tarafın
dan say~ı ve hararetle beklendi
ğini yazarak diyor ki: 

Rekor! 
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Filistindeki Yahu- İ Gezinti 1 er 1 
-~~~~~~~~~~~~-----

d i J ere karşı Bahardan korkulur 
Kudüs, 1 (A.A.) - Baş müftü, şJ H d l , 'k" .. 

beyanatta bulunmuştur: 1 u ut arın Rapanışı ı ı ay on-
Yahudi muhacereti sonuna erinceye ce olsaydı, gü!üp geçecektim .• 

kadar greve devam edeceğiz. Müslü • Gazeteler telii§lansa, ajanslar tu· 
manlarla hiristiyanlar, siyonistleri kov- tu§aa da böyle yapacaktım. Fakat 
mak için birleşmelidirler. ıimdi, ağır düşünceler altında al
INGIL TERE FiLiSTiN STATOKO _ nımın katlanıp buruştuğunu görü-

SUNU DEc:itŞTlREMEZ! yorum. Bafımın içinde evvelce 
Kudüs. ı (A.A.) - Yahudiler, A - görülmü~ kanlı sahr:.eler bir ce· 

rapların son muhtıralarına cevaben bil· hennem filmi gibi c!önü)'or. 
yük Britanyamn Filistin statükosunu iki ayda ne var, ki bir hadise
değiıtirmeğc hakkı olmadığını beyan yi biribirtnden bu kadar lıaska 
etmektedirler. Yahudilere göre bu hak varlıklar halinde gösteriyor? Di
Milletler Cem.iyetinindir. 

yecdısiniz. Anlatayım: 
KUDOSTE öLENLER YARA-

LAN ANLAR iki ay evvel kıştı. Dağlar kar· 

Kudüs, 1 (A.A.) - Çarşamba günü 
yapılan nümayişler esnasında ahaliden 
17 kişi ile 9 polis memuru yaralanmış -
tır. 

Dün Yafa ve Haytada bir çok bom. 
balar patla~ştır. Ölü ve yaralı yok -
tur. "iki millet arasında sarsr'ma:z 

bir dostluk kuran T evfih Rii~tü 1 

Arasa hürmetimizi sunarken, Türk 
dostluğuna karfr derin ve samimi 
rabıtamızı da ifade ederiz.,, 

j ZecTi tedbirler yüzünden 

lr, ırmo.hlar taıkın. ovalar ba
taktı. Ben, inanmışımdır, ki ba
zı yırtıcı hayvanlar gibi, insan ru· 
hundaki döğüş canavarı da, or
talığın donduğu buzlu aylarda ya 
tabanını yalar, ya derinliklerde 
çöreklenen arkada~ları gibi uyu· 
§UT, kalır. 

Katimerini, Yun:!nMarm bu 
dostluktan Balkan sulhunun emni
yeti çıktığını kaydettikten sonra 

·Meşhur tayyareci bayan Rut Nişol geri dönen tabut! 
geçen ilk teşrinde tayyareden düı;ı

müş, ölüm tehlikesi geçirmişti. Bu 
kaza Bayanm cesaretini kırmamış

tır. Resimde görüldüğü gibi, koltuk 
değneğile tayyaresine giderek yeni 

insanların kırlara ve t~mbelliğe Ş' •n arı yazıyor: 
karşı duydukları hcısrete benziyen "T cvfik Rüştü Arasın Atinaya !================== 

bir rekor kırmak istiyor. 

İtalyanın dostu olan Alfred Wyat a
dında bir İngiliz Kom gölü kenarında 

Menaciyo'daki malikanesinde ölmil§, a
ilesi cenazesini 1ngiltercye nakletmek 
istemİ§tİr. Tabut İsviçreden geçirilerek 
Fransız hududuna getirlimiş, fakat zec· 
ri tedbirler dolayısile İtalyadan gelen 
malların geçmesine müsaade etmiyen 
hudut bekçileri ne olduğunu anlamıya 

bile lüzum görmeden 1talyadan getiri • 
len bu mala da ayni kanunu tatbik ede
rek geri çevirmişlerdir. Şimdi tngilizin 
cesedi ters yilzilne taviçreye dönmüş • 
tür. Oradan Cenevreye götürülerek va 
purla İngiltercye nakline çalı§ılacak -

Bahar öyle mi ya? Masalların 
"Suru isralili,, galiba onun nele
sinden baııka bir §ey değil. Buz
dan kabuğunu çatlatan toprak, 
bir ana göğsü gibi dolgun beliri
yor. Tabiat yoBmalCJ§ıyor. Her 
kart§ yerden ye,tl bir tazelik, ger
gin ve gevrek çiçekler lıJkırıyor .. 
Laleler kızarırken, gelincik ka
seleri kanla doluyor. 

bir azuya tutulur Hendesi görü~ gelmesi, bugünün ricalile temas- Adisa baba 
ve determinist telekkiirün bunalt- lar yapması fevkalade ehemmiye-
tığı miinE'VVerler. bir bahçede te- ti haizdir. Bu seyahat, iki dost alındı . mı? 

ff .. d memleketin müfterek yürüyüşü· ne uı e er gibi kafalarım hen- (Üstyanı 1 incide) 
d A b l nün bir'"' ifadesidir . ., 
esı çem er erden sökerler. Asmara, 1 (A.A.) - Desye-

0 zaman baharsınız aklın kar- Alman zabitleri den cenuba doğru yürümekte o· 
ıısına his, ıebep ve neticenin nasıl evlenecekle1? lan ltalyan kıtaatı, çarşamba ak· 
karııınna mistik görüı çıkar. Almanyada yeni ordu zabitlerinin şamı Desye ile Adisababa araıın- tır. 

Bazan hayatı keşletmeğe, hü- ne yolda evleneceklerine dair bir ka- daki mesafeyi yarılamı~lardır .. ı-..--------------
ccyreyİ laboratuvarda halketmeğc nun çıkmıştır. Bu kanuna göre evlen- Kıtaat, dün sabah da yürüyüşleri- Somalide Sasabaneh ve Bullaleyi 

mek için yirmi beş ya.']mdan küçük · d d · • k H b 1 ' ~:::lı§an insanın dudaklan arasın· ne yenı en evam etmıştır. işgal etti ten sonra a eş erm 

Dünkü kulakları dütük aygırın 
gözlerini tutuıturan o, geniş ıağrı
lı kıırakları ci~velendiren odur .• 
lnıanlar da tıpkı C)nlar sıibi. Bir 
kaç haf ta önce hiç al dırı§ etmiye· 
ceğimiz bir şey, şimdi bizi öfke
mizden kudurtabi fir Bahardo. yal
nız asmalara, ağaç!ara, biitün 
filizlere su yüri!müJ,•or Damarlar
da da onun bin türlü görünüşü olmamak ve en aşağı orduda altı yıl 

la bir mırıltı halinde: hizmet etmiş bulunmak lazımdır. Bun Arazi o derece arızalıdır ki o- Harrar yolu üzerlndeki aon müda· 
- Aktl bir feye yaramaz! dan başka zabitin alacağı kız, halis lomobil kolu, esas yolun beri ta- faa hatları olan Dagabura doğru 

var. 

Diye bir söz fırlar. Bu insan ari soyundan olacak ve hiç bir kötü rafında daha uzun bir yolu takip ilerlemektedirler. 
şöhreti bulunmxyacak, rejime ve Hit- tm k b · · d k 1 S b h ka d "d 

Dedelerimiz. 
larda haccım.at 

te:.ıehkeli bu ay
adet;ni benimse-

bunu söylerken bile enkonsiya- e e ' mec urıyetın e a mıştır. asa ane mınta sın a ,. · 
ler'e sadık olacaktır. Bir gem; aşık y 1 1 I memi•ler. Kan, ma)•ısta raropla· 

nında aklın rr.alzemeıi birikmekte ~ eri ta yan askerleri ise otomo- detli bir fırtına hüküm ıürmekte, :ı • 
oldugu bir kızda mesela rejime, yahut b"I 1 b şıyor. Damarlar t::ırhoR, kafalar 

ve bir keşif için çalışmaktadır. Hitler'e karı:ıı ne hiyanet. ne sadakat ı yo u oyunca ilerlemektedir- yolları sular basmakta ve general :s 

• 'f. :,ı. gibi bir alaka göremezse onunla evle- ler. Frusci kıtaattnın ileri hareketi S. Ciezgin 
nemiyecektir. Roma, 1 (A.A.) - ltalyan1ar güçlüğe uğrıımaktadır. '(LfU/cn saJtıfayı çeviriniz) 

Aklın çalı~masından yorulan _____ ._ ______ __.,, _______________ ,__ ___ .._ ___ ..,.,, _______ .,,.,.. __ ı __________ , __ _ 

b_ir m~d€niyet zaman zaman irra· j 

~::!~~~~! 'S~;~~~f;; R .~~ ;:'. 
bir az: da bu zekanın ciddiyetten - S• E V E 
yorulmuş olmasının tabii bir neti- =============:::::===================================================:============================= cesidir. ======::::::·- T et r 1 k a : 15 

• ~ Ş/o 

BE.de akıl düımanltğı bir mo· 
da halinde Avrupadan gelmekte
dir. Fakat Avrupadaki akıl düş
manlığı ile bizdeki arasında bün· 
ye ve mahiyet farkı vardır. 

Bizdeki akıl düşmanlığı mahi· 
yet itibarile nihayet Şark ta•av
vuluna, Şarkın ilim dü§manlığı 
telakkilerine dayanır. 

'A.r1rupaclaki akıl düşmanlığı 
bir yorgunluk neticesidir. Bizde
ki, yorulmak istemiyen zekaların 
kaçamak yoludur. 

Sa4ri Ertem 

~KURUN 

9 Gıt7JettınıJze gönderilen Yazılar, gazete· 
1 ye girmek tçln ise, zarfının köşesine (ga

zete) kelimesi yazılmalıdn-. 

Karşı.Uk ısuyen okurlar, mektuplarına I 
ı O kuruşluk pul koymalıdITlar. 

Basılmryan yazılan gen göndel"mekten 
kıy.netsız yollanmış mektupıarm ıc:tn~ 

1 konulao paraların keybolmasnıdan, nıı..n 
olarak çıken yıızıJardan dolayı, direktör . 
IUk, Ustııne soru sorgu alımız. 

Giinü geçmiş sayılar 5 kuruştur 

Adre.:·nı tlclfüıtlren aboneler 25 kUMl§ 

&ıerıw. 

Oazetemlzde çıl<an yazılarla reıılmlerln 

~her h:ık~ kendlııl lçlndlt. 

ihtiyar kadın için her şey bitıni,, fakat oğlu için ı- daha fazla para. l 
hayatın bütün sıkıntıları iıte aul bundan sonra bat-, İtte tam bu 11ralarda idi ki Vural Gündoğdu aile· 

f • I 
lanuftı; çünkü o zamana kadar bütün yoksulluğuna sıle tanıştı ve yaıatnanın sabahleyin maliye vergi dai- ' 
perde olan anasını kaybeden Hüseyin Tok, tek batı· resine gidip akıama kadar defterler, do•yal81", arzu
na kalınca daha ilk adımda kendisini deateluiz, ace· haller ve rakamlar araıında yorulmaktan, arada bin 
mi ve ürkek buldu. Temiz, intizamlı, çalıtkan anne- bir türlü şikayet dinlemekten, akp.m devlet daireleri 
si onu derli toplu ve evine bağlı ya~ğa alıştır - kapandıktan sonra löı lös evine dönüp bahçe ile me1-
mışb. ilk günlerin hüznü ve sersemliği geçtikten son· gul olmaktan ibaret olmadığını acı bir şekilde ve geç
ra uçarı arkadaşlanna uyarak hovardalık etmek iste• mi! günlere yanarak anladı! 
di, beceremedi; başkaları tarafından görülmekten çe- Hüseyin Tok, ötedenberi zengin adamlar bulun • 
kindi, toyluktan utandı, tek başına ya§C1maktan da il· duiunu, zenginlerin yapyışlarırun elbette kendi ya. 
kıldı; nihayet evlendi. Mes'ut oldu mu olmadı nu bu- ıaYJşı gibi baıit ve mütevazı olmadığım bilmez de • 
nu bilır.5.yor; fakat rahat etti, iyi bakıldı. O da evini ğildi; fakat 0 zenginliğin ya babadan kalacağına, ya 
ihmal etmedi. Bir yandan da dairesinde düzgün ça- zengin bir kadınla evlenerek elde edilecefine inanır· 
lışarak büyüklerinin gözüne girdi; yavaş yavaş iter· dı. Son zamanlarda tayyare piyankosunda kazanarak 
Jiyerek, bir kaç yılda bir iki yüz kuruş, üç yüz kuruş zengin olanlar da yok değildi; fakat Hüseyin Tok ilk 
zam görerek, rütbesi yükselerek vergi dairesi şefliği· iki yolun çıkmaz bir sokağa dayandığını gördükten 
ne kadar çıktı. Fakat tam 'bu sırada karısı geç kalmış • sonra üçüncü iır.kanın da kendisine gülümseyebilece
bir apandisit ameliyatı ile öldü. Hüseyin Tok, bin bir ğini hatınndan bile geçirmezdi. Zaten o, yıllarca ra
emekle, üstüne tltriye titriye okutmağa, yetiştirme· kamlarla uğraşa uğraşa, hayalden hoşlanmımıağa, ha
ğe çalıştığı km ile başbaşa kaldı. yab rakam kadar kuru, mutlak ve ~aı'bit gömıeğe alır-

Hüseyin Tok fakir bir ailenin çocuğu idi, kendisi mı~tı. Hayatta böylece, ummamak, biiyü.k §eyler bek
orta halli bir aile kurabilmişti; fakat kızının zengin lememek, kendisini kısmetine razı etmek ıuretile 
bir aile sahibi olmasını istiyordu. Kansı sağıken evi- mes'ut etmenin yolunu bulmuştu. 
ne bağlı yaşadığı için dışarıda olup bitenden pek ha· Vural Gündoğdunun yaşayışındaki bolluk, göıte
beri yoktu. Kansını kaybettikten sonra kendisini rİ§, eğlenee Hüseyin Tok'un gö:ılerini kamaştırmak
bomboş buldu; kızı yatı mektebinde okuyordu; yal· Ja beraber onu asıl çileden çıkaran, rahabnı kaçı • 
nızhğıru yine hovardalıkla unubnak dileğine düştü. tian şudur: Vural Gündoğdunun zenginliği ana • 
Zaten, bu pek eski çağlardanberi onun içinde çörek· dan babadan kalmamış, evlenme ve piyanko 
lenen bir yılandır ki işte böyle her ölümden sonra yollarile gelmem.:ştir. Demek bir adam; aı • 
bir kere baş kaldırır. • lında zengin değilken de sonradan kendi çalışıp ça· 

Anasmm ölümünden sonra yapmağa kalkışbğr ho- balam.asile zengin olabiliyordu? 
vardalık küyük ıeramoniye, bilgiye ve cesarete bağ- Hüseyin Tok, günün birinde dayanamayıp bu 
Jı bir İşti; o zaman ilk adımda uğradığı güçlükler, duygusunu Vural Giındoğduya açtığı zaman kendisi 
kaç göç me~elesi, maha1le1inin taassubu onu ürküt • için de parlak kazanç yollarının açık olduğu cevabı
müştü. Halbuki şimdi kadın bolluğu içinde Hüse- nı aldı. Bu ilhıım iledir ki maliye vergi dairesi ıefi, 
yin Tok, kendisini zahmetsiz her istediğine er!şebilir önce Vural Gündoğdu ticaret evinin, sonra bu cins • 
sanıyordu. Fakat bunun için de para lnzımdı; Hüse. ten büyük finr.aların vergi İ§lerinde demokrat dev • 
yin Tokun maliye vergi dairesinden aldığı mrıaştan let idaresinin İstediğinden ve lazrm olduğundan aşın 

derecelerde kolaylıklar göstenneğe baıladı • 
Beşikt~ta Akaretlerde sokak içinde oturduğu· ev· 

den çıktı, Niıantaıındaki yeni apartımanlardan birine 
taşındı. Vural Gündoğdu ile bilrikte klüplere gidip 
gelmeğe, oyunda kazanıp kaybebneğe, para harca • 
mağa ve etrafında müsamahakar kadınlardan bir çev. 
re yapmaia haşladı. Fakat ne de olsa içinde eski aı .. 
şıklık neticesi namuslu bir kö§e kalmı~tı. Bu §Üpheli 
kazancın kokusu çıkacak diye ödü kopuyordu. 
Hem daire amirlerine, hem emri altındaki memurlara 
kaJ1r, hele yeni girdiği sosyeteye kar§ı rezil olmak • 
tan çekiniyordu. Nihayet kestinr.e bir hal yolu bul • 
du, memuriyetinden istifa edip çekildi ve büyük tica
ret evlerinin vergi işlerini takip edecek bir yazıhane 
açtı; çalıtmağa ve tıkır tıkır kazanmağa başladı. 

Hüseyin Tok, memlekette yeni bir İ§i lanse elmi§• 
tir: Yirminci yüz yıl her alanda ihtisastan istifade 
edilen bir asırdır. Hüseyin Tok da önceleri vergi da
iresi şefi olarak develt hazinesine hangi işlerde ne 
yoldan nasıl para kazandmlabileccğini dÜ§ÜnÜr ve 
yolunu bulurken bu sefer ticaret evlerinin vergileri • 
nin hangi yollardan nasıl eksik gösterilebileceğini 
düıünüyor, yolunu buluyor, komisyonunu alıyor. Bu 
belki de devlet kasasından hırsızlıktır, diyeceksiniz. 
Fakat !imdi büyiik bir şöhret sahibi olan bu eski ma,. 

liye mütehass111nın kazanç yolu sade devlet kasasını 
ıı:zdınnak için açılmış blr oluk değildir. Bunca yıllık 
memurluk hayabndaki tanışık!ıklarından istifade e • 
derele Önce ticaret evlerinin vergilerini yüksek tah • 
min ettirmek, sonra ticarethane adına itiraz edip bu 
mikda.n indirtmek, böylece ticarethaneyi sözde ka • 
zandmnak ve arada ücretini almak yolundan çıkarıl· 
mı§ kazançları da oluyor. 

Bugünlerde ülkeler arası hava yollan anonim §ir
ketinin böyb bir vergi meselesi olacaktı ve Hüseyin 
Tok, bu işin takı'bini üzerine alnbilmek için Sabri U
çarın etrafın~a fml fırıl dönüyoı, onun bir dediğini 
iki etmiyor, her aözü.nde bn§ka bir hilan~t ve keramet 
buluyordu. (Arkası var) 
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VE 
saatlerini görmeden saat 

almamalısınız • 
Markaları dünyaca tanınmış saat

lerdir. Sağlamlık ve güzellik itibarile 
bu eşsiz saatleri emniyetle tavsiye, 
edebiliriz. Geliniz ve bu güzel saatleri 
görünüz. 

Adres: Z. SAA 1 M AN 
İstanbul, Sultanhamam, Cam

cıbaşı han birinr-i kaL 

~ ............................ . 
Şirketi Hay • en· y 
Boğaziçinin Anadolu ve Ru

meli cihetlerinde sayfiye tedarik 
etmek istiyen muhterem halkımı ... 
zın nazarı dikkatine: 

Şirketçe bu sene Boğazın gerek Anadolu~ ve gerek Rumeli 
cihetlerindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köşk ve evlerin 
büyüklüğünü ve küçüklüğünü, adres ve fiatlarmı gösterir mun
tazam bir broşür bastırılmıttır. Her iskeledeki Şirket memur
lan arzu edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve ta-

lep edilen teshilatı da gösterecektir. ' 
~ ............................. . 
1 Kadıklly Vakıflar DlrektllrlU!IU iUlnları 

Kıymeti Muvakkat 
muhaminesi teminatı 

Lira K. Lira K. 
254 25 19 7 

448 70 33 65 

-
138 66 10 40 

No. sı D. No. sı 

Lira K. 
E. 35 1535 
Y. 34 

E. 73 1532 
Y. 24 

831 

Çengelköyünde Kal
dırım sokağında tar· 
lanın 1/ 2 hissesi. 

Anadolu kavağında 
Umur yerinde Patlı

cancı fırımdemekle 
maruf kireç ocağı ve 
müttemilatının 51/ 240 
hissesi. 

Kadıköyünde Zühtü 
pafa mahallesinde Bağ~ 
dat caddesinde Köp
rülü bostanın 45/ 1440 
hissesi. 

ABONE ŞARTLARI 

Memleketimlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birıtğine 7 
glrmlyen yerlere i 

Yıllık 

'150 
1850 

180 

6 aylık 

420 
725 

950 

a aylık 
235 
(()() 

Aylık 

110 
lM 

180 

··ı··1 
G 
"t. 

YAZI VE YôNETIM YERi: 

tstanbul, Ankara Caddesl, ( V A.Kl'.t yurdu) 

Telefon Jfdare: 24370 
1Y8.Z1 l§lerf: 21US 

Telgraf adresi: KURUN lstanbuı 

TUrklyenln her posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Posta kutusu No. t8 

Makiımtrı ereTctnk mühendistikleri/ış· 
letmc bilcilcri/otomobil ve tayyarecilik 

._ ____ Pıoıram "aru•& 

DAKİK.ZARİF 
VE 

240 90 18 2--4 667 Anadoluhisarında Gök 
su caddesinde kayık- , 
hane arsasının 1 / 3 
hissesi. 

' iS-Viç~"E 

MAMULATI 

HEn J'E11oı.ANAY1Nız 
FİATI ucuz 

86 14 6 46 

883 99 66 30 

Y. 14 

E. 3-5 
Y. 1 

1481 

1377 

Kandillide Mezarlık 

sokağında Taşlı tarla 
Demekle maruf tarla
nın 458 /1440 hissesi. 

Kandillide Kilise soka- j 
ğı~da evin 4/ 5 his- 1 

sesı. 1 

Yukarıda bulundukları yerlerle numaraları ve cinsl~ri ve kiymet

leri ve teminat miktarları yazılt hisseli vakıf yerler 31 gün müd

detle açık arttırmaya konulmuştur. 

ihaleleri 25--5--936 pazartesi günü saat 15 de Kadıköyiinde 

Kumlukda belediye arkasında Vakıflar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
isteklilerin müracaatları. 1 (2224) 

ZAYİ 
928 senesinde Balmumcu m<'kte· 

binden aldığım şahadetnam.emi zaı i et
tim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü 

Tayyarecilik, makine, elektrik, 
otomobil, .mimarlık, inşaat mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil
miş ve kabul edilmiş mühendis ı 
mektebi. 

fstanbul GUmrükleri Salış işleri 
Müdürlüğünden: 

238 kilo yün mensucat, 9014 K. demir eşya, 2361 K. pamuli 
mensucat, 258 K. İpek mensucat, 1912 K. hırdavat eşyası, 3015 K. 
pamuk, 1594 K. kına: 4128 K . kağıt, 1827 K. bir adet otomobil, 1846 

Çin porselenleri vazok· Simem· K. kurşun, 5046 K. çam tahtasından gaz sandığı, 6302 K. boş fıçı, 
marka süpürge elektrik, yemek masa· 

81 ceviz, markiz (pencereye güneş için) 757 K. eğilmiş ve renkli sandalyenin satış ilanları Son Posta gazete-

Bllyük Fırsat 

gramofon (Sahibinin sesi marka), mu sinin 2050 S. ve 18 - 4 - 936 G. nii:lh~sındadır. Aynı günde .bat-
şamba yeni, etajer, lavabo, büro ve kaca küçük satışlar da bulunduğu ilan olunur. (2222) 
saire. 

Posta sokak 20 numara apartıman 
5 numaraya müracaat. 

Sağlam ve ucuz Ber ıiet 
marka kamyonet 

fstiyenlerin Mercan yokuşu Fuat 
paşa cad. No. 71 de Behçete müracaat
ları. Mektuplara cevap verilir. 

yoktur. --------------

Uaküdar icra menwrluğundan: paşada ibrahimağa çayırında tuğla har
Mahcuz ve satılmasına karar veri - manında bilmUzayede satılacağından 

len 55000 adet muhtelif cinste tuğla talip olanların mahallinde hazrr bulu • 
9-5-936 tarihine müsadif cumartesi nacak memuruna müracaat eylemeleri Balmumcu Şehir yatı mektebinden 

(V. No. 15225) mezun 404 .Şilkrü 
Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil günü saat 14 den 16 ya kadar Haydar ilan olunur .. (V. No~ 15651) -
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Bir damla petrGI 
Biiqük Harpten 

r...,. ..... 'lıiş Bir 
azanan Madde .• 

-,ak harp Blraamda blribirile 1 
.......... devletler ttırltı ttlrlll buhran-
·- ~iler. Bun1arm içinde en fid· 
detllainln hangiel oldujunu tayin et· 
-" ook ıtıçtU. Zaman geçtikçe hldl 
_. aJIC)mlamyor ve bilinmiyen bir 
tok hakikatler ortaya çıkıyor. 

BucUn VUZUhla anlatılan bir haki· 
kat IUdur: Bilytlk harp mumda en 
bllJllk buhranlardan 1drinl FnnD 
geçlrmif ve 191 T J'llmin Uk kinunun· 
da Klemaneo l'ranlanm harpten mat 
li)p çıkaeajma lnanm._u. 

Fran... orduaJ,uıda lnhilA1 ballam• 
memlekette kıtlık bq g&Jternıif, l'rali 
mz ord111unun en güzide kuvvetleri yı
kılm11, fakat Klemaneo biWn bunla
ra kartı çare bulmUftu. J'Rbt bU dev 
'ribi adam bile 1917 yıtmm ilk klnu
nunda l8IJl'llUltL ~ l'ralllada ,.... 

Yi'e~ 99 l'rUmaain iıinde ancak 
bfr be: b n fıçı petrol kalmış bulu
nuyordu. MUhim bir taarruz hateketi 
'Jlku bulduğu takdirde bu binlerce 
titr petrol ancak tıc; gUn idare ederdi. 

Jlu lllJ'&da Klemanso, Amerika CU• 

lllalröd-.... VIJaon'a bq wrai'ak, 
,....._. 'lrahnak "K~ fel
ce Ulratrr ve bl&l mllttefWer ~ mil· 
~ olımyan bir sulha da mecbur ede
bilir .. cllyeıı bir telgraf göndenll. A
m.tlwım mefhur RokfeJlerl '1atan
c!uda'Vll., kumpuıyuUe derhal ll'ran
anm hnclat1ma 1mttıı Ye l'raDla bun
da .-ra petrol aıkıntı. çekmedi. 

Bu ....... _,, nettC88l tı.erln
deki teelrlnl tayin etmek tarihçilere 
~ l'akat bu hldlae petrolün milli 
~ tlzerlndeld bWmıilnli çok 
açık &61twt10r. 

Rlm...,'nan bu maJarda eöyJe. 
alil ... lllelhmdm'· 

,,.,.. ... petrol, ;,.,. .... -
--~ı. Ve bu aöz Franaa
nm r-~ ~ ehemmiyeti tnl&
tıyot: 

Bllytlt harptıen llODra petrol, de. 
fer balmnmdaa alt,naı da, k&nttrO de 
petl. Beki Amerib cmnurreiai Koli<
Pl!b'olun devriwd!1deld ~ an-
1.t:ınM için: ......... JıtıUdydi 
beDııi 1f ,strol ile ve pefroltcta verim 
,._~ur. 

N:rolun bU BJYIMV· ...,..PUD: 

olan Ro~ • r. Onun hlldm o 
~ fstandardoil 1900 senesine kadar 
dünya petrolunu adeta inhisar altma 
almqtı. 

Daha IOllra vaziyet deilltl- 1.920 
de lnglltererrin emperyallatlerl Rok
fellere rekabet etmifler ve bunun ne
ticesi olarak yerybttnln yan petro
luna ulılp olmUf)aıdır. lıigiltereye 
bu falkiyeti temhı edenler melhur ea· 
aua Lavrena. onun eti 1&yılan Ml111 
Gertnıde Beli. pne methur bir CUUll 

olan Sldney 8ellly, General Allenby 
Pnl Ska dil adamlardı. B ı~_ar 
gint Jaeı1 1ler Jel"de petrol ara)'!J) bu
Ju10r, ve lnciltere clerbal petrol u 
naJilnl aeferber ecllJOrdu. 

Fakat lngilterenln petrol aanayll
ne en QOk 1Wımet eden adam Hemi 
n.t.1ng lldlı bir Nemenldldir. Jlu 
aka .,.... petrol MDayihü'1 dihJai 
~· Onun idare ettiii 
Dutch • sıı.ıı 1JuıU1ıUıı ıı... ticaret, 
hem alyuet &leminde en nlifuzlu mU
eı1111edlr. Deterinl'ln a belli bqlı 
yantmJ.cm lnıüii Jlarkoe Samoildlr 
ki bualn CLord Beantead) ~e ma
ruftur. Petrql ana;t lleminde en bn
yilk f6breti haiz oaln Robert Valey 
KolıeD, Ke181er, ve De Kot da onup 
yarc11mCdandır. l'nDa, AJmaara 
JapoDJ&. ııaı,a petroUanm ~ 
dan ÜJ7Cll" w bir *-tl ı1sw;a. fen .aa 
mı atıa buD1inB .,....._ d8nıaJı 

p 
E 

Bir kan 

.,..._ 
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Her şey hazır 1

Gaziantepte yeni Eti eserleri bulund 
. ·?Bu eserlerin şimdiqe kadar bu/unan-

çıkılabılecek mı· farın en ~üzelleri oldu~u söqleniqo~· 
8;:J korltt•nç seyahatin sonu 

heyecanla bekleniyor 

Flimalayanın ')'Ü/ı.aek Jağ larınclan bir görünü,. 

' yanın en yüsek tepesi olan 
wt n tayyare ile uçup resimleri

ni almak iı:ıi bir kaç sene evvel başa
t ılmı tı. Fakat insanı ve fenni aciz 
bırakan bir iş, bu dağın tepesine insan 
ayağının basması idi. Bu mayıs veya 
hazir;ın ayında zorlanacak ve başarı
lacak iş de budur. 

Bugün herkes soruyor: 
Acaba bu i9i b&.§8.rmak mUmkUn 

olacnk mı? 
• Bütün salAhiyetli kimseler bu su

ale mlistkt cevap veriyorlar. 
Çünkü Kalküta rasathanesi bu se

ne, hava şeraitinin çok müsait oldu
ğunu ve 1933 deki şeraitten çok elve
rişli ve yardım edici bulunduğunu an
latıyor. 

BuDd~n başka Himalayanm en yük-
sek tepesine çıkacak olmı heyet hazırlık 
bakımından daha çok iyi bir vaziyet
te bulwµnıı.kta ve hiç bir şeyi tesadü
fe bırakmamış bulunmaktadır. 

Bir kere heyet, en kuvvetli ve en 
muktedir şahsiyetlerden teşkil olun
muştur. Heyet ftzasmdan dokuzu Eve 
rest şahikasına çok yakm yerlere ka
dar tırmanmış kimselerdir. Gene bu 
heyet azasından on kişi 7000 metre 
yüksekliği kolylıkla tırmanacak bir 
kudrettedir. Gerisi de bu vaziyette bu 
lunuyorlar. 

Heyetin reisi Hugh Rutledgc dağ
cılık mütehassıslarının en ileri gelcn
ler:ndaı biridir. Heyetin azasından 
olan Smythe, Himalıiyaya karşı dört 
sefeı hazırlamı8tır. Şipton, Nonda De
vi buz havzasını ilk keşfeden zattır. 
Haris, 8400 metre yüksekliğindeki 
dağlara tırmanmış bir dağcıdır. Di
ğerlerinin hepsi de bu yolda liyakat
} rini göstermiş kimselerdir. 

Heyetin hazırlıkları, daha önceki 
seferlerde yapılan hazırlıklardan GOk 
ileridir. Çadırlar, kasırgalara muka
vemet edecek metanettedir. Heyet a
zasmm uyuması için yapılan uyk.: 
keselerine, 110ğuğun geçmemesi için 
her tedbir almmıştır. Heyetin yiyece-

ğini temin edecek vasıtalar da bilyUk 
bir tekemmill geçirmiş bulunuyor. 

Onun için insanla ona yardım eden 
fennin bu sefer Everest tepesini teshir 
etmesi kuvvetle umuluyor. 

Teşebbüs 22 mayıstan sonra baş. 
hyacak ve bu sıralarda havaların mU
sait olmasından istifade edilecektir. 

Everest phikası hakkında bir eser 
yazan Sir Hrancis Younghusband da 
bu heyetin muvaffak olacağını yazı
yor. Fakat muvaffak olmak için Eve
restin hiç olmazsa blitUn sertliğine 

bu teşebbüse karşı gelmemesi lazım 

geldiğini anlatıyor. 

ÇUnkü Everest tepesine tırmanma
nın bütün güçlüğü, en son 3000 met
resindedir. Burasını aşmak için ta
hammül ve mukavemet harikası ol
mak lazımdır. Bu son merhaleye kar
şı alınan tedbirler, hep nazari hir m::ı
hiyette olduğu için tatbikatta büyük 
güçlükler baş gösteriyor. Bazan bu 
yola giren bütün yolcular yıpranıyor 
ve son hamle için bir tek yolcu kalı
yor. Bir insanın 8.400 metre yüksek
likte tek başına kalması ve ilerilemck 
istemesi kadar feci ve korkunç bir 
sey yoktur. Yeni heyet bunu peşinden 
düşündüğü için, ve daima iki dağcının 
beraber hareket etmesi ve bütün güç
lüklere birlih-te mukavemette bulun
ması için t~dbir almıştır. 

Bununla beraber bu yolda muvaf 
fakiyet kazananlar, ve en yüksek " 
pelcrc ayak basarak gördüklerini :ı. 

latmnk imk-ınını elde eden kim.,clcr 
o kadar yon.ılur, ve o kadar yıpramr
hr !d kazandıkları muvaffakiyetin 
bir lfıhzccik zevkini siiremczler. Bila
kis kazandıkları muvaffakiyete ta
mamile ı:ıkayt kalırlar ve yalnız ge
ri dönerek ölümden kurtulmayı düşü
nürler ve ancak o zaman muvaffak! 
yeti düşiinmorre imkfın bıılur1nr. 

Bugün bütün insanlık aleminin de
rin bir merakla beklediği en büyü ae
yahatlerden biri budur. 

Gaziantep, (Hususi muhabiri
miz yazıyor) - Antebin çok eski 
bir Türk tehri olduğu, zaman za
man yapılan arattırma ve "azılar 
ile meydana çıkmaktadır. Nite
kim, ıon defa Caba hüyük ve 
Dölükte yapılan kazılar bu kana
ati büsbütün teyit etmiştir. 

Bir çok Eti asarının meydana 
çıkmaıını temin etmiş olan bu ka· 
zı §U ıuretle yapılmııtır: 

Antep ıaylavı ve Parti ba,kanı 
A11m Akıoy, otuz iki ıene evvel 
Gaziantep Amerikan kollejinde 
bulunan ve 1906 da burada vefat 
eden Amerikalı Carles Sanderz in 
Dülük hakkında bir risale yazmış 
olduğunu öğrenmiş ve bu risaleyi 
Amerikalı Mister lselyden istemiş
tir. Mumaileyh Mister fsely, hem 
1902 de yazılan o risaleyi ve hem 
de bu mevzu üzerinde dikkati ca
lip diğer bir kitabı bularak ver-
mişlir. 

The Hitite Empire adını taşı
yıp daha ziyade Eti asarı atikasın· 11>' 

dan bahseden bu ikinci kitap 335 
sayıfadan ibaret ve 1930 senesin
de neşredilmi~tir. Müellifi Liver
pul üniv~rsitesi eski eserler prof ~ 
aörü John Garslangdır. Bu zat 
1911 tmihinde Antebe gelerek 
Sakcagöz civarmd~ki Caba hüyük
te hafriyat yapmış ve bulduğu a
ıarı atikanm fotoğrafilerini ııldık
tan sonra nakletmek imkanını bu
lamadığı için Üzerlerini örterek 
orada b'rakıp dönmüştür. 

,,,il 
-·-..:~;~ 

Böyle, çok zengin b;r hazine
nin 50 kilometre garbimizde sağır 
ve dilsiz yattığım öğrenen Bay 
Akıoy, keyfiyetten derhal hükii· 
meli h•berdar etmiş ve hakikaten 
kitapta yazılı iıar meydana çıka

1 - Yeni bulunan Eti e•erlerinılen 2 - ArCl§hrmamn yapılılıfı yer. 

rılmııtır. 

John Garatangın buraya gele
rek hafriyat yapmasına da şu ga
rip tesadüf vesile olmuştur: 

Profesör, Berlindeki Vordera
ıiat müzesini gezerken 971 numa
rada kayıtlı (Kralın arslan avı) 
manzaraıına rastlar. Merakını 

mucip olduğu için ıorup öğrenir .. 
Meler bu eıer, otuz bet kırk se
ne evvel Sakçagöz muhtarrının 
konağında bulunarak ve her na
sılsa oraya götürülmü!. 

John Garstang, bu manzarayı 
dikkatle incelemi' ve o havalide 
daha bir çok eserler bulunduğuna 
kuvvetle ihtiınal verd · ği için yola 
çıkmış ve buradaki kazısında ümi
dinin fevkinde asar bulmuştur. 

Kralın arslan avı üç parçadır. 
Kral ve ağlebi ihtimal kahini birı 
arabaya çift at koşmuşlar: j 

Biri sürüyor, diğeri ok çe- \ 
kiyor. At ve insanlar zırh giyin
miştir. Miğfersiz başlarında saç 
çoktur; As ur saçlarına benzer .. 
Her ikisinin ellerinde çifte d:zgin 
vardır. Arabanın önünde güzel 
bir arslan vardır. 

Kısa elbise giyili olan tahıg ars
lanla araba arasındadır. Ayağın
da sandal ve ellerinden birinde 
bir balta, diğer:nde mızrak tutu
yor. Mızrağı arslanın sağrısına 

sokmustur. Bunun, Krala yardım
da bulunan bir ilah olması ihtima-
1ı vardır. Tüylü arslanın ağzı açık 
ve dişleri görünmektediJ. Arsla
nın da önünde zırh giyinmi§ dör
düncü bir şahıs vardır. 

Bu manzaranın ve diğer birçok 
asarın çıktığı Caba hüyük, Antc
be elli k'lometre mesafedeki Sak-
çagöz köyünün yakınındadır Mi
lattan bin sene kadar evvel Aksu 

Kaatlan bir gllrllnilf. 

ve Karasu vadisinde dört Eti kral
lığı vardı. Zincirli, Sakçagöz, 
Maraş, Hacıbeyli. Etiler Suriye
ye inerlerken Ak ve Karaıu vadi
lerini geçerek ıimalde Maraş, ce
nupta Antakya ve Halebi, dere
nin timalinde Zincirliyi ve tarkın· 
da Sakç.agözü merkez ittihaz et
mişlerdir. Dalia eski olan Sakça
gözün ahalisi çoktu. Adana hava
lisinden şarka geçtikleri vakit de 
gene Zincirli ve Sakçagöze uğra
lardı. Şu halde Zincirli ve Sakça
göz, iki istikamette de yol uğrağı 
idi. 

Bu havalide henüz yazı bulun· 
mamıştır. Bulunursa Şark tarihi 
hakkında bize çok maliimat vere
ceğine şüphe yoktur. Yalnız diğer 
hüyüklerde de yapılan hafriyatla 
anlatılmıştır ki, burada Etiler 
gelmezden evvel de medeniyet 
vardı. 

Cabahüyiikte 120 metre uzun
luğunda ve 100 metre eninde bir 
kale de bulunmuştur. Kale duva
rı içeridedir. Arslan avının bura
dan çıkmış olması muhtemeldir. 
Duvarın kalınlığı dört metredir •• 
Yüksekliği 6 - 7 metre vardır. 
Saray kapısı önünde b'.r çok asar 
bulunmuştur. Kapının her iki ta
rafında tabii cesamette iki arılan 
durmaktadır. Bunlar mahfuz kal
mıılardır. Arslanın yanında ve 
dıt duvarda kartal batlı, dört ka-· 
nath, inıan vücutlu bir ilah var
dır. Bu, Aıür eserlerine benzer. 

Bunların batı üzerinde çok ıu· 
alı bir ay yıldız vardır. Müellife 
göre, Türklyenin ay yıldızı bu
radan alınmıı olıa gerektir. 

(Sonu: 14 iincü sayı/ada). 
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Dana eti 20, Kuzu 30, Süt 5 
kuruşa satılıyor 

l kçilar b 'l e 
Nüfus artıyor - Yeni binalar - Bağcılık inkişaf edi

yor - Su getirilmesi etrafındaki teşebbüsler 

l'azan: Yekta Ragıp önen 
Boğaa:içi, Şirketi Hayriyenin bi

let iicretleıini indinnemesi yüzün
den sönerken Haydarpaşa banli -
yö trenlerinin geçtiği sahalar da 
günden güne şenlenmekte, hayat 
bulmaktadıı:r. 

Eskiden içinde şen kahkaha
ların işitildiği Boğaziçi yalıların
da bugün birer bekci otunn:.ıkta 
senel:k vergisi Vf: ···1 1'.l~ı i ··nn "0-,. 

odah yalılar da enkazcılara satı -
larak çatır, çatır yıkılmaktadır 
Köprüden on beş dakikalık bir 
mesafe olan Üsküdar vapur ücre
ti yalnız gitmek 14 kuruştur. A
nadolu kavağına, Beykoza yalnız 
gitmekse 23 kuıı.ıştur. Boğaza gi 
oip gelme ise 46 lrunıştur. 

Boğaziçililer bu yüzden Istan _ 
~ula, Kadıköyüne, Haydarpaşa 
ile Pendik arasında yeni kurulan 
evlere kaçmaktadırlar. Boğazda
ki evini kiraya verip Kadıköyün 
de, tstanbulda oturanları bi!iyo-
rum. 

Haydarpaşa banliyö trenleri -
ı · n geç.ti!!i. sahalara halkın rağbe
ti i rmıya lüzum yok! 
Trenlerin ucuzluğu dıillere destan 
oldu, duynuyan kalmadı. Haydar 
pa.c:adan Pendiğe ikinci meYki 
bilet ücreti gidip gelme 22 kuruş
tur. Yani Usküdar vapur ücretin
~~1.1 ucuz. Mesafeler mukayese e
:Oıl1~'Se tren ücretlerinin ucuzluğu· 
na ınsan hayrette kalır. 

Ucuzluk siyasetinin münaka
~~t üz:rinde yaptığı tesirleri tak
aır edtip tatbik ettiren Nafia Ba
kanı Ali Çetinkaya'ya bir !stan
J:mllu sıfatile teşekkür ettikten 
Mnra a ı1 rnevzuuma gireyim: 

HAYDARPAŞADAN PENDl(iE 
KADAR 

.... E~~ki gün havanın güzelli 
gınden .istifade ederek Pendiğe 
kadar bır gezinti yaptım. Yeşillik
ler arasından geçen trenin sağlı 
sollu pencerelerinden baktıkca 
~eni, ~eni yükselmiş ve henüz i~
şa halın~.e ~~an bir çok ki.ibik bi
nalar gordum. Suadive civarı 
Kartal,, Maltepe gibi ·yerlerdehl 
boş tarlalar tanzim edıilmiş, ağaç· 
lar, asma çubuklan dikilmiş, or
talanna da hepsi kargir olmak fi. 

zere ikişer, üçer katlı binalar ya
pılmıştır. 

Kırk dakikadan fazla süren 
bir tren seyahatind~n ~onra ban
liyö hattının son istasyonu olan 
Pendikte indim. Gezdim, Pendik
Iilerle görüştüm ve şu yaz;ım yaz· 
mak üzere notlar aldım. 

PENDiK NASIL BiR YERDiR 
Etrafı sebze bahçelerile ve 

bağlarla çevrilmiş ol n Pendik 
çok şirin bir nahiyedir. 3700 nü
fusu vardırr. Nüfusu 927 senesine 
nazaran yüzde altmış nisbetinde 
artmıştır. Oturanların hemen hep 
sini Yunanistandan, Sırbistandan 
ve Bulgaristandan gelmiş müha. 
cırlar teşkil etmektedir. 

tstanbulda memuriyeti olan 
bazı kimseler de oturmaktadır. 
648 zi ev olmak üzere 1100 bina 
vardır. Pendikte oturanlar bahçı· 
vanhk, kasaplık, amelelik yapmak 
ta ve bu suretle hayatlarını ka
zanmaktadırlar. Şehir içinf'ek..; 
yollar başında çalışkan bir bele -

. l i . h 
tinin himmetile günden giine ta
mamlanmaktadır. Gecen sene 
6000 rnetromurabbaı ;101 yapıl. 
mıştrr. Bu sene de daha fazla bir 
gayretle calışılacaktır. Yeni ve te
miz SGkaklann etrafmda kübik 
evler. veni dükkanlar yapılmıştır. 
Selfınikli bir mi1b3dil tarafından 
Pend~kte bir de apartnnan yapıl
maktadır. 

PENDICIN ASRI BlR MEZBA
HASI VAR! 

Pendikt~ 980 senesinde yapı ı. 
mış çok asıi bir mezbaha Yar. 
13000 liraya çıkan bu mezbaha 
sehir haricindedir. Ankara \iik 
~ . 
sek Ziraat enstitüsü baytar fakül-
tesi dekanı ve Sağlık bilgileri pro
fesörü Beller Pendik mezbahasmı 
göıınüş, fevkalade fenni ve sıhhl 
bulmuş, Ankaraya gittikten son
ra Pendik bakteriyolojihanesi va
sıtasile bir takdir mektubu gönder 
miştir. :Mezbahada bir de labora
tuvar tesisine başlandığı gibi bir 
de mikroskop sipariş edilmi~tir 

Mezbahada kesilen hayvanlar
dan pek az bir iicret alınmakta 
dır. Belediyenin et kamyonu ile 

Pendik ~arguuulan bir manzcua. 

' 

diikkana teslim, ve kesme, yüzmel 
bir gün bir gece bekletme1 tahmil 
ve tahliye ücreti dahil olmak üz~ 
re kuzudan 30 kuruş, koyun ve 
keçiden 60 kuruş, dana ve malak
tan 75 lmruş, sığır ve mandadan 
150 kuruş alınmaktadır. 

Haftada bir kere salı günleri 
Pendikte hayvan pazarı kurulmak 
tadır. Kasaplık hayvanlar bura· 
dan satın alındıktan sonra mez. 
bahaya gönderilmektedir. Mezma
hada hayvan baytar tarafından 
muayene edildikten sonra kesil
mektedir. Baytar kesimden sonra 
da eti muayene etmekte, yenme
sinde sıhhi bir mahzur bulmaz..c:a 
müsaade etmekte ve etler damga
lanmaktadır. 

PENDIKTE DANA ETi 15-20 
KUZU ETl ~O KURUŞ 
Pendikte kuzu eti 25-80, a. 

na eti 15-20, koyun eti 30-35 
kurustur. Bu ucuzluğun sebehi eP 
mezbaha resminin çok az olmasr
drr. Etin eskiden daha ucuz oldu
ğunu, bir senedenberi pahalılan. 
dığım söylediler. Pendikteki bu 
ucuzluk yüzünden hafta arası, bil
has.53 pazar günleri Pendiğe bir 
çok kimselerin gittiğini ve paket 
paket et alarak lstanbula döndük
lcıini biliyordum. Pendikliler etle 
rin mezbahadan geçmiye başla· 

dıktan sonra 1stanbullulaıın hir 
bir endişeye düşmeden Pendikterı 
et aldıklarım, Pendik mezbaha
sında gi.inde kesilen 60 baş hay. 
,·anın bu sayede satıldığım söyle· 

dıiler. 

HERŞEY ET GlBt UCUZ! 

Pcndikte etten ba~k:ı d:ğcr yi 
yecekler de ucuz su kaı ışhn1ma. 
mış koyun sütiinün kilosu 5-6 
inek sütü 9-1 O kuıwş, yağh be
yaz peynirin kilosu 25, tereyağ 
hilesiz l00-120 kuruş ... Yaz ve 
kış sebzeleri mebzulen yeti~ij!i 
için bunlaıın fiyatı lstanbulla mu 
kayese edilemiyecek derecede u 
cuz. Balık fevkalade bol ve ucuz 

SU DA iNDİRiLECEK 

Pendikte içilen su Yakacıktan 
arabalarla getirilmekte ve teneke
si beş kuııışa ı:::atılınaktadır. Bele-
diye Yakacıkta bosuna ak:ın ~u
. un bir k smını boıı.ılar1:ı Pendi
fre indirmek h::te: · nôe hulunmuc; 
Yakacıklılar: 

- Bizim sn Pendiğe ineı e bu
raya kimse elm z diyerek bu is 
teğ'n )·erine !!etirilmesine razı ol· 
mamışlar. Belediye bu vaziyet 
karşısında üniversite arziyat pro-

PENDiK IST ASYONU 

fesörü Bay Hamit 'azım'a baş f 
vurmuş, Pendiğe iyi bir su bulun
masım rica etmiş. Profesör ci\1ar
daki kaynaklarda ve bazı arazide 
tetkikata girişmiş. Pendikliler bu 
tetkik neticesinde kasabalarına 
muhakkak iyi bir su getirileceğini 
söylediler. Su d~ gelirse banliyö 
hattı üzerinde sebze bahçeleıi a
rasında bulunan ve deniz tarafın. 
da da geniş plaj yerleri olan Pen 
dik bir kaç sene içinde lstanbu
lun en iyi bir sayfiye yeri olacak 
tır. 

SEBZECiLERiN ŞlKA YETi 
VAR! 

Pendiklilerin hiç bir şeyden 
şikayeti yok. Yalnız bahçıvanlık 
ve sebzecilik yapanlar İstanbul 
sebze piyasasını ellerinde tutan 
kabznnallara bağlandrkları için 
sebzelerinin ucuzca kapatıldığın
dan şikayet ediyorlar. Belediy~ 

nin himayesile bir kooperatif ku
rulmuşsa da esnaf büyük bir borç 
altına girdiklerinden bu adamla 
rın elelrinden bir türlü kurtula
mıyorlarmış. Bununla beraber bir 
kaç sene sonra kooperatifin bu 
işi de kökünden halledeceğinden 
ümitvar görünüyorlar. 

Sebzeciler d~yorlar ki: 
- F.skiden daha çok kazanır

dık. Fakat iki senedir Adana ve 
İzmir bizden evvel turfanda ma1 
yetiştirip lstanbula gönderiyor 
Bu yüzden turfandacılıktan vaz. 
geçtik. Geçen sene iyi sebze y~ 
tişmişti. Mahsul bu sene daha az 
olacak. Çünkü daha az ektik. 

Sebzecilik yerine bağcılığa e
hemmiyet verilmiye başlandlı:. u. 
mumi harpten evvel Pendiğin et· 
raf mdaki ova ve sırtlarda büyi.iF 
bağlar vardı. Flokseradan bu bağ 
lar ınahYoldular. ŞimdiJ..d çalış
mıya de,·am edilirse beş on sene 
sonra Pendiğin etrafı gene bağlar
la çevrilecektir. 
PENDIKTE BALIKÇILAR BİLE 

ET YiYOR 
Pendiklilerle görüştükten son-

ra sahilde dolaşıyordum. Kayalar 
arasına çekilmiş büyük balıkçı 

kayıklarının içinden Ye sahildeki 
kumluklar arasından nefis pirzola 
kokuları geliyordu. Yaklaştım. 
tıklan bir ocakta kuzu pirzolası: 
pişiriyor ve yiyorlardı. 

- Bereketli olsun! dedim. 
- Buyurun diye davet ettiler. 
Sağh, sollu sepetlerde büyülC 

torikler yatıyordıu. Merak ettim: 
- Neden balık yemiyor da et 

yiyorsunuz diye sordum. 
Şöyle cevap verdiler. 
- Pendikte et o kadar ucu- ki 

bedava balığı bırakıp et yiyo~z. 
Sonra biz eti sizden daha ucuz 
alırız. Maliimya hep esnafız hem 
balıktan insan çabuk bıkıyor~ z-.. 
ııısunu söylemek lazım gelirse .• 

Balıkçılarla göriiştüm. Diyor· 
lar ki: 

-Pendih'te 80-100 balıkçı \~a
rız. Gündüz balığa çıkar, torik 
tutar, motörle tstanbula gönderi
riz. Bugünlerde 30-40 bin toriK 
çıkıyor. tste ek daha fazla, günde 
100 bin çift bile tutarız. Fakat 
fazla tutup lstanbula gönderınce 
fiyat düşmesin diye balıkhane de· 
nize döktüğü için ihtiyaçtan faz. 
la tutmuyoruz. Eskiden ltalya faz 
la mihiarda toıik alıyordu. Fakat 
o zaman da torik az çıkıyordu. 
Şimdi torik çok. Alıcı yok. Hatta 
o kadar ki ayağımıza bir ayakkabı 
alacak para bile bulamıyoruz . 
Günlük kazancımızla şurada ucuz 
ca karnımızı doyurup yatıyonız. 

Ah ne olur, A vnıpada olduğu 
gibi bizde de balık konservesi 
yapan ve ihraç eden büyük fabri
kalar yapılsa. Hem memleke 4 

te para girer, hem bize ve bizim 
gibilere iş çıkardı. 

Yekta Ragıp Önen 

Pendikte balık~ılar eı yerken. 



Tarihte Her zaman lizım olan çamaşır ... 
Büyük kadınlar 
Maria Stuart 
ve Elizabet 
llariıı Start ıuı • .,. .. ,.. 

ilen '"' .....U.. lılular lelıor-
1tl1' Knıllı• olartılı w.,. H•n 
Wr Wınlır. llSB ti• FrtuUtı 
Kralı Ualnol ,,.,...,.,. u •• u1 .... 
llifi saman Wr rolı lrii1'i/ı lildr 
ler ,,.,u.le üll. BU,,__ lnp• 
,.,. taldı• elin• ıerlrm•lı İllİ· 
yorda. F ,,ı., banıla 11111oalltılı 
olamadı. 

1561 t/e kocan FratUG Kralı 
ikinci. Fran.uoa öltlü. Maria 
tekrar ScotlanJa dönJii; bura
daki lnycım üzerine lnptere 
Kr.cıtlifNi ıli-.hethe iltica etm~ 
i• mec:bur lıaltlı.. Eliıabeth 
lıendieini 19 ••ne hap•ethrtli. 

w l6761 w .16765 

1581 iayanında Ja. idam olıındu. Bayanlar çeeit çqit iç çamqırla-
• • • rma erkeklerden ziyade ehemmiyet 

El&abetla Je 1533 Je JoğJu. verirler. Fakat bayanların iç çama
fngiltae Kraligeıi olarak lngil- ıırları giydikleri elbiselere, blftzlara 
tereyi biiyüttü. l•panyav. ve Jo· da uymalıdır. İç çamaşırları i~in ke-

" • ten batfat, ipek ve İ>amuklu kumq.. 
nanmannı malıoetti, lngiliz ki- lar ve aun't ipek kumqlar tavsiye o
lüaini tw ile ı-ı11n-.J Ro- ı "IJ'" .,a unur. 
madan ayıf'llı. lngiltnerrin ti· V. 36761 çiçekli kumaetan bir şık 
ocıretini ıı•nifletti. Devrinde e- ve vUcuda gtızel oturan kombinezon 
iebi7«1ı, 6illıaua Slaalıa-'"'e'i kenarları tek renk kumaştan çevril-

,,_ mittir. 80 santim geııifliğinde iki met-
lrimcqe etmekle tamnmqhr. ro çiçekli kumq ve 80 aantim. tek 

Eli•abetla P"lı lıulıançtı. renkli kumap ihtiyaç vardır. 
Altmq Ytlflntla ilıen yirmi ü, V. 36765 İndanthren namı verilen 
YtlflnJa Mar/ııi Eaa namattla sun't fpefe bemer bir kumaştan ya· 
bir loeta vaf'llı. 5""altatine ta- pılmıe iç çamqır takımı. Bu zarif ta
"""'1Ü• elllİrl olmalıfı 6u ••n' kım ~ 80 W.~ ~telifinde 1 met,
.,_,,,,., lnMançlığrndan Lon- ro 50 11.11tim kumqa ihtiyaç vardır. 

V. 6388 arkaSı haçvari bağlanan 
clraialıi T over sintlanına affı ve yıkanilebilecek kumaştan yapılmle 
H tlalaa .anra Ulam ettirtli. gtbıel, pratik bir önlük. (80) santim 

A7111 H111anda lalıosya Kra- genltlifinde iki metro yirmi santim 
l"ai Mariaya Ja itlam ettiren kumaşla yapılabilir. 
6a lraılındır. V. 36768 (Yukarıdaki re81m) çi-

,_ ___ .__...,. ... _ _.. __ • çekli 11un'I i~k, ipek veyahut batiat 

ft':-ao"#:'-rrt'-~-'F?- "--~~ -

bmqfa yapılmıl şık bir ~lek. 
(80) santim geniıHginde 3 metro 60 
aantim kumal lizmıdır. 

kumap ihtiyaç vardır • 

v. 36778 Çiçekli batift kum.attan 
yapılmış bir gecelik pelerin gibi olan 

G. V. 36820 (Yukarıdaki resim) yakalık ayni zamanda kolları kapa· 
iki türlü kumaştan pijama arzu edilen maktadır. 80 santim geniş~ 4 
renk Vf( kumqtan yapılır. (80) 8811• metro '115 aantlm kumap ihtiyag v~. 
tim genfşliftnde 3 metro 80 santim G. V. 28456 Her nevi kumaştan 
tek renk ve 2 metro 15 santim çiçekli yapılabilecek gayet sade ve bununla 

j 

beraber pelr şt~ !JlOr Jaması. m
um gezıitliğmde ' metro 10 eantim 
k1DDap. ihtiyaç Vardır. 

V. 6453 Erkekler ve kadınlar için 
zefir yput panama kumaşından ya
Pılmıt spor blf.mu gömleği. lııtenilir
se yakaaı açık giyilebilir, 80 santim 
genitliğinde üç metro kumaş Widir. 

Bir sinema yıldızı olmak 
istiyor musunuz? 

BAYANLAR! 
}'eni Moda Mecmuaları 

•.. GELDi ... 
•• ilk Şu halde once 

Figüran bir yıldı~ın 

açlığa sitaj ediniz ! 
anlattıgı hazin şeyler 

Almanl}adaki Be1Jer mües•eıesinin lıkbahara 'De 
yaza aid MODA mecmuaları t1e pat1onları her 

Bayanı at8.kadar edecek güzeıiikt~dır. 

Değil bizde hatta Avrupanm bir 
çok genç kızlarının bile rüya, ve ar
suları bir "Sinema yıldızı,, olmaktır. 

Bir "linema yıldız,, bit bugün yal
mz gür.el olmakla temin edilemez. Da
ha sonra sinemalarda oynıyan kızlar· 
dan ve kadınlardan kaç tanesi hakiki 
yıldmdır, kaç tanesi yıldız değildir? 
Bu da bir mesele.. Çünkü bunların 
bir çoğu pyet fakir ve 1efil bir ha· 
yat pçlrlrler; bunlar bu meelefe 
slrmelden evvel 18Jlelerce uykularm 
feda etmltler, kendilerini bllyUk bU. 
yUk roller oymyan birer ıan'stklr 
annederek h&:val kurmutlardır. Fa· 
kat bu lllıtllele atrmce blnlerceei Ptt
man olmutlardır. Her birt.i de kendi· 
mu bir " bularak bir ev kadmı, bir 
anne olar&k ~arma mUte
llllrdJrler. 
A~ "her parbyan maden 

.ıtm c1eflldlr,, derler ben tt. ID'UJ 
Pbllltbn blmt tanldıtnn, ı&'dtı 
ltbi' ve a&'Ultutlm bJb'Ok htllyalarla 
bu mtllele ıu- bu avallılardan balı 
letmek llterJm. 

Berlln ll'rledrichatralle latuyonu 
t&ftkbf l&lonu ab&h 1&&t 6 da btl· 
ttln masa.tar yolcularla dolu kimisi ha· 
reket edecek treni bekliyor, ldmiısl de 

burada tren değiştirecek. Bütün gece 
kahve ve konserleri dolaştıktan sonra 
buraya gelerek uf ak tef ek bir §ey ye
mek istem.iştim. Oturdufum muaya 
yirmi yirmi iki yaşlannda uykuauz· 
luktan gözleri kapanmak Ur.ere genç 
ve güzel bir kız geldi. Çantasını açtı, 
aynasını çıkardı; saçlarını düzeltti. 
Bir cigara çıkardı, yaktı; gelen gar
IOn& bir fincan kahve mmarladı. 

Fakat kahve gelmer.den evvel uyu
mafa bqladı. Derhal kendiıini uyan· 
dmfmı: 

- Affederainfz, ılzi rahatm. et· 
mek lltemem. Fakat klmbillr burada 
ne gibi lneanlar var belki llz uyurken 
çantan!IJ ~arlar! 

Acı acı ,WdU.-
- !Qlnde bir marktan bqka kıy

metli bir f8Y balamaılar! Konutma
lmdarı da ktnctllinhı pek yorgun ol
dufu görUnttyontu: 

- Bu aatte, dedim? Burada kala· 
ca1uua evintzcle yatatmud& yatsa· 
IUI daha iyi defU mi T Gelle acı acı 
,Wdtt: 

- Yatak ... Ben lld poec!lr uyuma
dmı!l 

- Fakat bu saatte nereden gell
yor1UD1111? 

- Nereden olacak Neubabelsberg· 
den geliyorum. Dün de oradaydım. 

- A... Siz filmdeainiz pliba ! 
- Ben de nerede olduğumu bilmi-

yorum! 
- Fakat sizin oturacak bir eviniz 

BJ~acak bir çatmız yok mu? 

- Var ... Var ... ! 

SALONUMUZDAN 
feçerken bu mecmuaları göı ünüz çok beğenEcek
sıniz I Salon memurem'z .si2e 1zahat verecektır. 

Saat 1 den 6 ya kadar 
Ankara caclcl•i - V AKIT kütü phan•l· lıtanbul. Telefon ı 24370 - Şu halde neden oraya gitmedi· 

niz? 
- Çünkü iki gündür hava fena --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_. 

idi. Yağmur ve sis vardı. Dışarı .·e- Bir hismetçi rolUnll alabilirdim. dl. Yelmz ebeve)'Jlim polil vuıtuile 
simler gıkanlamadı ve ben de gajı· Bu eanada polia tavakkuf ıalonu- lAn1 aratıyor. Bulurlana göttlrecek• 
mı (1) alama.dm. Film tirketinin o- nu bum11tı ve mevcut milafirlerin leı·. Halbuki ben onlarm yUsleı1De 
tobüsü bizi buraya kadar getirdi. Bu- hüviyetlerini llO!'Uyordu. Kıscap ti.• bakınafa ut&myorum. 
raya geldim çünkU ·burası sıcak. Eve tir tltnmeie bqladJ. Algı.le vı titrek Böylece abahm A.'t 1eldalne ka-
para g6tUremediğ'lmden gidemiyorum. bir 1e11e: dar anlattık, Ebevıyıunin adl'e9lııt 
Belki bugün hava güzel olur da on - Aman baıia yardım edbıil ! de- öfrtndim ve en yalan yedinci posta 
mark kazarunm. di. Fakat ben cevap veremecleD ve bir ıubelinden babama bir telp'af çek· 

- Siz nereleisiniz? şey I01'alll&dan poUa blstm muaya gel tim: laaca vuiyetl anlattım. Öfl• 
- Konisbergden ! miftl. Derhal matbuat vulkanu IÖI- Y1n eaat Oll Udde oevap geldi. O rece 
- Aileniz var mı? terdim. KIZC&fmıı da benimle bera- klSC&fm clvardald btr otele bıtaktım. 
_ Evet, babam orada belediye me- ber bulunclutunu IOyledlni. Komiaer Erteli rtın aat onda babuı geldi 

murudur. Ben oradan bir sene evvel gös Jmparalı bıyık altmdu stlltrek Ba.nttılar, öpl\ttfUer ve bunun tlmrl• 
kac;tım ve film yıldızı olmak için bu· geotl. ne Uç lene geçti. KD orada bir ölret. 
raya geldim .. Fakat pek yanıldım. - Neden korkuyorsunuz, söyle)'i• menle evlendi; bana her 11111 yıl· 
Şimdiye kadar yalnız figüran olarak niz, balmıu ben tn.r pıeteclyim. İn· batmda bir kart yumağı da unutma-
ffhnlere iştirak edebildim. Eğer na- sanların her halinden anlarım. mqtır_. ------
mu&umu feda etmiı olsaydım belld,. - Korktuğum hiç bir mey yok, de- (1) Oyun tlcreti. 
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Venedik tarihinden kanlı bir yaprak! 
Bir hakaret ve 

. 
cezası 

Daçe bir salkas
bazırlıyor1 lakat .. 

Melekler arasında bir Madonna l 

"Manyonun karısı güzeldir ama 
• 

ondan başkaları istifade ederi,, 

Duçe, cluçelik ıerpuıunu 

yıl hapis ,·e bir yıl sürgüne mahld\m 
olmuştu. '.Mahkemenin ömründe bu 
derece yumuşak davrandığı görülme. 
miş ve Venedikliler, Duçeye söğüp 
saymanın pek de mühim bir suç ol
madığına inanmağa başlamışlardı. 

Duçenin kendisi de, hükmün bu 
kadar hafif olmasından müteessir ol
muş, ve bunu kendine kar::ı nankör. 
lük saymıştı. 

Halbuki kendisi ,.e ataları Vene
diğe neler, ne hizmetler yapmamışlar
dı. Eski Yenediğin ankazından yeni 
Venediği onlar kurmuşlar, bir çok 
muharebeleri onlar kazanmışlar, bir 
sözle, Vcnediği onlar adam etmişler. 
di. O halde en ağır hnkaret k:rrşı
smda suçluyu adeta affetmek derece
sinde hafif bir ce1.aya çarpmak ne 
demekti. 

Tarihi Bir 
l\larino1 yaralanmış bir canavar 

gibi gezip dolaşıyor, ve bu işte ha
kimlik vazifesini gören ayan meclisi
ne küfürler savuruyordu. Fakat bu 
küfürler, onun hiddetini yatıştırma
ğa kiifi gelmedi. Daha mühim bir 
harekete geçmek, hatta bu ayan 
meclisini kökünden yıkmak gerekti .• 
Ancak o zaman birer yırtıcı kuştan 
farksız olan bu köhne ariı:ıtokratlar. 
elan kurtulmak mümkün olurdu. 

Çeviren: 
*"""'' n -

On \1tJrdUncU Mır Vcnedtğfn en 

anlı, sanlı deni sayılır. Şehir, se. 
fahet içinde yüzüyordu.. Fütuhat, 
mcmlcl~cti senetc boğmuş ve servet
le beraber, sefahet ve ahlfık düşkün-
ü -,u de almış yürür.ıüştu. Medeni 

atın desteği olan şerefi: müesse. 
eler sa~ gı görmiyordu. Biribirini 

ta' .i!l eden festivaller , maskeli ba
lolar, günah ve entrikanın iki sel gi_ 

ve dttçe ile kansının içeri gtrmek üze
re oldukları ilan edildi. Herkes aya. 
ğa kalkmış n yerlere kadar eğilmiş
ti. Düçe, yaşının ilerlemiş olınuına 
rnğrnen, dinç n vakur bir adamdı .. 
Dik endamı, muhteşem kafası, mağ. 
rur ,.e parlak gözleri ile erkekliğin 
güzelliğini temsil eden bir abide idi. 

bi ) aı ~ l!ttiği sa hneler oluyordu. 
l"" i senesinin şubatında Venedik 

cumur i) etinin başına l\1arino Faliero, 
I>" ~" u•H anil<' geçti. nu münasebet
le d'i elik sarayında büyük bir ziya
fet verili yor ' 'c halk yollara birikip 
ziya!etc istirak edenlerin ge~işini scy. 
rcdivordu. 

Kadınlar, erkekler en güzel el
bi elerini gi) ip yollara dökülmüşler, 
ziyafete i tirnk cdenl<:rin ihtişamını 
l>iribirlcrinc fısıldıyorlardı. 

Hakiknt de bu geçenler, Venedi
ğin en mağrur erkekleri n kadınları 
idiler. Venediğin serveti. bunların 
smnah elbiselerinin parıltısında ,.e 
mücevherlerinin şaş.aasında göze çar. 
pıyor ve herkes bunları hayret içinde 
temaşa ediyordu. 

l<'akat horada en faila temasaya 
w • s 

de"'er ınsan, Düçenin karısı Angeo. 
Jina icli.. Kadının bu derece güzeli. 
ni görmek, her zaman nasip olacak 
bir şey değildi. K.adm

1 
balkonda, 

kadınlardan müte ekkH maiYeti ile 
birlikte görünür görünmez he.rkes: 

- Melekler ortasında bir 1\fadon. 
na!. 

Diye seslendi. Sanki bu kadın, 
ipekler ve mücevherler içinde yüzen 
bir semm•i kraliçe idi. 

Kendisi henüz ) irrni yaşım dol
durmadığı halde, ana babasının ar. 
zuı:nınu yerine gt"tirmek için altmı" . ) 

) aşında olan Mnrınoya Yarmıştı. Ka-
ı· ı koca, aralarındaki yaş farkına 
rağmen biribirlerini sc,·iyor ,.e bahti
) ar bir hayat sürüyorlardı. Gerçi 
bu sırada Vrnedik sebahet ve entrika 
kaynağı idi. En zehirli iftiralar dil
den dile dolaşırdı. Fakat bir tek 
kims e de bu kadının nezahet Ye iffe. 
tini kirletecek bir tek söz söyliyeme
misti. 

Yanıbaşındaki genç karıgı bir çi
çek kadar sevimli, bir çiçek kadar 
güzel ,.e teni bir çiçek yapraiı kadar 
saf ,.e şeffaftı. 

Duçe ile karıı-ı misafirler arasın. 
da dolaşıp hepsini ağulamağa ça tı~ı
yorlardı. Fakat duçe bir aralık dik. 
kat etmiş ve misafirlerden birinin. 
karısile bil'likte dolaşan kızlardan bi
rine söz attığını, kız. \'azifesinden 
ayırmak için uğraştığım ve rezilane 1 

hareketlerde bulunduğunu görmüştü. 
Bu adamın kim olduğunu sorduktan 
sonra bu terbiyesizin derhal kapı dı. 
şarı atılmasını emretti. 

Muhafızlar koşmuş, Steno adını 
tamyan bu genci yakalamış. ve sUrük
lb~e siirükliye salondan çıkarıp atmı!;. 
tardı. Ziyafetin havasmı bozan bu 
hadise, bir kaç dakika sonra unutul
muş ve herkes eğlencesine dernm et. 

mişti. 
Fakat dışarı atılan gen~. gecenin 

!ôlerinliğile karsılaş~ı~ı. ~al?e aklı~ı 1 
başına almadı. Bılakıs ıntıkam hıs
si içinde kaynadı n derhal o saatte 
bomboş olan şehir salonuna yol bu. 
larak Dliçenin sandalyası üzerine şu 
sözleri yazdı: 

"'Marinonun karısı güzeldir. On
dan b~kalan istifade eder ve kendisi 
0 kadını yalnız korur.,. 

Hakaret müthişti. Ertesi gün her 
kesten ünce Du~t"nin kendisi bu çir
kin ya7.ı ile karşılaştı ,.e derhal bu 
yazıyı yaz.anın bulunmasını emretti. ı 

öte taraftan hükılmet de, bu ha.
1 

rcketi yapanın ele geçirilmesine yar. 
dım edecek olanlara mükafat ,·aadet
tiğinden Steno yakalandı ,.e mahke. 

meye verildi. 
Düçeye karşı bu kadar ağır bir 

hakarette bulunan kimsenin ne ceşit 
bir akibete uğriyacaibm herkes bili. 
yordu. Jlu adam muhakkak asılacak· 

tr. 

Marino, Ayanı dağıtmağa karar 
verdikten sonra1 planını hazll'lamağa 

,.e kendisi ile beraber çalışacak olan. 
lan seçmeğe başladı. 

.Nihayet karar verildi. 'Marino
nun adamlarından on yedi.<:;i muayyen 
bir günde, şehrin muhtelif yerlerin. 
de silahlı kuvvetlerile vaziyet alacak
lar, Sen M:ırk kilisesinin çanları 
çalınır çalınmaz bunların hepsi de 
Sen l\lark caddesine doğru yürüye
cekler ,·e orada toplananların hep~!. 
ni kılıçtan geçirerek l\larinoyu Yene. 
dik Prensi ilan edeceklerdi. 

Hadise nisanın 15 inci ıünü vuku 

bulacaktı. 

Suikastçılar hazırlanmışlar ve mu
ayyen vakti beklemeğe başlamışlardı. 

Tam bu sırada işler değişti. Sui
kastçılar aruında olan Beltramo, 
ayandan birine bağlı olduğu için ha
yatını kurtarmak istemiş ve muayyen 
günde evinden çıkmamasını rica t>1 ı 

miştl. 
Ayan azası, bUyUk bir hadisenin 

hazırlandığını derhal kanıyabildiği 
için Beltramoyu yakalatarak hap~et
mı~. daha sonra arkadaşlarını çağır. 
ta;ak sıkı fıkı bir isticvap neticesinde 
her şeyi anlamıştı. 

Mukabil tedbirler derhal alındı. 
Ve ayan mecli."i gizhce toplanarak 
Beltramoyu dinledi. Ayan derhal 
''a7.İyet aldı ve muayyen günde şeh
rin on yedinci noktasından yürUyUş 

Sarayın bliyük salonu rni~affrler. 
le dolduktan sonra trampetler çaldı 

Fakat Steno ma~~emenfn kar ısındnl 
suçunu itiraf ettıgı halde ancak bir 

Suikaıtı tertip edenler sarayın balkonuna aılmıılardı .• 

Düçenin karısı Angeolina 
yapmağa hazırlananlar cürmü met
hut halinde ~akalanarak zindana a. 
tıldılar. 

Ayan meclisi, tev:kifatın tamam
lanması üzerine toplandı ve canileri 
muhakemeye başladı. 

Caniler inkara sapmadıkları için 
her feY anlaşılmış ve hükümler veril
mişti. 

Bu sırada l\farinonun kendisi sa. 
rayında bulunuyor ve eşraftan bir 
kısmı ile devlet işlerini konuşu~ ordu. 

Fakat ayan meclisi onun da tev
kif müzekkere.sini kesmi ve memur
larile göndermişti. l\larino müzekke. 
reyi aldıktan sonra memura sordu: 

- Mevkuf olanlar kimlerdir? 
- Bahriye kumandanı Kalendaro, 

tsraello, Fnginolo, Bende ,.e ... 
Marlno o zaman vaziyetin vahim 

olduğunu anladı. Çünkü bütün dost
ları ve arkadaşlan yakalanmışlardı .. 

Nisanın 16 mcı gUnü suikastcılar 
idam olundular. Hep i de teker teker 
çifter çifter, sarayın balkonundan 
asılmışlardı. Tam hu sırada Marfne 
hakkındaki hüküm de verildi. Genç 
ve güzel kansı yanında idi. Yirmi 
dört saattenberi yanından bir lihza 
ayrılmamıştı. Kot'.ası gerçi kendisin
den otuz yaş büyüktü ve onun koca
~ı olmaktan ziyade haba."ı yaşında 
idi. l<~aknt tam onu kaybedecetl btl 
sırada ruhunun bütün ate i ile on• 
sevdiğini anlamıştı. Hele kocasının 
kendisine süriilmesi ic:;tenen leke yil. 
zünden bir darbei hükümet hazırla. 
dığmı anlayınca asalet ve kahraman.. 
lığı gözünde büsbütün büyümüş, ve 
meclis kar~ısında kocasmı müdafaa 
ederek hayatını kurtarmak için mez
buh:ıne bit· teşebbüse girişmişti. Fa
kat bu teşebbüsün akamete uğrıyaca
ğı besbelli idi. 

Öğle üzeri celUld hekli)ordu. \'e
nedik Duçesi, bir kaç ay önce dıl • 
çelere mahsus lmşhğı giydiği )erde 
öldlir:ilcc •k, burada duçelik c;erpu
"unu hasından rıkaracaktı ~ara) ın 
':ıi • ... 

i~ine kimsenin girmeme. i i~ln kapılar 
knpanmıstı . lçerde tam bir sesslzlık 
hüküm sürüyordu. 

Dııçenin kau ına kocasının irla. 
mını göc:;termcmek istediklt•ri içın ka. 

dınlar etrafını ~armı "e hir kö e~e 
götiirmtı~ıcrdi. l<""akat kadın 'lt'nt~

relerin birint' koştu Vt hir ~iirü ada. 
mm durduğu vere J!ÖZlcrini dikti. 
Dnkikalu. r;;;onsuz bir ömiir kadar 
u7.amıştı Niha)el Prkeklel'in ellfrıle 
ytizlerini kapadıkları 'e gl'ri dönc!iık. 
leri görü ldü. Ouçenın karısı Mitün 
rlün' nnın tepesine yıkıldığını h:.-. .. edi
vordu. 

für kac dakika c:ıonra Mra' ın k:ı.. 
ıla rı açıldı ,.e \T~ned :k halkı ireıi~• 

davet olundu 
Celladın baltası. hain Uu~tınia 

'(Lütfen sayı/ayı çoviriniz). 





iyiliğe kemlik bir soytarının hususiyetidir ! '' 
'' 

Ten orta pa1J•açonun yantıkları tek numara. 

flarqe e humara/arz! 
Vnryete numa.ralarmın akla gel· lRtanbuldn yerli olarak pek az ve 

medilt bir. şeki~de ortaya konulması \ ecnebiler tarafından gö~ önüne ~ctiri · 
ötedcnb:m bu ışlerle meşgul olanları lenler seyrekçe olmak üzere gorUlen 
uğra.;~ırır, kendilerıni hayli ycrar varyete numaraları arasında, bav.an 
hııı~ü bunaltır. Seyredenlerin pelt ho- . orijinnllcrine, san'atkfırı:.me veya ına
~-:ına gidecek yepyeni bir numara or- hirane olanlarına rastgelindiği vaki· 
taya koymuk gnyrctile tc_>r dbhnler dir. Fako.t, Avrupa ve Amerikada gö
baz1n muvaffak olurlarsa da, bazan rülen çok orijinal numaraların mUhfm 
do. emekleri b.Jşuna gider. Hele büyıik 1 bir kısmını göı emiyoruz, bir kısmını 
f•ehirlerdcltı tanınmış varyete sahne u ancak filmlerde! Filmlerin varyete 
lcr ne çıkarılıp beğendirilecek numara sahneli ve canbazhnne meydanlı saf
ların h " z1rlanması, kat kat gü<:tür; halarmdnl. 
ı;'ln:.tü, bu sahnelerde varyete numara Bir knç yıl evvel 1stanbula gelip 

Bir yarış: Sirkte "Şar - Moto&iklct,, numara.ı. 
ları scyretmeğe f!Clenlcr, daha ziyade 
bir çok hoş numara görmüş ve ince 
zevk sahibi kimseler olduğundan, be
ğenmekte çok mü:1külpesent davranır 
lar! 

Vatycte numaraları ortaya koyan
lar, sırf bu numaraları hazırlayıp ar
tistlere verenler olabileceği gibi, biz
zat artistler de olabilir. Hatta bir çok 
artist, numaralarını kendileri düşU. 
nüp bulurlar ve kendi karakterlerine 
en uygun di.işen numarayı, başkala
rından daha ka\Tayışla belirtirler! 

Varyete numaraları, ekseriyetle 
sahne üstJinde canlandırılmağa müsa
it olursa da, bazılannm hatta eıı ge
niş varyete sahnelerinde bile tatbiki
ne imkan yoktur. Böylelerinin yeri 
canbnzhaneleFdir. Bu canbazhanı:?lerin 
de, gayet geniş sahalı canbnzhnneler 
olduğunu ayrıca bahse katalım. Me· 
sela otomobil veya motosiklet süre· 
rek yapılan numaralar! 

• 

' 

1idcn "Ben Amar,, sirkinde seyredi
len bazı numnralar, binlerce kişiyi 
hayretten hayrete dU.s\irmüştü, Hal
buki. Avrupa ve Amerikada sirkler 
hazan öyle numnralar gösterirler, ki 
burada gösterilenler kar§ısında hay
retten hayrete düşenler, eğer onları 
görecek olsalar, şaşırıp donakalırlar! 

Her ne halse, şimdi bu sayıfada 
görülen resimlere dair izahat verelim. 
Bunlar, sahne üstünde ve canbazhane 
meydanında görülen ve orijinal sayı
lan, umumiyetle hoşa giden bir kac 
numarayı tesbit ediyor. 

En üstteki, burada "Unutma be
ni!,, filminde güzel sesini dinlediği
miz bütün dünyaca tanınmış tenorlar
dan Benjamino Gigli'nin şarkı söyle
yişini ve şöhretli bir palyaço olan 
Grokun dn kendisine küçücük bir ke
manla refakat edişini gösteren bir re 
simdir. "Mümkün değil, fakat mUm
kün ! ,, serisi arasında yer tutan bu 

Soı1 cleı-ececl e çer1iklik iıtiyen bir numara: 

iki palyaço bir aracla numara 
yapıyorlar! 

numara, bir defaya mahsus bir numa
radır. Tenor, Berlinde ''Skala,, sahne
sine çıkmış, şarkı söylüyormuş. Bu 
konseri dinliyen palyaço, bir aralık 
gördUğUniiz kılıkta sahneye fırlnmı§ 
küçücük kemanını uzatarak ''Ey SC· 

si herkesi olduğu gibi beni de meste
den Ustad ! Demiş, izın ver de sen bir 
parçanı taganni ederken, ben de kuyu 
çıkrığı gibi gıygıy yaparak, o pürüz-
süz sesini kulaklarda püriizlendireyim 
çünkü bir palyaçonun tcşekküri.i, böy
le olur ancak! 1y"liğe kemlik, soyta
rının hususiyetidir!,, 

Tenor da, dinliyenler de gülmc-kten 
katılmışlar ve işte bir defaya malı l'S 

olmak üzere bu numara yapılmış, böy 
lelikle! 

Onun aşağısında ve ortada gordü
ğünUz resim, ilk defa. A vusturalya sirk 
lerlnden birinde göze çarpan ve son
ra Amerika, Avrupa. sirklerinin başlı
ca ve en yeni numarası olan "Sn.r -
Motosiklet,, yarışıdır. "Şar,, , c"ki Ro 
malıların ve bn§kg.. milletlerin Hipod

mla a nrı. girerken bindikleri 
iki tekcrlckli yaııtf arabasıdır. Bu ara
baya atlar koşulurken, şimdi moto
siklet atların yerini tutuyor. Araba
daki yar117çr, önündeki makincleşmi~ 
beygir kuvvetini idare ediyor! 

En altta.ki resimde görülen, meş
hur 'Barnum,, sirkinde develer üstün
de yapılan bir numaradır. Bundaki 
meharet ve hususiyet, resme hakılm
ca anlaşılıyor. Son derecede çeviklik 
istiyen bir numara .. Ve gilzel de! 

Yukarıda ortada.ki resimde görü
lenlerden Karı Valentin, Erib Karova 
şöyle diyor: "Çalsan, a! Dinlemek is
tiyorum!,, ötclıeki cevap veriyor: 
''Çalsan a, dediğine göre, Helikondnn 
çıkan ilk sesin kulağına değisilc eağır 
oldun,demektir! Demindcnberi çalıp 
duruyorum. Eğer sağır olmasaydın 
çoktan yanını dan kaçardın!,, Bunlar
dan birincisi, Bcrlinin, ikincisi Müni
hin varyete sahnesinde komiklik ya
pan iki meşhur artistidir. Berlinli, 
Münihtekini ziyarete gitmiş, bir
likte yaptıkları numaralardan birinin 
bir asfhası? 

lngilizlerin vücucla getirdiği dünyanın en büyük yolcu vaprmı. 
"Kuin Mari,, nin fok orijinal bir görünii§ü. Fransızların "Nor 
mandi,, ainclen büyük olan ve dev gemilerin bQ§ına geçen bu """" 
ıatlantik, Sutampton dokunda dururken çehif mi§ bir reami. Yandan 
çekilen resimleri, bu muazzam ve muhteşem transatlantiğin İ~eria. 
on iki kat ole/uğuna ve 5,000 nül uslu muntazam bir fehirJe ne OCl1'lı 
sa, bu gernicle bulunduğuna, bir bakışta inandırır. Fakat uçl 
alınmış olan bu resim, gerçi birinci şeye inanmakta tereddüde J' 
şürmezse de, ikincisine inanmakta şüphe uyanclırabilir! 

işaretlerden mürekkep 1 

bir lisan 
Kafkasya tetkik enstitüsü fenni 

bir tetkik eseri nqretmiştir. Bu esor 
·- , fkasyada bazı lrnr ·· · ar 
~ııe yapılan işaretlerden rnürekkA 
bir lisanın mevcut olduğundan bahSl'.\ 
diyor. Böyle bir lisan en uzak zaman· 
lara taş devrinin en eski :ı1!. 
aittir. 

Sov9etler Bi1bğincıe 
yüksek tedrisat 

1930 senesinde Sovyetler l irliği• 
de 137 yüksek mel.tep uardı. Bu mek.. 
leplerirı adedi 1935 de 591 e çı 

m:.ştır. !Ju mckt<•,r;lcrde 1930 :;er.e9" 
de 191 bin talebe okumakta idi. uı 
senc .. inde talebe miktarı 519 bint' çık.. 
mıştır. Ayrıca bu sene yükseli. mele. 
lep/erin ilk sınıflarına 125 bin ı.; i 
yakın ycrıi talebe alınacaktır. Zamanımızda Şimali Amerfüanın 

yerlileri arasında, A vusturalyad ı ba 1 
-ı l·abilelerin böyle işaretlerle konı· 

tuldnn görülilyor 'Hatta Ermen· ctaı ---mızı---=-------=;;aı-.!I 
Azerbaycan ve Krab"ğın dağlık ve ı 
ücra yerlerinde de kısmen bu en e ki 
usulün nmhafaza edildiği anlaşılıyor. 

Bu dilde her işaret, sağır - dilsiz
lerin yaptığı gibi muayyen bir harfi 

bır sad yı ifada etmez. bir k li! 
·i, baznn bir cü::n: yi anlnhr. 

Bunu tc ... · ~t arasın 
dilciler, tarihçiler, ressamlar ve sın 
macılar vardır, 


