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Parasız 
MualJene kupona 

Bu kupondan yediajni 
tiren okuyucumuz KURUN do 
toruna kendini parasız muaye . 

ne ettirebilir. 
(Tafsilat iç sayıfalanmıala) 
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Dünkü kutlama törenlerinden oörllnüıler: Yavrularımız Taksimde - Unlversite talebemiz abide önünde - Marş söyliyen çocuklar. 

~~ni Y.ıl llngilterenin AlmangalJa MUU ~=lll•IJ&t b&J• 
b!!~~~oo~~ •• nmenııg37 soracaqı .sualler lıazır / ram __ ıza llaOadlll K yılına ait bütçenin tetkikini ol- b k J 

dukça ilerletmi§tir. Varidat üze- Armanyadan ça u cevap a ınmazsa 
rindeki tetkikler hemen bitmek üzere-

dir. Geçen_ ~d mer;r:leketimiz için bir ""'ozlar a1aık OlJnanacak' kıtlık yılı ıdı. Tabu olarak bu kıtlığın ~ ~ \' • 
bütçe varidatı üzerine tesiri olınuıtu. 
önümüzdeki mahıul ise bereketli ola -
caktıt. Onun için yeni bütçe tanzim edi
lirken bir kısım devlet varidatmm ge -,en yıla niıbetle inkiıaf göstereceği ka
bul edilerek tahıninler ona göre yapı -
Jabilir. Eğer bütçe encümeni bayle bir 
stluıiyet ile hareket ederek önümüzde
ld yıl varidatının tabi! ıenitliklerini de 
hesaba katacak olursa 15137 yılı bütçe
ıinfn T&ridatrnı (216.000.000) lira ola
rak kaydedebilir. Şayet her ihtimale 
kartı ukı bir tahmin yapmalı daha mu-

k .&i)rürst o Yakit bu rakam 
(~13,000,000) milyqtıa kadar inebilir. 
Bizim tuttuğumuz finans sistemine gö
re bütçenin masraf rakamlan varidat 
kısmının rakamlarına ballı oldulundan 
ıeıecek yılm bütçesi (213) milyon ile 
(216) milyon arasında bir yeldllı tuta
•lt timdiden söylenebilir. 

t Daha üç, bet yıl evvel umum! cihan 
hhranınm tesiri ile devlet varidatı bU -
Jilk nisbette dütmüıtü. Bundan dolayı 
um.um! varidatın yekQnu .,UZ atlmıı 
milyondan yukan değildi. Bu noktadan 
büdacak oluna yeni yıl bütçeıi için 
213 yahut 216 milyon ıibi bir rakam 
bulabilmemia devlet ve memleket hesa
lıma menuniyet ve hatti iftihar ile kar
td•0•cak bir hidiıedir. Çünkü bu tıa -
diae, bdtün dünyanın hi1l fiddetli ur
tmtılanna marus bulunduğu o buhrana 
lı:arp hllkQmetçe alman tedbirlerin milı 
bet " muvaffakiyetli neticeler verdi -
ltnl. llıemleketimUin artık normal di -
yebilecefimiz hayat ıartlanna doğru 
,.ıdqtıp ıösterir. 

Londra, 23 (A.A.) - Gazeteler,I 
lngilterenin Almanyaya verecefl su. 
al projesi ile iştigal etmektedirler. 

Dally Telgraph gazetesinin tah. 
minine ıöre, başlıca sualler şunlar 
olacaktır: 

1 - B. Bitler tarafından teklif e
clflen Od taraflı paktlar Milletler Ce
miyeti çer~vesi çinde mi, yoksa dı
pnda mı olacaktır?. 

% - Almanyanm Versay muahe. 
desi neticesinde hasıl olan pyrl mU
••l 4urwacla oldulu kabul ed11ebllir 
mi, ya)aat Almanya 'harpten sonra 

A vrupada veya müstemlekelerinde a. 
razi kaybettiği için bütün mukavele. 
Jerin gayri müsait olacağı düşünüle
bilir mi? 

3 - Almanya, m8st-emleke bakı. 
mmdan gayri mtisavi oldufunu zan. 
nediyorsa, buna nihayet vermek için 
olan istekleri nedir?. Bittin mUs
temlekelerin mi, yoksa bunlardan 
bir kısmınm mı geri verllmmlnl isti. 
yor ve Almanya da m8stem1eke ile 
manda altındaki arazi arasında bir 
frk gözetiyor mu7 

(8°"" Ba. 1 84. U 

Tat•arlar berıeJI 
altlıt etti 

ltalyanların muhabereleri bozuldu, 
tayyareler keşif yapamıyorlar 

Roma, 2.'l (A.A.) - Doğu Afri-f 
kasından ge]en son haberler, cenup 
cephesinde hüküm süren yağmur ve 
fırtınaların telRİZ telgraf muhabera. 
tını kestiğini, tayyareleri keşif ha. 
reketlerinden menettiğini, kamyon, 
ve zırhlı otomobillerin yürüyüşünü 
80D derece göçleştirdiğini bildirmek
tedir. 

sinde Habeşler ltalyanlann Desyeden 
Adisababa iU.erine yürilyilşlerini ge
çiktirmek için son gayreti sarfetmek
tedirler. 

Adisababaya giden yolların dağlar. 
dan ve bilhassa Şolamededen ~eçen 
kısımlarını bombalarla tahrip etmek
tedirler. Gönüllü kıtalarla takviye e 
dilen birçok Habeş müfrezeleri bu işle 
me§gul olmaktadır. İtalya tayyareleri 

Çocuk haftasının ilk günü 
çok güzel geçti 

tnusaJ egemenlik bayramımızın on 
altıncı yıldönümU ve çocuk haftasmm 
başlangıcı olan yirmi Uç nisan dUn 
yurdun her yanında büyük törenle 
kutlanmıştır. 

DUn gehrin her yanı baştan başa 

bayraklarla süslenmişti. Sabah bütün 
okullarda öğretmenler tarafından ta
lebeye bu büyük günün ehemmiyeti 
hakkında konferanslar verilmiştir. 

Saat ondan itibaren de Eminönü 

halkevinin hazırladığı tören pr 
mma başlanmıştır: 

FATiHTE 
Saat tam onda Fatih parkında bQ 

tUn ilk okul talebeleri toplanmıştı .. T " 
rene hep bir ağızdan söylenen istikli 
marşiyle başlandı. Daha sonra he 
okuldan birer küçük yavru söz söyledi. 
şiirler okudu. Bundan sonra f<"atih 
çocuk esirgeme kurumu başkanı Bay 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1 1 

Spor birincilikleri mükafatları 
dün törenle verildi 

Burada unutmamak lbmı ıelir ki bir 
lraç yıldanberi hükQmet bir kısım ver -
,ner Ye inhisar reıimlerile hayvan sa
JllD verpıini indirmittir. Bir takım et· 
ya fiyatlannı verilen kararlar ile ucuz
lattmnqtır. Bu ıuretle memlekette ha
yat pahalılıfı seviyesini de dütürmek 
5&1'eaini temin etmittir. Bu cihetler 

Bununla beraber, General Razva. 
ni kıtalarının bütün cephede ileri ha
reketine devam ettikleri söyleniyor .. 
General Verne.'lin kumanda ettiği kol, 
Habeşleri, tahliye ettikleri Daggale
doya doğru sürmüştür. 

bunları mitralyöz ate3ine tutmakta ise Kupalar verUirken. 
de bombardımandan katiyen çekin- (Yazısı ve diğer resimleri 4 üncü sayıfamızda) 

HABEŞLER YOLLARI TAHRiP 
EDİYORLAR 

Londra, 23 (A.A.)- Şimal cephe-

mektedir. Çünkü bomba atarsa, yolla- -------------------------- -
nn tahribine yardım etmif olacaktir. 

Yolların tamamiyle tahribi herhal
de ltalyanlan muvakkaten durdura. 
caktır. Ve bu da, Habeşlere müdafaayı 

(Sonu Sa. ! Sü . .f) 

reaerbabçe yenildi 
dikkate almdığı takdirde yukarıdaki =================================================== 
213, yahut 216 milyon rakamının ehem 

Hakova takımı dün Fenebah
çeyi 5 -1 yendi miyed daha iyi anlatılır. 

Bir memlekette her ıeyden evvel li
nm olan ıey umumi emniyet ve inti -
zamdır. Bunun ilk şartı da devlet büt -
çesin1n denk olması ve buradaki rakam
lann hayali değil, hakiki bulunması -
dır. Yeni yıl içind'e devlet varidatının 

normal yıllara yaklaıtığını ve emin ra
kamlara iıtinat ettiğini görmek bükCi -
metçe bllyilk bir muvaffakiyet ve bütün 
milletçe bir bahtiyarlık ayılmak lizım 
ıelir. ASIM US 

-----:-===================== 
BlllAJe 

iiiusabakamızda 
alrlneUiii kazanan h~ 

HEDiYE 
:Yarmkl •1-JDUZda! Ba.g Zati Sun11ur 

Kadınları 
Ortalarından 
destere ile 

kesen 
Adam! 

Bu ente1essan 1Ja-
21mızı bueiin 3üncü 
saqıfada "H~1gün hır 

röportaj,, aütunıarı
mızda bulacakaınız. 



ar 
altlst tt 

eyi 
lngiltere Fransadan cevap istiyor: 

(tJfiincüden devam) 
hazırlamak imkıinını verecektir. Habeş 
muharipleri şimal istikametinde Adi
sababa civarından hareket etmiye baş
lrunıalardır. Bunlar, yola birçok nok
talardan hakim bulunan dağlık arazi 

Sassabaneh'Jn garbinde ve Birkut
un şimali garbisindc Giogo dağı etra
fında müthiş bir harp olmuştur. İtal
yan taarruzunu Libyalı ve Somalili 
kuvvetler açmış ve bu kuvvetlere bida
yette ancak bazı beyaz ltalyan kitalan 
yardım etmi tir. Hava kuvv~tlerl 

Ha.beşleri mUtemadlycn bombardıman 

ediyordu. Üç gUn süren muharebe 
bazan Habe~lerin bnzan da ltal anla
rın lehine cereyan etmi§ ve nihayet 
UçUncU günü akeamı l:Iabe kuvv~tlcri 
ltalyanlan geri atarak arazi kazanmı
ya başlamı !ardır. Fakat dör<JUnril 
gUnü İtalyanlar beyazlardan mürekkep 
kuvayı aı:ıliyelerini de harbe solonala
rı üzerine kuvvetlerimiz eaki mevzile
rine dönmiye mecbur olmu lardır. 

ök .. • • mes ne manı o mama { 
• • 
ın sebep var mı? 

deki mevkileri tutacaklardır. 

Bir merikan gazetesine göre de: Diğer taraftan bir takım Habeş 
kuvvetleri de !talyanhmn muvasala 
hatlarına mütemadt hUcumlnr yap 
maktadır. Hnbef'ler Desyenin cenu
bunda iki İtalyan tayyaresini de dU. 

e şey en ransa mes'uldür 
Londra, 23 (A.A.) - Timeı gazete-( imade midir, değil midir? Muahedele-( 

:;.' . "r.-n iyi oonş sistemi,, büşbğı altında rin ihlaline, kan dökülmeşine ve zehirli 
nc~rettiği başmakaleyi Fransanrn 1tal - gaz kullanılmasına karıı koymamak için 
yan - Habeg arilaşmazlığında ve önU- 5ebcp "ar mıdır? 
mUzdekl müzakerelerdeki hattı hare - lngiliz eAc:nn umumiyui Fransadan 
kctine tahsis ediyor. Gazete diyor ki: açık ve kat'i bir cevap bekliyor. 

Fran.aaya eorulaak sual §udur: Mil- VAZlYETIEN FRANSA MES'ULDOR 
lctler Cantyeti izaımdan bir devletin 
diğer bir lza devlete tnarnızu statü ile Washington, 23 (A.A.) - Yan res
kabili telif nddir? Değı1 midir ve Fran- mi Washington Post, son Cenevre mü
sa mlieuir tenkil ~rlerine ittirnke zakcrelerini mevzuu bahsederek Fran • 

Notamıza F da 
ceva ı müsait 

vereceği cevap da 
muvafıktır 

Y ugos avyanın 
Türk tezine 

Parls, 23 (A.A.) - Alman haber 
alma bllrosu bildiriyor: Siyasal mah
fellerden alman malOma.ta göre balen 
dış bakanlığında, Türkiyenin Boğaz
ların tahldml hakkındaki notasına ve
rilecek Fransız cevabı hazırlanmakta
dır. 

Söylendiğine göre B. Flandln son 
glinlerde bu hususta. 1923 mukavelesi
ni imza etmiş olan diğer devletlerle 
temas etmiştir. Yalcmda Türkiye hU-
1 Ul'Qetjne :verilecek olan Fransız ceva
bı • İngiliz cevabı gibi - bu mesele de 
Ankara bükfunetini tatmin edecek 
mlizakcrelerin açılmasına müsait ola
caktır. 

ŞEREF MüDAF AA VE Eın-.TlET 
DAVASI 

Bağdat, 23 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor.: 

Elrrak gazetesi Boğazlara dair o
lan Tilrk notası hakkında diyor ki: 

".Boğazların tahkimi davası bir şe
ref, müdafaa tıc mnniyet davasıdır. 
Bıı haklı davayı ka.:::anmak için Tür'lıi
ye muahede1eri yırtıp bir emrivaki 
yapmadı. 

Türkiy8 ricali bUyUk akıl, dirayet 
uc durbinlikk hareket edip hakiki ol
gımluk g~fordiler. Sulh prensiplerin-

dB sanıüni ve sadık oldttklannı ispat 
eylediler. Bu rüşt ı•e ktl/aseti takdir 
eden lngiltere dahi davayı haklı buldu. 

Türk"iyenitı bu davası haklı bir da
vadır tıe teslim edilmesi l<1zım meşru 
bir davadır.,, 

YUGoSLA VYANIN VERECEGl 
CEVAP 

Belgrad, 23 (A.A.) - Başbakan ve 
dışbakanı Stoyadinoviç, bugün bUyük 
elçi Numan Rüatı Tilrkiyenin Belgrat 
elçi.si de hazır olduğu halde dış bak
kanlıkta kabul etmiştir. 

Steyadinoviç, konferanstan sonra 
gazete mümessillerine beyanatta bu
lunarak dost ve müttefik devlet diplo
masisinin mümtaz mümessilini selam
lamakla bahtiyar olduğunu, kendisiy
le dış siyasanın bugUnkü bütün mese
leleri Uzerinde noktai nazar teatisinde 
bulundu~runu ve Türkiye ile Yugoslav
ynnın noktnl nazarlarının bir olduğu
nun bir kere daha teeyyüt ettiğini söy
lemir;tir. 

Stoyadinoviç, sözlerini bitirirken 
Boğazlar hakkındaki 11 nisan tarihli 
Tilrk notasına Yugoslavyanın verece
ği cevabın Türk tezine müsait olacağı
nı bildirmiştir. 

• • • in 
ev 

a 
te 

ve ı ı ın 

ede 
Müşterek emniyet siyaseti terkedilirse 
Baldvin'in vaziyeti daha fazla sarsılacak 

- ---·-----

şürdtiklcrinl bildiriyorlar. 
ıanm hattı hareketini tiddette tenkit e- CENUPTA ŞİDDETLİ BİR 
diyor ve diyor ki: MUHAREBE OLDU 

Franıanın bu hattı hareketi hodbin Röyter ajansının Adisabnba muha. 
bir entrikadan baıka bir ıey değildir ve biri, Ras Nasibunun resmt bir teb!l&ıini 
Fransa hayati ehemmiyetini ilan et - telgrafla bildirmektedir. Bu tebliğde 
mearten hali lcalmadıir Milletler Cemi - deniyor ki: 

yetine en •iır bir dameyi indinniıtir. ı::===-:--~~======~=~============ 
Fransa Almanyaya kartı halyayı l 'l · • 

bir müttefik yapmak istiyor ve bu md<- n~ el teren ln 
satladır ki, Milletle?' Cemiyetinin oto - 6 Almangaqa 

·acaqz sualler hazır/ 
ritesini ve gayretlerini baltalıyor. 

s 

Harp hazırlıkları 

Geç kalan Roman
ya da hazırlığa 

başladı 
Bükre~, 23 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Ploesti'de Jan Duka•nın bir heyke -

linin küşat resmi münasebetile kuvvetli 
bir nutuk söyliyen Başbakan demiştir 
ki: 

öyle bir zam:ında yaııyonız ki, bü • 
tün insaniyet, ıilahlanmn yanıına kalk 
mıt bir hal göstermektedir. YakınntlU
da ve uU\klarda bütün tezgahlar ve bü
tün mühinsnat fabrikalan ıece gündüz 
çalıpnakta ve bütün milletlerin son ih
tiyattan silah ve mühimmata tahavvül 
etmektedir. Bu hazırlıklar bir çok ıene
lerdenberi başlamııtır. :Ayni haz.ırlığm 
bizdo de o kadar uzun zaman evvel bat· 
lamanut olmasından bizim hükumeti -
miz mes'ul değildir. Bu hazırlığa bu -
günkü hükumet tarafından başlarwmı • 
tl1'. Ve gün geçtikçe ilerlemektedir. 

Yunanistanda 
Müttefik kabine 
kurulamıyor 

Atina, 23 (KURUN) - Bay Çalda
ris ile liberaller arasında müttefik bir 
kabine te~kili için yapılan müzakereler 
akim kalmı§tır. Buna sebep B. Papan. 
daris tarafından, mahkfun zabitlerin 
orduya iadesi teklifinin kabul edilme. 
mesidir. 

SOFULtSIN TAKBIHt REDDO-

(Ustuanı ı ın~ıdeJ 

Daily Heralrl gazetesi, bir ~ıra 
başlıca usulleri zikrettikten ~oımı 

bunlara alınacak cevapların miltem. 
mim diğer sualleri intaç edeceğini, 
B. E~nin Lokarno devletlerile mü
znkere)e devam zamanının relmi~ ol. 
duğu hükmüne Yarmadan önce Al. 
manya ile görüşmelerin uıun <.ıürme
si muhtemel olduğunu yazıyor. 

AL1'1AN YANIN CEV ABJ KAFi 
G'ÖR(J LMEZSE 

Paris, 23 (A.A.) - Dış bakanı 
dün Fransız ve ecnebi diplomatlarile 
görüşmü~tUr. Bu görüşmeler bugün 
de devam edecektir. 

Sabah gazeteleri, bilhassa n. , 
Flandinin Alman bilyUk elçisile ynp.I 

tığı görüşmeden hah. etmekte ve Al. 
manyanrn lngiliz suallerine vereceği 
cevap kfıfi görülmiyeceği haline göre 
durumun yakında tetkiki mevzuu ba .. 
hi8 olduğunu kaydetmektedirler. 

Ma ten gazetesi, lniilterenin bu 
. ualleri yermeden önce uzun ınüddet 
tereddüt etmesinden doJayı hııyret 

gö:;te:mekte \'e bunu lngiliz hüktlme. 
tinin Cenenede l<'ransanın oynadığı 

rolden memnun olmadığını izhar et. 
mek arzu una atfetmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Londrada imkcin dereC'~inde 

çabuk bir cerap alınmasına çalışılma. 
drğı taktirde, lnnilterenin mutavM• 
sıtlık ı•azifesini ifa talebinden vaz g~ 
filC'bilccek re kozlar qçıkça oynanabl. 
leceklir.,, 

Balkan Antantı ve 
meselesi oğazlar 

Yunan Başvekili BeJgrattan 
Cenevreye gidecek 

sonra 

Atina, 23 (KURUN'} - Baş\'ekıl B. 
Mctaksas pazartesi g\inü meclise prog 
ramını arzcdeccktir. Hükumet parla. 
mentonun itimadına mazhar olduğu 

takdirde 4 mayıs tarihinde açılması 

takarrür eden Balkan konneyindt: bu
lunmak Ur.ere Yunan Başvekili B, Me 
tnksasrn vaktiyle Belgrada haı eket 

edebilmesi için parl!ımento işlerinin 
gelecek cuma gUnUne kadar hitam 
bulması lazım gelmektedir. 

B. Mctaksasın Lozan muahedesini 
imza eden devletlerin konseyinde biz
zat bulunmak Uzere Belgrad konse
yinden sonra Ccnevreye hareket etme
si muhtemeldir. 

LUNACAK 3 e 

liste B. Sofulis hakkındaki takbih tek- J Atina, 23 (KURUN> - Yarın mec- an ay 
lifi müzakere olunncalctır. Bu teklifin 

amı 
reddi muhakkak görülmektedir. 

KRALtN ısı11 GüNll KuTıuıAN~ı An karada bu·· yu .. k merasim, e kut1ulandı 
Atina, 23 ((KURUN) - Bugun ' 

kralın isim günü dolayısiyle kiliselerde 
büyük merasim yapılmıştır. Bu müna
sebetle altı aydan az hapse mahk\ım 
edilmiş olan iki yüz mahkum affolun -
mu}. askeri ve sivil bir çok ümeraya 

Londra, 23 (A.A.) - Yeni bütçe- sür'atle halli taraftarıdırlar. nişanlar verilmiştir. 
ye yapıfan hücumlar neticesinde M. Bu son mütalca üstün geldiği takdir- -------------- --

Ankara, 23 (A.A.) - Hakimiyeti 
milliye bayramı bugün şehrimizde te -
zahiiratla kutlulanmıştr. Yine bugün 
Çocuk haftasının başlaması münasebe -
tile stad:Yomda bütün mekteplerin işti · 

rakile büyiik bir merasim yapılmıştır 
Merasime sut 10,30 da stadyomda top
lanmıı olan on binlerce halkın önünd.: 
bütUn mekteplilerin muzikıılarrn işti -
rakile söyledikleri lstikUil ve Çocuk 
mıır~lariyle başlanmı ve bunu çocuk 
haftası etrafında söylenen nutuklar ta
kip etmi~tir. Merasime l\on verilirken 
tekrar istiklal mıırşı töylenmiı ve hü -
tün talebeler ant içmi~lerdir. Bundan 

sonra tertip edilen yürüyUş programı 

dahilinde bütün mektepler önlerinde 
muzikalar bulunduğu halde iki tarafın· 
da on binlerce halkın toplandığı lstas· 
yon ve Anafartalar caddesini takibetı 

Çocuk Esirgeme Kurumu binası önü• 
ne kadar bir yürüyüş yapmışlardır. A" 
lay l !us meydanından geçerken Ulut 
meydanında durarak Zafer abidesiııt 
Çocuk Esirgeme Kurumu adına bir çe" 

lenk konulmustur. Merasim esnasında 

Baldwin'in vaziyeti son derece sarsıl- de M. Baldwin'in vaziyeti bir kere da- Bay Necmettin 
mıştrr. ha nazikle;ecektir. 

Siyasi mahfellcr, muhalifler tarafın - Bu münmıebetle hatırlatılmaktadır Sadık 
dan yapılan hücumun, M. Baldwin'i ki, M. Baldwin kral Edward'ın taç giy-
yeniden gayretler sarfına teşvik edebi- me merasiminin yapılacağı tarih olan 
lececini ve mumaileyhin kabine erki - 5131 ye kadar mevkide kalmak ve yct
nınr, italyaya karşı bir tazyik siyaseti mişinci yıldönümünü tes'it ettikten son
tatbll: etmesinin, hükftmetin son derece ra şerefli bir surette çekilmek niyetin • 
zayıflıyan vaziyetini düzeltmeğe ye - dedir. 

. 
üç tayyarden mürekkep bir filomuı 
ve cıvrıca Tiirk Kuşu adına bir uç:k 
stadyom üzerinclı: uçuşlar yapmışlar ' 
dır. 

gine elveriı;;li metin bir durum almanın Fakat M. Baldwln'in, ateşli taraftar • 
gittikçe artan bir zaruret haline geldi- }arından bulunduğu müıterek emniyet 
ğine ikna etmeğe çalışacağını söyle - aiyaseti aralıkta terkedilecek olursa, o 
mcktedirler. tarihe kadar zuhur etmesi muhtemel 

Sıvas saylavı Bay Necmettin Sadık 
ınuslar kurumu ne?.dinde Türkiye da
imi delegeliğine tayin edilmiştir. Bay 
Cemal Hüsnüden münhal Bern ekiliği
mize de eski Prng işgiideri Bay Hasan 
Vasfinin tayin edildiği söylenmekte
dir. ----------------------------·-

Fakat, diğer taraftan, ilave edildiği- hadiselerin cereyanına mukavemet ede
ne cöre, bu gayretlerin kabine basın- bileceği çok şüphelidir. 
th n bımlannın hali hazırdaki temayül- • • • • 
lcrile çatışması ihtimali vardır. Bunlar, 60 kışı gazdan zehır(endı 
/ı kdeniıdeki İngiliz filosunun serbest Kahire, 2.1 (A.A.) - l\lorin ihtL 
lt!\l-nası ve İngiliz kabinesinin münha - n eden bir kabın infilı\ki netic~ inde 
ı;ıran Avrupaya taalluk eden işlerle cid- dört profr. ör, 49 talebe 'e 11 ha de 
dt ııurette me§gul olabilmesini temini me gnzdan zehirlenmiş \'C hepsi has. 
için İtalyan - Habeı anlaşmazlığının tahaneyc kaldırılmışlardır. 

Akşam başmuharrirliği ile gazete. 
cilcr ailesinin kendisini Se\'diren ve 
saydıran bir siması olan Necmettin Sn- 1 

Kayba an Alman 
sefiri buiundu 

dık esasen uzun zamundanberi millet- Kahire. 23 (A.A.) - Von Stohrer ve 
ler cemiyeti işlerini s:ıHlhiyetlc yakın- makinisti, mahalli saatle, dokuz bu -
dan takip etmekte idi. Daimi delege çukta. Dııharia civarında İngiliz tayya
olarnk tayini ı:;iiphesiz çok isabetli releri tarafından sağ ve salim bulunmuş 
bir seçimdir. Saym arkadaşım1za yeni lardır. 

vazif~sinde mu\'affakıyetJcr dileriz -·-------------
F.:3ki Pra~ i~gUdcri Bay Hıızrm Va fi başlnn~ıcındnnbcri dış isleri bakanlı 

de Mülkiye mektebinin yctişti rdi~i ğının türlU şubelerinde likayatini gös 
güzidclcrdcn olup milli mücadelenin tcrmi§ değerli bir diplomatımızdır. 

Dün geçe P:eşiktaşta 
yangın çıktı 

Dün gece saat 22.30 da Beşikta~tl 
Köyiçinde Bayan Huriyenin evinde ıtl' 
racı olarak oturan Sofis ile Yaninitl 
bulundukları odadan ycı.ngın çıkmıştı!• 
Vaktinde yetişen itfaiyenin gayreti ;it 
yangın ~abuk göndürülmüş, yalnız ıci• 
racıların bulunr.uğu iki oda yanmıştı' 

Yangının neden çıktığı araştırılma!:' 
tadır. 



• 
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Hergün bir röportaj 
·······--... ·----······-.. · ... ··········-······· ... ·---··--···· 

Kadınları ortalarından 
destere ile keserim! 

Saat ücretleri değerli bir ar
Bozuk saatıerin tamirin- kadaş kaybettik 

23 NfSAN 1936 

Boş sandıklardan kuşlar çıkarıp uçu
rurum, bütün oyunlarım f ennidir! 

de para alınmaqacak 
1stanbul sular idaresinin bir sene

lik faaliyetini tetkik eden komisyon 
hazırladığı raporda halkın bazı şika
yetlerini tesbit etmişti. 

iş yüzünden 
Arif Cemid hiçakla 

yaraladı 
Beşiktaşta Türk Ali maha.llesind 

Harem ağa sokağında oturnn Cemıl il 
nynl mahallede sakin Arif iş yüzünde 
kavga etmişlerdir. Arif, Cemili bıça 
la Uç yerinden yaralamı~, kaçarkc 
yakalanmıştır. 

Sanatk{lr B. Zati Sllngur 

• Yirmi yıl Türkiye dışında yaıamııı 
bir vatandaşımız, Ltanbula geldi: Bay 
Zati Sungur. 

Memleketimizde ismi matbuata ilk 
defa bugün bu satırlarla geçen Bay Za
ti, bir çok yabancı \ilkeler için adı et -
rafında münakaşalar yapılmış, resmi 
gazetelere basılmış, kendisinden uzun 
uzadıya bahsedilmiş bir ''şöhret" tir. 
Bunu size ancak bugün haber vcrebili
şimizin sebebi şudur: 

Biz de dün öğrendik! 
Bay Zatı, sa~ıu, ııcviıuli, ~ık ~tyln

miş bir adam. 
Bize önce evrak çantasından çıkar

lr~ı füzel ciltli büyük lıir albümü göa
erdı: kendisinin yabancı memleketler-
1e yaşadığı senelerde çekilmiş, bir çok 
::simleri... Kendisinden bahseden tür
ii dillerde çıkmı~ gazetelerden kesilip 
;apıştırılmış parçalar .. El ilanları .. 

Sanatkar Partneri ı·c ltalyan Bayan. 

kiden lise derecesinde olan mektepler) 
bitir<lirm. Sonra tstanbulda Bahriye 
mektebinde okudum. 1916 da denizcilik 
tahsili için Alınan yaya gittim; tahtel • 
bahir taleb~si idim. Mütareke olunca Al 
manyada çıkan türlü karışıklıklar ara
sında tahsile revam milmkün olmadı. 

O zaman Almanyada tahsilde olan Türk 
ler Gülcemalle geri dönerken ben has • 
tanede yatıyordum, bu kafile ile döne
medim; sonra da imkan olmadı.. Ni • 
hayet geçinmek için bir elektrik fab -
rikasrnda çalışmağa mecbur oldum. 

Bende oyun istidadı eskidir, çocuk
luğumdanberi bu kabil şeylere alaka gös 
tc:rirlm. Berlindc bu merak tazelendi; 
bir taraftan elektrik fabrikasında çalı • 
şırkcn bir yandan da Horster Akade -
miye devam ettim. 

- Bu mektep nerede? 

- Berlinde Fredrich strase 16 numa-- Yirmi yıl uzak koldığım memle -
. h ~ ketıme e emmiyetli bir marifetle dö • 

nüyonım. 

Dedi. Resimleri, gazete kupilrlerini, 
el ilanlarını uzun uza<lrya tetkik ettik 
Hayatının uzunı:a bir devresi sahne üs
tünde geçmi§ bir artistle karşrlaştığı • 
mız anlaşılıyordu. Mazisini fotoğranar 

ve matbualarla böylece tevsik ettikten 
sonra konuşmaf;a basladı : 

- Jlıır~:tlıvırn B ırs1 S •lt, nf!lini (es· 

- Burada ne okuturlar? 

- Önce el çabukluğu oyunları gös . 
terilir; sönra büyük illüziyon oyunla -
rma geçilir ; bunlar mühimdir. Her tür
lü fenni ve sihri oyunlar, ispirtizm, ip
notizm, fakirizm okutulur. Berlinden 
başka Hamburgda da böyle bir mektep 
vardır. 

Aboneler bilhassa saat tamir ücre
retinin fazlalığından §ikayet ediyor., 
lardı. Komisyon tamir ücretlerinin in- I 
dirilmesini, hatta idarenin saat ve te
sisatı ayda 120 - 150 kuruş nlarak 
sigorta etmesini, herhangi bir bozuk
luk takdirinde abonelerden para alın
mamasını ileri sürmüştü. Sular ida
resince bu hususta tetkikata başlan
mı~tır. 

Değerli ve kıymetli gazeteci arkada§· 
larımızdan Sadettin, dündenberi hayata 
gözlerini ebediyyen yummuş bulunu . 
yor. 

11 VAPUR HURDAYA 
ÇIKARILDI 

Deniz yolları idaresi Vapurculuk 
şirketinden satın aldığı vapW'lardan 
on bir tanesini hurda fiyatına satınıya 
karar vermiştir. Bu vapurlar kullanı
lamıyacak bir halde bulunmaktadır. 
Deniz yolları idaresi satın aldığı 17 
vapurdan ancak altı tanesini sefere 
uygun bulmuştur. Hurdaya çıkarılan 
11 vapurun 600.000 liraya alındığı 

halde 200.000 liraya bile müşteri bu
lacağı şiiphelidir. 

iKi FRANSIZ TORPiDOSU 
ŞEHRiMiZDE 

Dubervil ve Durvil adlı iki Fran
sız torpidosu dün sabah limanımıza 
gelmi!), §ehri toplarla selamla.mı§ ve 
Selimiyedcn mukabele edilmiştir. 

Torpitolar lstanbuldan levazım al
dıktan sonra ve 48 saatten fazla kal
mıyarak hareket edeceklerdir. 

GAZI KôPROSONE ELEKTRiK 
TESiSATI 

Yakında temel inşaatı başlıya
cak olan Gazi köprüsünün elektrik te
sisatına. ait prQje elektrik §irketi ta
rafından hazırlanmı§, belediye fen he
yetine gönderilmiştir. 

BOGAZIÇINDE OTURMAK 
ISTIYENLERE 

Şirketi Hayriye Boğaziçine dair 
iki eser çıkarmıştır. Bunlardan biri 
bu sene Boğaziçinde ev tutmak istiyen
lere kolaylık olmak üzere kiraya veri
lecek yalı ve köşkler hakkında matn
matı ihtiva etmektedir. Diğeri gerek 
memleketimiz ediplerinin, gerek Avru
pa seyyahlarının Boğaziçine dair yaz. 
dıkları kıymetli yazılardır. Risaleler 
Şirketi Hayriye işletme idaresi tara
fından istiyenlere bedava verilmekte
dir. 

Sadettin bir senedenberi iyi olmaz bir 
hastalıktan ıztırap çekiyordu. Son se • 
kiz ay içinde midesinde iki ameliyat ya· 
pılmıştı. 

Sadettin, öleceğini biliyordu. Daha 
bir iki gün evvel kendisini ziyaret eden 
arkadaşlarına hastalığının ne olduğunu 
anladığını, bir iki gUnlük ömrü kaldı • 
ğını, bundan dolayı müteessir olmadı . 
ğını söylemiştir. Sadettinin son günler
de hayata ait biricik endişesi, henüz kü 
çük bir yavru olan erkek evladı idi. Sa
dettin arkadaşlarına, çocuğunun istik . 
halile matbuat cemiyetinin maddi ve 
manevi alakadar olacağından emin bu· 
lunmak istediğini ve bunu beklediğini 
vasiyet etmiştir. 

Sadettin umumi harpte ihtiyat zabi· 
ti idi. Askerlikten çıkınca gazeteciliğe 
girmiştir. Gazeteciliğe mütarekenin bi
dayetinde İkdamda ba~lamı§tır. Ak -
şam, İleri, Cümhuriyet, Yeni Gün, Son 
Saat gazetelerinde senelerce çalışmıştır. 

Sadettinin ölilmil, bütün arkadaşla -
rmı derin bir teessür içinde bırakmış -
tır. Sadettin hakikaten bir kayıptır. A
ilesine en candan taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

CENAZE TöRENt BUGUN 
1stanbu1 Basm Kurumu Ba§kan1ı

ğından: 
Muharrir arkadaşlarımızdan Sa

dettin uzun zamandır çektiği hasta
lıktan yazık ki kurtulamadı. Kendi
sini genç iken kaybetmekle yaslı 
bulunuyoruz. Cenazesi yann (Bu 

gün) öğle üzeri Te§vikiyede Amerikan 
hastahanesinden kaldırılıp namaz1 
Teşvikiyc camiinde kılındıktan sonrv 
aile mezarlığına götürülüp gömUJe. 
ccktir. Ailesini taziyet eder, bütür. 
üyelerimizin törende bulunmalarını di 
leriz. 

Yaralı hastahanededir. 
DlREGE ÇARPTI - Şoför Pehll 

vnn Ahmedin idaresindeki 2298 numn 
ralı otomobil Ycdikulcden Snmntyay 
gelirken yolda direltsiyonu bozulmuş 
tur. Şoför direksiyonu idnre edrme 
yince otomobil elektrik direğine ca 
mı§, ön kısmı parçalanmıştır. 

KALAS ÜZERİNDE - Unkapa 
nındn Tekirdağ iskelesinde kum kayı
ğından kum çıkaran hamal Kasımpa
şalı Ahmet ince bir kalas lizerinden 
yUrUrken düşmU§, muhtelif yerlerin
den yaralanarak hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

BALl{QN ÇöKMUŞ - Fencryo
lunda Bağdat caddesinde Hnydann 
yapısında çalışan amele Agobun baRr· 
na henüz yapısı bitmemiş olan beton 
balkon çökmü§, Agop baı::ıından ağrr 
sıırette yaralanarak hastahaneye kal-
dmlmr~tır. • 

İŞE ALMADIGI lÇlN - Tnksimde 
Felemenk tütün ı;:rkctindc ust in.şı 
Hüseyin evine giderken Ahmetle Meh
met isminde iki karde§in tecnviizUne 
uğramış, fcnn hnlde dayak yemiştir. 
Tecavüzün sebebi Hüseyinin müteca
vizleri işe almamasıdır. 

MİSAF1Rt DÖVMÜŞ - Üsküdar. 
da Toygar Hamza mahallesinde otu
ran seyyar satıcı 27 ~·aşında Liitfi ar
kadaşı bahçivan Eminin oğlu Münirle 
Şenkız çayhanesinde rakı içmiş bera~ 
bercc Milnirin evine gitmiştir. Münir 
misafir ettiği arkadaşını dövmüş, bı
çakla yaralamıştır. 

KREDi FONSIYE TAHViLE.ERi 
Söylendiğine göre şehrimizdeki Ro. 

ma bankası birkaç gündenberi Kredi 
fonsiyc tahvillerini toplamıya baş
lamı§tır. Roma bankasının "Müsait 
şeraitle,, yapmıya başladığı bu iş, ı. 
taya - Habeş harbinin en tehlikeli 
zamanında büylik bir dikkati celbet
mektedir. Malt mahafilde şayi oldu
ğuna göre İtalya bankaları dünyanın 
her tarafında ayni harekete geçm.işler 
ve kderi konsiye tahvilatı toplamıya 
başlamışlardır. 

GOMROK BiNALAR/ 
İstanbul gUmrUk idaresinin Çinili 

hana nakli kararlaf;tmlmışsa da ~u bi
nanın da levazım nmban, ihracat gUm
rUğU ve satış mUdUrlUğünü alnmıvnca
ğr görUlmüştür. Bu ciheti göz ö~ünde 
bulunduran başmüdür Mustnfa Nuri 

MAAŞLARINA HACiZ KONU
LAN 

1
LIMAN MEMURLAR/ 

Liman ve rıhtımlar genel direktör
lilğU yaptığı bir tamimde memurların 
borçlanmamalarmı bildirmi§tir. Kefa
let ve nafaka ile ihtiyati tedbirlerden 
mUtevellit haciz muameleleri mUstcs
na, limnn idaresinde icra daireleri 
taragından maa§larma haciz konulan 
memurlar en az bir sene zarfında haczi 
lckkettirmezlerse i§lcrinden çıkarıla
caklardır. 

Etibba 
Odasında giimrUklerin Galatada başka bir binaya 

nakH hususunda temaslara başlamış
tır. 

ISVEÇE GôNDERII.ECEK 

lsveç hUkfımetinin isteği Uzreinc 
staj için !sveçe gönderilecek on kapta
nın imtihanlarının yapılmasına bugün 
den itibaren başlanacaktır. 

• • 

Kuru lan kütüpane 
dün törenle açıldı 
Etibba odası tarafından üç yıldan . 

beri biriktirilmiş kitaplar, dün oda mer
kezinin ayrılan salonunda davetlilere 
gösterilmiş, kurulan kütüphanenin açıl
ma töreni yapılmıştır. Dünkü törene bü 
tün doktorlar iştirak etmişlerdir. İstan
bul kumandanı general Halis de tö . 
rende bulunmuştur. Oda baıkam Türk 
tıp tarihi ve odanın faaliyeti etrafında 
bir söylev vermiş, davetlilere kütüpha . 
ne gezdirildikten sonra büfede ikram 

edilmiştir. Uç yıl önce 20 bin liraya sa· 
tın alındıktan sonra altı bin lira ile ta· 
mir edilen bina, bugün mükemmel bir 
hale getirilmiş bulunmaktadır. Binayı 
gezenler çok beğenmişler, oda erkanı 
nı tebrik etmişlerdir. 

Dün açılma töreni yapılan kütüpha· 
nede iki binilen ziyade kitap bulunmak
tadır. Bunların içinde çok değerli ve 
eşi bulunmıyan yazma kitaplar da mev
cuttur. Etibba odası kütüphanesi, bir 
kaç yıla kadar eksiksiz bir tıp kütüp • 
hanesi haline getirilecektir . 

Dün limammıza gelen Franaı: torpidolarından birisi - Etibba odası tarafından kurulan 
kütüplıaneden bir görünü~. 

ve dün açılan 
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Askeri mektepler arasın
daki spor müsabakaları 

Birinci gelenlere 
verme töreni 
il ~!J 

Törenden Dç 

tstanbulda bulunan askeri mektep
ler arasındaki müsabakalarda birinci 
plenlere kupa ve şahdetnameleri dün 
ll&bah bUyUk merasimle Taksim ıtad
yomunda verilmiştir. 

Harbiye, Kuleli, Maltepe, Denls li
seleriyle Deniz gedikli mektebi önde 
muzikaları olduğu halde sabahleyin 
dokuzda Taksim meydanında abide et
a.rmda toplanmı,ıarchr. Burada hep 
·rağnıdan iBtiklll marşı .aöylenmJ§, 
'>ideye büyük bir çelenk konmuştur 

,., mdan sonra mektepler Taksim stad
nıuna gitmişlerdir. Stadyomda ilk 

tarak askeri liseler muhtelit Hentbol 
t 1kını ile Kul"li lisesi takımı bir mtı-
sab:ı 'c:ı yapmışlardır. Pek heyecanlı 

geçen müsabakada muhtelit takım iki 
gole karşı altı golle Kuleli talrımmı 

yenmiştir. ---
MUsabakadan sonra Maltepe lisesi 

mildUrU Albay Adli bir söylev vermi§ 
ve ezcUmle deml!ftir kl: 

"- H6'1' ys1 latanbulda hıut1t1n 
akeri mektepl6'1' arCJMnda aponın her 
pbe.ri içita birincilik mflaabakt.lltJn ya
ptlmaktadır. Geçeta yslıtı ~ma ,,e 
mil'kd/at t<'Jrenıtaı yaparken tftUuırla 
1caytütmek üterim ki aa'Mr mektepler 
tiUtar bakımından oldu~ gtbi apor 
bakmHndan da çok ilerletM§'16'1'dir. Bu
•u A wupada tcıhail edip memlekete 
~ 1&ocaı.r.tea medyunuz. Bütün 
ffl'IÇ'leri, aporculan tebn7c ederim.,, 

Bu söylevden sonra 18tiklll marşı 
~lenmlf, birinci gelen mektep ta
Jmnlanna kupalar, birinci, ikinci, U
çttnclllere de phdetnameler verilmlt
tfr. 

Bunu mllteaklp askerl mektepler bal
konda bulunan general Ali Salt ile a
miral Şükrll Okanm önünden geçmiş
lerdir. Son olarak da Harbiye ile as
keri llııeler muhteliti futbol takımları 
bir maç yapmışlardır. 

görlJnllf. 
Güreşte Kuleli, Boksta Deniz, HenL 

bolda Kuleli, voleybolda ve futbolda 
Maltepe taknnlan birincidir. Deniz ge
dlkll llaesi de çok çalıttıfmdan bir ku
pa Jrazanmıp. 

[ K 1 SA H AB I! RL l!R ] 

CENAZEI·ER tçtN MEMUR -
Cenaze kaldırma iti için belediye yeni 
te§kilAt yapacaktır. !lazfrandan itiba
ren birkaç memur alınacaktır. 

SOT DAllLASININ YnJ>öNOMO 
- Bayazrt Çocuk F.alrgeme Kunımu 

tarafından geçen yıl açılan Süt Dam
lasının yıldönUmü mtınuebetlyle dtln 
evin bulunduğu Bayazıttaki blnumda 
bir tören yapılmıştır. 

1 Gelenler, Qldenler 1 
lııgllterenln "Bira kralı,, namiyle 

anılan Lord lveg, ailesiyle birlikte 
dün tehrimimen geçerek Londraya 
gltmi§tlr. 

• Cumartesi gUnll bUyük Romen ko
ro heyeti şehrimize gelecektir. 

• F.nnsanm meşhur feministlerin
den ve şehrimlr.de toplanmıt olan 
dünya kadınlar birliği kongresinde 
Fransız kadmlanm temsil eden Bayan 
Malater Selye'nln bugün tehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

AÇIK TEŞEKKÜR 

İstanbul 49 uncu ilk okulun ikinci 
smıfta okuyan fakir ve yoksul çocuk
ları giydirmek gibi büyük bir hamiyet 
gösteren Meserret oteli aahibi Bay iz. 
zete gazeteniz vasıtaaiyle açık teşek
kürlerimi trunarmı. 

tK!Nct SINIF ôGRETMENl 
lıfOZEYYEN 

enerbahçe dünkü maçta 
Hakovaya 1-5 yenildi! 

Viyanaltlar tath ve san'atkarane bir oyun verdiler, 
· Futbol nasll oynanır, gördük 

Fenerbahçe dün Hakova takımı 
karşısında beklenmiyen bir mağlubiye
te uğradı. Fakat bu "Beklenmiyen,, 
sözünü ançak maçtan evelki havava a
yarak söylüyoruz. Yoksa maç esna
sında gördüğümüz Viyana takımının 

önümüze serdiği oyun bu "bekfonmi-
yen., sözünün delalet ettiği manayı 

baştan başa silip silip silpürmüştiir. 
Maç başlamadan evel kale ön ünde 

topa vururlarken halk üzerinde hiç de 
kuvvetli bir his bırakmıyan Viyanah
lar, öyle mükemmel bir futbol oyunu 
nümunesi verdiler ki manzara sevirci
leri Fenerbnhçe takımı gibi evvela 
hayrete düşürdü. Sonra bu hayret 
yerini, bütün seyircileri bir futbol ta
kımı görmek, belki bir Avusturya fut
bolü görmek, noktasından bir be
ğenme ve bir takdir havasiyle değiş
tirdi ve bu arada olan Fenerbalıçeye 

oldu. 

• * * 
Oyun başladığı dakikada Fener 

takımı §Öyle kurulmuştu: 

Necdet - Yaşar, Fazıl - Reşat, 
Btllent, Esat -Niyazi, Namık, Ali Rı
za, Şaban, Fikret. 

(İkinci devrede kalede Hilaamettin 
oynadı. Esat ortaya geçti. Fikret sol 
hafa almdı. Fikretin yerine Şevki sol 
açık oynadı.) 

Oyunun birinci devre başlangıcı 

Fener lehine açıldı ve Fenerbabçe iyi 
ve tempolu bir oyuna doğru gittiği 

zanım verdi. Fakat Fenerliler bu ilk 
dakikalardan istifade edemediler. Son
ra vaziyet değlpniye, Fener kalesine 
dofru alrmlar görtllmiye başladı. Mil
cadele yirmi dakika BtlrdtL 22 inci 
dakikada bir §Util yere yatarak tutan 
Necdet topu ayni saniyede elinden ka
tır*! Birinci- Viyana ıf'>HI. 

Otuzwıoa tlakWuda Ağdaa bir. lTi
yana akım. Sol için kafasiyle Fener 
kalesinde 2 inci goL 

Fener bahçe bu dakikalarda Baha
da ancak rakibinin idaresine kendini 
kaptırmış bir manzara veriyor. Ne ol
duğunu şqıran takım ılnlrli ve ıısa.bi 

bir halde. Ohalde ki topa wrmak yU
ztlnden Fazılla bir münakaşa geçiren 
Yaşan bir saniye sonra kale öntlndP 
bir ••penaltı., ya sebebiyet vermi§ gö
rtıyoruz: UçtıncU gol! .... 

tkincl devre Fenerin vaziyeti teli.
fiye uğraşmak gayretiyle açıldı. Fa· 
kat takımm kendisine karşı itlmadmm 
battan bap. sarsıldığı besbelli. Bu
nun içindir ki Viyana kalesine kadar 
dayanan bazı akınlarda boı kaleye bi
le gol sokamıyacak derecede becerik
sizlikler, kUçUk bir çocufun kolayca 
tutabileceği şiltler görüyoruz. Bunun
la beraber 16 mcı dakikada Fenerliler 

.:.L-·t~.ıım; , .. 

Altta: Penaltından Fenere f10l. 
Bununla beraber fazla mtıteeulr 

olmak yerinde bir hareket olmaz. öy. 
le maçlar vardır ki zayıf noktaları, ek· 
sikleri belli etmek noktaamdan çok 
faydalı olurlar. Bu maçı da böyle bir 
maç saymak, böyle bir maç yerine 
koymak IAzmı. 

• • 

Muhafız Gücü ııe 
Beşiktaş f .. 7 ., .. , .. 
berdbeı e koıdılor · 

tlstte Fener kaleıl önQnde. 

sıkışık bir vaziyette bir kafa vuruşiy
le bir gol kazandılar. lki aaniye son
ra Viyanalılar Fener kalesi öntlnde 
mükemmel bir fırsat kaçırdılar. Bu· 
nunla beraber bu gayretleri bakimi· 
yeti yeniden ele almak noktasından 

kendileri için çok faydalı oldu. Fener 
kalesine gene sağdan, soldan inişler, 

şutler yağmıya başladı. 25 inci daki· 
kada güntln, ve hatta mevsimin en gil 
zel goltlnil gördUk. Viyana sağ açığının 
ortaladığı topu Viyana orta oyuncusu 
hiç durdurmadan oyle bir ıutıe bağla. 
dı ki Fener kalecisi adeta ne olduğunu 

Ankara, 23 (KURUN) - Be§iktat 
bir şandel, bugün ilk maçını Muhafızgücü ile yap

tı ve 1-1 berabere kaldı. 

şaşırdı. 

Arkadan gene sağdan 
bir kafa ve be~inci gol!. 

• • • 
Fenerbahçe takımının zaman zaman 

verdiği en iyi oyunu liakal iki mis
li daha iyileştirerek ve bu iyi oyunu 
tutulmaz şutler, hemen hiç bir açığı· 
mızda görmediğimiz sürüş ve atlatış· 
larla takviye edin. Viyana takımının 
verdiği oyunun şeklini hayali11i7.de 
canlandırmış olursunuz. 

Hakova oyunculan ayaklarını elle 
ri gibi kullanabilyiorlar. Orta Avru. 
palılar gibi kısa pas, İngilizler gibi a
ğır şutler atabiliyorlar ve açıklan Fe 
nerbahçenin meşhur mUdaf' ;ı hatları 
nı istediği anda ve istediği gibi yara 
bilen bir hız, bir aUatış sanati g&ııteri 
yor. 

• •• 

Birinci devrede oy aıı kuvvetli bir 
rilzgar altında oynandığı için aüratli 
olmamışsa da iki tarafın munt(l.ZB.Dl 
pasları akınlara güzel bir ahenk ver· 
miıtir. İkinci devrede Betiktı:.ş tesiri· 
ni göstermiye başlamış ve yarım saat 
kadar MUhafızgücUnü çok aıkı bir taz
yik altma almııtır. Bu esnada Hakkı 
ile Nazımın müşterek yaptıklan 4>ir ild 
akm, Eşrefin yalnıf başına güzel bir 
ilerleyişi gene Hakkının tek bı şma 
bir iki gayreti nihayet siyah beyazlıla
nn Hayatiden gelen bir pula ve Na
zımm ayağl ile ilk aayıyı yapma1ruVle 
neticelenmiştir. 

Oyunun eon on bet daldkacta ile 
Ankara Bağdan ve soldan akmlarla ae. 
filrtqı tazyik& bqlUDJI Ye oymma 
bitmesinden yedi dakika evet çok ,a.a 

Fenerbah,.eUler dün bUttın değerle bir gol ~kararak beraberUtl temm 
rini gösterebilı:elerdl bile Bahadan etmiftlr. 

mağllıp çıkmaları mukadderdi. Çiln-ı .. ------------c 
kü rakipleri kendilerinden birçok nok· 1 KONFERANSLA~ 
tadan UsttlndU. Bununla beraber Nec- 1 .... ----------•-• 
detin kaçırdığı iki mnnam gol Fener KADIKÖY HALKEV!NDBN 
kalesine girmemiş olur, oyun daha Aqam saat 21 de Bay Alt Baydar 
zevkli, daha faydalı bir şekil alabilirdi Bareal tarafından evimiz ..m.aa 
Fakat Fenerbahçe bUtUn değerlerini (KIUpler) ismiyle bir konferua ...,.. 
gösteremedi ve Galatasaray maçında cektlr. 
kendlslni belli eden "Gerileme., bu Konferanstan sonra mllzik lronMI 
maçta büsbütün şekillendi. vardır. BtıtUn yurtdqlara açıktJT. 
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. °" • • • \ ,. °t; ·:. _,. • • _.._, ~.•• • ~ • I - ~ Mecmua bolluğu 
Sokak ba§larında gazeteci kö

feleri, bir bahar tarlasıruı ne ka· 
dar benziyor. 

Herkesi güldürüyor, kendisi kederli! 
Bir günde iki 

bayram 
Dün bir yandan hakimiyetin 

millet eline geçi§i kutlulanırken, 

bir yandan da çocuk bayramının 
sevinci yurda yayıldı. Milleti sü
rü halinden çıkaran kalkınış, ilk 
armağan olarak bize bu hakimlik 
buyrultusunu vermişti. Memfc· 
kette bir saray ve başta kutsal/ ığı 
yasaya girmiş bir taç varken hal
kı millet saymak güçtür. idare 
şekli ne olursa olsan, ~'Nefs; ne
ı:si hükümdarisi gayri mesul , l::el· 
lenen bir adamın fermanı okım~ 

du.r.ça, ortada sürüden başka bir 
varlık aranamaz. Pek seyrek ül
keler padişaha saltanatı ve mil· 
lete hükumeti verebilmişlerd;r .• 
Tarih, soy, kan, iklim gibi bir 
çok sebeplerin birle§erek doğur
duğu ist snalar hiç bir vakit ku
ral olamaz. 

Renk renk kapak yağmuru al
tında, iruan bir mevsim değiıtir
miı, ve bir mevsimden bir bctfka 
mevsime geçmİ1 olduğunu ne ka
dar kuvvetle hissedi'J•ıor. 

Bütün renkler, bütün manza
ralar camlann kenarında asılı •. 

Yaz günqi bunlardan bazıla
rının üstünde günlerce çömele· 
ce.'?, rengi solacak, vitrinde 
renkten renge girecek, sinekler-
1 e sohbeti ilerletecek, sikleti ar
tacafl. 

Kışın sinemaya giden çocuk· 
lar ona ~~krar rastlıyacaklar, ka
bak çek:rdeği, kestane ile birlik
te bir kerre daha insanların eline 
geçecekler. Bazılan bir yaz gü
ne§ini görmeğe, bir yaz güneşi 
altında vitrinlerde boy gösterme
ğe bile tahammül edemiyecekler, 
geldikleri yerlere dönecekler .. 
H:çtiler, gene hiç olacaklar. 

Bunlann içinde bir varmış, bir 
yokmuı denebilecekler, bu kadar 
olsun adlarını unutturmamaya 
muvaffak olanlar kendileTini bah· 
tiyar sayacaklardır. 

Fak.at mecmua ve bro1ür bol· 
luğunu sadece bu zaviyeden gör
mek çok f ,~it ve kısa bir görüşün 
ifadesi. olur. 

Mecmuaların bolluğu sebepsiz 
tleğüdir. Bir nisan yağmuru, par
lak bir güneş, kağıtları öküzler· 
den insanlara kadar her cins mah
lukun zevkine, keyfine göre lad, 
arzusuna göre gıda veren nebat
lar gibi rotatiflerin sırtına yüklet· 
mez. Bu bollukta bir "hüdayi nd
bit,, lik ae:zmek imkansızdır. 

I yi kötü hepsinde insan zeka
sının, insan enerjisinin bir his
sesi var. Ve kısacası hepsi bir 
masrafın hikayesidir. 

Kargalar ŞARLO 
tutulacak! 47 basını 11 

Sofya belediyesı kargaların tutul. yaşına Ş 

fngiltere emper
yalist değildir! 
İngiliz misyoneri Ba.shard ~'in 

masr ıçın emir vermiştir. Bir zaman
lar Fransada da kargaların yaka
lanması için Kral tarafından bir emir 
verilmişti. Fakat bu emir, bu kuş
ların ziraate yaptıkları zarardan de
ğil, Kralın şahsına karşı olan taar
ruzlarından ileri geliyordu. On bL 
rinci Lui hangi karga "Peron, Pay
yar,, sözlerini konuşuyorsa. hemen 
yakalanıp kendisine teslim edilmesi
ni emrediyordu. Bunlarla birlikte, 
öğretilen iyi sözleri konuşan kargalar 
da tutulacaktı. 

Loi, doğrudan doğruya de.~il de, 
kuşlar vasıta.sile lier.<li şahı;;iyetine ta_ 
arruz edenleri şiddetle ce:ralandrrmak 
istiyordu. 

P • • 1~ _Jw l 
tırıs po 1srn1n nn ' u1 1 !'U 

1Jeni hır emnit1e:I s.s emi 
lki yılclanberi Paris polL..,i yeni 

bir emniyet sistemi ' 'iicuda getirmiş
tir: Mücevherat. liik"' e~ya ' ' l' sail' 
mağazalarda hir takım ~lektril< ter-

, komünistl<>rinin 1-line düşmüş. c;n ~e

kiz ay c<;;arl'! hayatı .;;ürmüı;;tür. Son 

zaman la rda ken el isi serbest bı rakı 1-
mışt:r . 

Mi-ıyoner nasıl kurtulduğunu şöy

le anlatn'or: 

- Çin komünistlerinin reisi olan 
Hasai . Keh beni .~anına ı:a~ırdr \'e 
dedi ki: Bi'l. bi.Hiin yabancılara ay. 
nr tarzda muamele etmeyiz Son a 1-
dığımı;r, mallimat üzerine sizin bu ce~ 
zaya lftyık olmadı~ınızı anladık Si7 
Tng-ili7.ı;;iniz. ha!lıı:ki ln,l!iltere emper. 
yalL~t bir nı?mleket de~ildir . Bunun 
için "'Prhest.siniz. Gidebilirsiniz!. 

A manf.lanın istilası 

ı o 1aqm1ş 

r-. buz Kronıkl gazetesi profesör 
Ron,·el Evanstn Almanya h·thkındaki 

bir mal>aıeo;;i ni neşretmektedir. 

Profesör diyor ki: 

"Taht,, ların ayakları mutlaka 
zorbalık ve keyif temellerine da
yanır. Bir memleketin bundan 
kurtulu§unu bayramlarla kutlula
mak en büyük bir borçtur. 

tibatı yapılıyor \'e geceleri hır!-'ızlar .4lnıanya tadlıi doğu, 
ma°'azaya ilk adımını ahnca polis "Çocuk bayramı ., nın Türkiye-,., hatta şimaldnı i.<rtilii!arla doludur .. 

batr re 

merkezi haberchH o1aral< derhtl im. de gün olucu da üstünde durulma• Alman noktai na::arınm bc~lıc.'l endi- 'S 

dada yetişiyor. l\la;'h\7.a dı~ınc!a P-iZ- şesi, iki cep/:ede aynı zamanda harp ğa değer bir dönüm noktasıdır .• 
ti bir yere konmuş olan analı'arlan l'llkuudur. Alıwmy:ı, Pn.r:aız - S·n·- Osmanlı çağının ne ilminde, ne 
ve mağaza dahilini g-öst"rl'n rlfını a· ıet pal;tınm im nokl,ıi :-ıa::cra yeni sanatında, ne felsefesinde çocu-
laı·ak ı·<:eriye ırırı.vor, hır:oıızları, . " ı-e 1 ı:~.'.uı:eııu•t e..:i:mn b;r ~ekil ver. "' ld "' · ··ı B · 
ganasterleri ".·alrnlrvor. (;iindiizlcri gun yer a ıgı goru mez. ugiın 

,., diği kanaatindedir. b d b' 0·1 
de kasa dairesinde hn!unan hir kü- bile ir çocuk e e ıyahmız, t • 

Frnn~n. miiltefikleri ı:e Sovyetler l • d' l · · çük elektir-k düğmesi gene hu hi7r.1e- giyi on ara ın ıren i mımız, ay-
1.'i: liği ile hirUkfe muharebe lrattına 

te yarıyor. rı bir çocuk dünyası yaralan en· iki milyon Sl\, bin asker ve 6100 tay-
Fakat bütün bunlar şimdilik pro- Kederli .Şarlo yare gönderebilir. Halbuki Alman- gin bir varlığımız yoktur. Fakat 

je halindedir denebilir. b k b.l k . ku"ru"g"'u··n ne bu"viik bı·r .aey olJug"'•• Meşhur İngiliz muharriri H. G. yanın una mu a ı ·uvvetı 550 bin ~ ,,_ 'S a ... 
/s1Janqada Hapisare'er Wels, Şarloyu Holivuttaki köşkünde asker ı•e 1500 tayyare olacaktır. sezilmiştir .Onlara yarının sahip-

adam a/mı qor ziyaret etmiş kendisini pek meyus bir ~!!!!!!!!!!!""==~~!!!!!!!!!=~!!!!!!!!!~~~~~ leri diyor, üstlerine titriyoruz. 
Son zamanlarda ispanyada ikti. halde bulmuştur. Sevimli komiğin bu istemiştir. Türkiyede en uzun bayram da 

ar mevkiine geçen sol cenah partileri üzüntüsü, kırk yedi yaşına basmış 01- Şa.rlo şu cevabı \•ermiştir: onlarınkidir. Bir hafta sürer. Bu 
birliği hükumet kavgalarının önüne masından ileri geliyormuş. - Bilirim, canım bilirim. Bundan bir halta içinde hem eğlenirler, 
geçmek için çok şiddetli davranmak· - Evet, biliyorum, artrk bir sonra beni ya param, ya v2.Sıtamla hem staj görürler. 
tadrrlar. Rakipleri olan sağ cenah adamın yalnız kendi şahsı için sevil- sinemaya girmek için seveceklerdir.. işte şimdi, ben, bu satırları 
partilerinin ileri gelen bütün adam- diği çağı geçmek üzereyim. Bazı genç kadınlar da filmlerdeki ha-

yazarken pençeremin önünden lan, bir çok mensupları tevkif edil. Deyince muharrir, bunu red ile limi hahrlıyarak, şimdiki vaziyetimi 
miştir. Bu yüzden hı:ıpLı;;hanelerde a- Şarlonun daha uzun zamanlar sevile- görmemek için gözlerini kapayıp be- S. Gezgin 

Mecm'tla vardır ki, rotati.lin deta yer kalmamıştır. bilecek bir tipte olduğunu anlatmak ni sevmiye çalışacaklardır. '(Ltttfen sayıfayı çeviriniz) 

-karnından dışı boyalı, içi mürek- --------------------------------.----------------·---------------
kepli bir kaç sayıla halinde dün· 
yaya gözünü açar. Fakat bu do
iu§ ,· lalan ıemtte bir evin, lalan 
mahallede bir dükkanın tapusu
nun bir bQ§ka&ına devredilmesi· 

cı -nin tabii bir neticesidir. Müret-1=======:::: 
tiphanede, makine baıında gün

lerin saatlerini bir oya gibi iıli
yen iman, bu i§i kendisine son 
bir talih oltaın farzeder. 

O iıitmiştir: Mecmualar pa· 
ra kazanıyor, diye... O kenJini 
meçhul mahalleler arasından oku
yucu denen meçhulü keşfetmeğe 
gelmiş bir Kristol Kolomp sanır •. 

Bir tayyare bileti almıya ben
ziyen bu hareketler, her zaman 
değ;lse bile, çok defa hüuanla 
nihayetlenmİ§ tqebbüslerdir. Kı· 
sa zamanda kaybolur giderler. 

Mecmua vardır ki, bir fikri 
aöylemek, bir dotrini anlatmak 
için Çtkar. Bunun gözleri meç
hülii keıletmekten ziyade kendi~ 
ni söylemek, kendini anlatmak, 
her giin bir az daha kafasındaki· 
ni parti haline sokmak, bir az 
daha fi.kir tarlasına tohum serp
mektir. 

Bu nevi mecmuanın omuzla
rında bir misyon sahibi olmanın 
takati, yüzlerinde fikrin cualeti 
vardır. 

Mecmua vardır ki, bir baharın 
i!.k günü gibidir. Tazedir, ılıktır, 
pzeldir, ruha yakındır. Baha-

Satiri Ertem 
(Sonu Sa. 6 Sü. !) 

Almanların ağız dolusu söyledikleri frlkörper • 
kultur az zamanda Beyoğlunun bir kısım yerli ve ec.. 
nebi aileleri arasında yeni bir moda halini aldı. Der
ken, etrafa iyice emniyet verildikten sonra da nacht· 
kultur sözü yavaı yavaı, ihtiyatla ortaya çıkanl· 
dı. Çıplak terbiye ıimdi)ik teori halindedir; fakat 
bana Öyle geliyor ki vaktile mason localan adlannı 
devlet defterine "Türk yÜkselme cemiyeti,, .diye yaz· 
dırdıklan gibi bu "Serbest vücut terbiyesi birliği,, 
iımi de galiba gitgi:1e çıplaklar cemiyetinin defter
deki adı halini alacak! 

2 
Yazın İstanbul lisesi talebesi Pendikte kaırnp ku

rarlar, Amerikan mektepleri talebesi Göztepeye gi
derler, filanca cemiyet Alemdağına kadar uzanır, be
rikisi baıka bir yerde yazlar; yeni kunı)an Çıplak • . 
la.r birliği de iıte ilk kampını bu yaz Heybeliadada 
yaptı. Heybeliadanın en güzel çam)an Burgaza kar
tı olan sırttadır; oya gibi bir sahil, girintili, çıkıntı
lı kuytu kayalTklann arasında temiz bir kum, yuka • 
t"lda bir yanda biribirine uzanıp kol atan eski ağaç
lann ormanı, şurada burada yeni yetişen ve tatlı bir 
reçine kokusu dağıtan genç çamlar ... 

Tur yoluna uzak ve sapa olduğu için gelip gideni 
de az olan bu çam ormanı, Heybeliadada ayr:ı bir ya
rmıada gibidir. 

Vakti)e ağzının tadını bilen bir keşiş burada yal
çın kayalann üıtüne ağaçlann arasına bir kartal yu
vaaı kondurmuı, her akşam bol şa)vannı, bol cüb • 
besini ve bol sakalını rüzgarlara vererek güneşin 
Burgaz adasının arkasında açık denizde dalgalan ka
na boyayarak batışını seyredenniş. Keşişin kim bi
lir kaç yüz yıllık tarihi olan küçük taş yapısı, sonra. 
lan sağına, soluna eklenen çatılarla bir ayazına ha
lini almış; bir zamanlar buraya mum d'ı.kmeğe, dilek 
istemeğe gelenler olurdu, ağzının tadını bilen son ke· 
tiş t:!e göçüp gittikten sonra ayazma kapandı; daha 
sonra da bir zengin burayı Rum cemaatinden satın 

aldı, şehire ve yola uzak eski ayazmaıun ne işe ya . 
nyacağıru merak edip de bir iki kere kalkıp gelen
ler Önce buranın bu yaza kadar yüzüstü bırakıldı . 
ğını, bu yez başında da etrahna bir kaç çadır kurul. 
duğunu gördüler, sonra da merak etmekten vaz geç
tiler. 

Çıplaklar birliği kampı İşte burasıdır. 

3 
Ayazmada Erenler oturuyor. 
Erenler, içelde, Antalya dilğlannda yaşıyan Ko

nargöçer, Tahtacı aıiretJerin<len birine mensuptu. 
Türkmendir. Gözünü dünyaya açıp da olup biteni 
anlamağa başladığı ilk yıUarda gördüğü şu oldu: 
Bir boydan bir soydan olan insanlar kadınh, erkekli 
bir arada çalışırlar, bir arada d:nlenirler, bir arada 
yiyip içerler, bir arada eğlenirler. 

Biraz daha büyüyünce yer yüzündeki insanlann 
yalnız Tahtacılardan ibaret olmadığını öğrendi. Yi. 
ne kendileri gibi giyinen, kendileri gibi konuşan 
köylüler ve kasabalılar vardı ki bunlar Tahtacılara 
kem gözle bakıyorlar, kızılbaş diyorlar, onlara rast
geldikçe fenalık etmek istiyorlar ... Anla(h ki Tahta· 
cılar bu köylülerle, kaıabahlarla düşüp kalkmamak 
için miiınkün olan her şeyi yapmalıdırlar. 

Bugün bu ormanda, yarın başka bir ağaçlıkta ça. 
dır kurup konukluyorlar, basit ihtiyaçlarını kendi 
kendilerine görmeğe çalışıyorlar; kerestecilik edi • 
yor)ar, bunlan kasabaya indirip satıyorlar, parasile 
en lüzumlu ıeyleri alıp geri dönüyorlardı. 

O zamana ait hatıralan pek fazla değildir; çünkü 
ancak dokuz on yaşına gelmiıti ki aşiretlerine kıran 
girdi, harp çıkmış, göçebe Türkmenler de askere 
alınmağa başlanılmıştı; bunlar alışık olmadıklan bir 
işe, hele Tahtacı olmıyanlann boyunluruğuna gir • 
memek için bucak bucak, dağdan dağa, ormandan 
ormana kaçmağa başlamışlar, jandarma peşlerine 

düşmüş, kimi ölmüş, kimi tutulmuş, yuvalan, oba • 
ları, yerleri, yurtlan dağılnuştı. Sağ kalan kadınlarla 

çocuklar da şehiı-e indirilmişlerdi. Türkün kızılbaşr. 
ru, yeşil baıını ayırmıyan, halkı dağlı, köylü, kan• 
şıksız bir sayan ve seven bir vali bu çocukJar1 yatı 
mektebine yerleştirmiıti. 

Orta tahsilini, liıe tahsilini yaptı, htanbula gÖn• 
derildi, burada Oniversiteye geçecekti ama o sırada 
açılan bir müsabakaya girerek Avnıpa imtihanını 

kazandı, kısa bir zaman sonra kendisini Almanyada 
buldu. 1914 - 1918 savaşından ıonraki kanşık yıl. 
)arda Almanyada düzgün tahsil imkanını bulamadı, 

fakat harpsonu bozgunluğunun yaıayışta ve düşü
nüşteki izlerini tamamen kapmış olduğunu görüyo
ruz. 1918 C:en sonraki kanşık Almanyanın ihtilalle.. 
rini, sokak muharebelerini, fikir kavgalannı yakın

dan yaşadı. Yeni Türkiyenin kuruluı yıllarını Avru
pada geçirdi, lstanbuia döndüğü zaman Anadolu 
savaşı kazanılmıştı; onun bu çorbada tuzu yoktur. 

Sağlam bir liıe ve bozuk düzen bir Oniversite 
tahsili yaptıktan, bir çok kitap okuduktan sonra öğ. 
rendi ki damarlannda orta Asya ovalarından kopup 
gelen büyük babalannın açık havaya. bol ışığa, açık 
yaşayııa alışık kanını taşımaktadır. Şimdi anlıyor ki 
doğup büyüdüğü Türkmen aşireti içinde g;;;rdüğü, 

alıştığı ilk adetler, en eski çağlardan kalma Şaman 
inanışları, Şaman yaşayışıdır. 

Gözünü hayata açtığı ilk günlcrdenheri kaç göç 
nedir bilmiyen, açık havada, güzel tabiat verimleri 
içinde, tabiatla ba,başa büyüyen ve güzelliği sevn-e· 
ğe alışan genç adam lise tahsili 11ralannd:ı edcbiy ... ta 
karşı düıkünlük duydu, eski Türk edebiyatı onda 
kuvvetli bir mistisizm uyandırdı, sonra bektaşi şiil"

Jerine, bektaşi adet ve an'anelerine merak etti. Bek. 
taşi)iğin eski ve milli Türk dini olan Şamanlığın de
vamı ve Türk milli kültür müessesesi olduğu dava
sına gönül verdi. Oniversiteyi bitirebilseydi yaza. 
cağı tezin mevzuu bu olacaktı. Buna ait tetkiklerini 
bitiremedi, tezini yazamadı; fakat yavaş yavaş, bir 
bekta§İ tekkesi görmeden, nasip almadan bektaşiler 
gibi ya§amağa baıladr. , (Arkası var) 

' -
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Milli hakimiyet 
bayramımızı 
kutladık 

( U st yanı 1 incide) 

Naci ve Fati~ kaymakamı namına da 
Bay ulvi birer söylev verdiler. Çocuk
lara bugünUn ehemmiyetini anlattılar. 

Cocuklar hep bir ağızdan onuncu 
yıl marşını söyliyerek halk önünde bir 
geçit töreni yaptılar. 

ZİYARETLER 

Saat tam onda Fatihten hareket e
den alay doğruca belediye önüne gel
miş Halkevi, çocuk esirgeme kurumu 
ile Halk Partisi Eminönü merkezi, küL 
tür direktörlüğü ve vilayeti ziyaret 
etmiştir. Buradan Sirkeci yolunu ta
kip eden alay köprüden geçmiş, vapur 
düdükleri tarafından Sf'h1mlanmıştır. 

Alay lstanbul komutanlığına gıtmiş, 
ve burası da ziyaret edildikten sonra 
Taksime çıkılmıştır. 

TAKSİMDE 
Taksimde çocuklnr otomobillerden 

inmişler ve abide etrafında sıralanmış 
!ardır. Bu sırada Beyoğlundaki ilk 
mektep talebeleri de Cümhuriyet abi
desi etrafına gelmiş bulunuyorlardı. 

Cümhuriyet abidesinin önünde evvela 
istiklal marşı söylenmiıı. Eminönü 
Halkevi ve talebe birliği neşriyat ~ube. 

si ba.'jkanları tarafından birer söyle\' 
verilmiştir. 

Getirilen çelenkler abideye konduk. 
tan sonra mektepler yerine dönmüşler. 

dir .• 
tJN!VERSlTEDE 

Universite konferans salonunda da 
ulusal egemenlik bayramını kutlamak 
üzere talebe birliği tarafından bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıyı birlik re
isi Bay Hüseyin açmış ve bugünUn e
hemmiyetini anlatmıştır. Bay Hüse- l 
yinden sonra birliğin eski başkanı Bay 
Rüknettin söz alark şunları söylemiş
tir: 

"Türk tarihine biraz göz gezdirin. 
?ıt erede cTiiııyanın şaştığı biiyilk bir ha
dise ııarsa, bir başarmak ve bir yaratı
cılıT~ varsa orada ulu.'1 hakimiyetinin 
1·arlığını b111a.ca'h·sımz.,, 

"Biz 23 nisana. onmı için tapıyoruz. 

n ı •oı için ona ikinci crgcnekmı diyo
ruM. Ne mutlu bugünleri görenlere.,, 

"Turk ulusu 23 ni.san şenliğin kut-
ı ı ı 1 •rırı. ,, 

Buy IUiknettinden sonrB Bayan Pn-
1rize \'e Bay !smn.il Hakkı da birer 
:;"'yJnv ve:rmişlerdir ... 

ÜniV€rsitede tören biter bitmez 
•., lclıe birliği üyeleri Taksime giderek 
. bi leye birer çelen}{ koymuşlardrr. 

Taksime giderken belediye önünde 
Safa, Eminönünde Fethi, Galatasaray. 
da Ömer birer söylev vermişlerdir. 

GÜLHANE PARKINDA 
Eminönü çocuk esirgeme kurumu 

tarafından GUlhane parkında Eminönü 
kazası ilk okul talebesine bir müsame
re verilmistir. Müsamerede çocuklara 
hokkabaz, karagöz, kukla, zeybek ve 
tilrlil çocuk oyunları oynanmı~. kurum 
üyelerinden Bay Ferit de çocuklara bir 
söylev vermiştir. 

EM1N'ÖNU HALKEV!NDE 

µmm~_ i 

a a 
Tophaned~ ilk 
müsabaka yapıldı 

Eyüpfeki müsabaka 
önümüzdeki Pazar 
günü yapılacaktır 

Büyük tavla rnüsabakamızın O

nuncusuna dün J!eCe 'l'ophanede Bay 
Harnit'in Yeni Türkiye kıraethanesin. 
de başlanmıştır. 

Bu müsabakaya B.B. Arif, Rifat, 
Cemil. Mehmet, Abdullah, Osman, 
Anast.-ı.ı:ı. Kaıoıap Ali, Sandalcılar 
lc:1hy<L'II Mustafa, hamallar katibi 
Mustafa. Sait, Emin, Abidin. Sait, 
HaJil, Mustafa Bilge iştirak etmiş-
1 Cl'dir. 

Dün gece yalnız bir beş oyun oy. 
nanmr~tır. Ilu gece oyunlara devam 
edilecek ye Tophane şampiyonlan se. 
<:itecektir. 

EYVPTEKIMUSABAKA 
Eyi.ipteki müsabaka, önümüzdeki 

pazar günü gündüz, saat birde iske
lede Bay Ilalidin Bahçeli kahvesin. 
ele ) apılacaktır. 

Ditler müsabaka günlerini ayrıca 
ilan edeceğiz. Bunlar"an başka UskU. 
dar, Kadıköy ve Sil'kecide birer mü
sabaka yapılacak, bundan sonra 
semt şampiyonları arasındaki karşı
laşmaya başlanarak Istanbul tavla 
şampiyonu se<;ilecektir. 

·"111ıttııtıtttılntllllftJlllHllll"lll'HUlftlllllllfllllflllltflltlUlllJallllMllltttlllltWtl1Dlltwf1Ulmttfl 

Mecmua bolluğu 
(Beşinciden devam) 

rın ilk günleri gibi toydur. Bu 
ılık güneş altında ilk şöhretlerin 
kasrı kurulacak, ilk isimler lan
•e edilecektir. T az.e bir isim, ta
ze bir şöhret, taze bir kavgadan 
sonra ortalığa çıkacak, vitrine 
yerleşen, orta malı olan şöhret· 
[erin fihristine girecektir. 

Mecmuaların maksatları bun
lardan ba.1ka türlü olamaz. Biz
deki mecmua bolluğunu da bu üç 
sebebin birden ve ayn ayrı ayak-, 
lanmış olmasında aramamız la
zımdır. 

Mecmueların içincle: 

Kazanç ardmda koganlar var. 

Doktt·in söyliyenler var. 

Yeni §öhretlcr liinıe etmek iı· 
tiyenler var. 

Bu üç sebebin yanında giinJe
lill gazetelerin politika ve fikir 
bakımından hamule!erini almış 
ve harice kar~ı kapılarını kapamıf 
olmalarını ve günclelik bir gaze
tenin gayet güç kurulmasının ver· 
eliği dersleri de ilave etmelidir. . 

Sa4r i Ertem 
Eminönü I!alkevindc de saat 15 t e 'f!lttnır mmınmmııı mumırnuuuıuım111 nı111m11ım11m11wf111tıııııı 1111mıu11r11• 

bir tören yapılmıştır. Törene şehir on üçte bir tören yapılmıştır. Türene 
bandosunun raldığı istiklal marşiyle hep bir ağızdıın söylenen istiklal mar
başlanm.ı<:, daha sonra Mediha Bayeaı şiyle başlanraı§ ve Türk be)'Tnğı çekil-
23 nisan hakimiyeti milliye bayrar.ıı ıne merasimi yapılmıştır. Daha son
hakkmda bir söylev vermiş ve sehir r a parti namına Macit, H:ılkevi namı
bandosu tarafmaan bir konser veril- na munli::1 llcşat birer söylev \'ererek 
miştir. bugünün ehemmiyetini anlatmı§lardır. 

BELOÔLU HALKEV!?\TDE Evin ününde meraRim bittikten 
Beyoğlu IIaikevinde saat 20,30 d<' sonra biitün halk ve okul talebeleri 

bir toplantı yapılmıştrr. Toplantıya is- Şemsip:ışa meydanına r.ıkmışlar \'C 

tiklfil marşiyle beı:;lanmıs, (Ulusal ege- orada bir olaıllar resmi geçidi .rapıl
menlik) mevzuu etrafında hir konfc- mıştır. Dahn sonra Üsküdar okuJların
rans verilmiı, ve evin göstcrit kolu da okuyan talebelere parasız olarak 
tarafrndan da bir temsil verilmiPtir. ı Hale sinemnsmda. bir film gösteril-

USKüDAR HALKEV1NDE mi~tir. Gece de evin salonunda gôstc .. 
Üsküdar halkevinde de dün saat rit kolu tarafmdan bir müsamere . ve-

İSTANBUL -18 Senfonik musiki (pHik) 

19 haberler. 19,15 muhtelif p!Aklar. 19,30 

çocuk esirgeme kurumu namına konferans. 

20 halk musildsl. 20,30 stüdyo orkestraları. 

21,30 son haberler. Saat 22 den sonra. Ana 

dolu ajansının gazetelere 

sedvisl verilecektir. 
mahsus havadis 

Bir röportaj 
(Üçüncüden devam) 

- Burada kaç sene okunur? 
- Tahsil kurs üzerinedir; istidada, 

kabiliyete göre bir seneden beş seneye 
kadar bu mektepte okuyup ytişnler var 
dır. Ben bir buçuk sene tahsilden sonra 
kendi kendime oyunlar tertip etmeğe 
başladım. 

- Ne gibi oyunlar? 
- İlk defa 1921 yılında Kolonya şeh-

rinde bir tiyatroda varyete numarası 
yaptım. Muvaffakiyet kazandım, sonra 
İtalya, İspanya ve Fransada angajman
lar temin edebildim, hayatımı kazandıtn. 
Tekrar Berline döndüm, orada Vinter 
Gardcnde çalıştım. Burası Almanyanın 

en mühim varyete müessesesidir; 
bir kere burada iş alabilen artist her 
yerde rağbet görür. O zamana kadar 
varyete numaraları yapıyordum; on • 
dan sonra büyük tiyatrolarda bütün bir 
seanı devam eden hususi müsamereler 
tertip ettim. Sonra cenubi Amcrikaya 
gittim; Arjantin, Brezilya, Şili, Para -
guvay, Uruguvay'da on seneden fazla 
bir zaman yalnrz bu işle meşgul oldum; 
ilAnlannı gördüğünüz en büyük tiyat
rolarda müsamereler verdim. 

- Müsamerelerinizde neler gösterir-
~nb? I 

- Seksen kadar oyunum vardır. Re
simlerde gördüğünüz gibi masa üstüne 
yatmlmıt bir kadını büyük testere ile 
ortasmdan ikiye bölerim, bir parçası bir 
tarafta, bir parçası öte tarafta kalır, ben 
arasına girerim! Bu, illüziyon oyunu • 
dur. Herkesin gözü önünde boş oldu • 
ğuna kanaat getirilen kutuların içinden 
sürü sürü ördekler, kazlar, kuşlar çı -
karır, uçururum! Boş dolaplara kadın -
lar koyar, kaybederim... İpnotizm, is -
pritizm, fakirizm numaraları da gösteri
rim. 

- Tek başmıza mı çalışırsınız? 
- Bir kaç kadm bulur, trup yaparım. 

Cenubi Amerikada bir İtalyan, dört Ar· 
jantinli kadınla çalıştım. Bunları ben 
yetiştirmiştim; Türkiyede de yeniden 
bu işte çah§acak artist kadınlar yetiştir 
mek istiyorum. Eşyam daha gümrükte, 
henüz çıkarmadık. 

- Ne gibi eşya? 
- Oyun aletlerim, kutular, sandrk -

lar, elbiseler, dekorlar ... Bu iş epey mal 
zeme ister. 

- Yabancı memleketler halkına oyun 
verirken dil meselesini ne yapıyordu -
nuz 

- Almancadan başka İtalyanca, is -
panyolca, portekizce öğrendim. Her 
memlekette halkın kendi dilile oyun 
verdim. Size iki hatıramı anlatayım: Ar 
jantinliler kadınlara karşı pek fazla hür
met, nezaket ve himaye gösterirler. Bir 
kere Boenos Ayres'te bir tiyatroda part 
nerim İtalyan kadınını masanın üstüne 
yatırmış, testere,ile kesiyordum; kan da 
çıkıyordu, oyunculardan biri telaşlan -
mış, tabancasına sarılmış, beni vurup 
kadını kurtarmak i?temiş; yanındakiler 
eline yapışmışlar ... 

Adamla konuştum; kadının ölmediği
ni, işin oyun olduğunu kendi!ıine anlat
tım. Polise de rica ettim, biçareyi ser
best bxraktrlar. Salonda oyun umu sey
reden kadınlardan bayılanlar, haykıran 
lar çoktur, fakat bir kere Brezilyada iki 
genç asker bayıldı: ertesi günü gazete-

f mine ft~IBDın as~ı 

- Başı diinkü sayımızda -
Onu hiç bu kadar yakından gorme 

miştim. Meğer ne güzelmiş.. Bizim 
köy uşaklarının hiç birine benzemiyor 
du. Hele sesi, insanın kulaklarından 

giriyor, içini anlatılmaz bir şeyler e
diyor gibi.. O anda yer yarılsa da içi 
ne girsem .daha iyi idi. Yavaşça: 

- Sizi, rahatsız ederim diye kor 
kuyorum beğim. Hem işlerden amar 
bulamıyorum ki .. dedim. 

Güldü: 
- Hiç rahatsız olmam .. Gel, ottu 

konuşalım. Bana köyünüzü anlat, gez
dir ..• 

Kapının yanındaki iskemleye iliş
miştim, başımı kaldırıp yüzüne baka
mıyordum .. 

- Kaç yaşındasın Emine? ..• 
- On beşimi bitirdim beyim .. 
- Evin bütün i§lerini sen mi gö-

rürsün? 

- Evet beyim. Anam öleli üç yı\ o
luyor. Bu evin kadını benim işte .. 

Gene öyle güzel bir güldü ki: 
- Evni küçük kadını ... Demek ba

na bu, güzel yemekleri hep sen pişiri-
• yorsun. 

- Neye şaştınız beyim?. Ben daha 
ne işler ederim. İnekleri, davarları 
sağarım. Ekmek yoğurur, tandırda 
pişiririm.. Çamaşırları yıkarım. 

- Emine, lstanbulda senin kadar 
kızlar daha pek çocuktur. Mektebe gi
derler, okurlar .. 

- Ben de köyde üç yıl okudum be
yim .. Ama anam ölünce gayri babam 
beni şehre gönderip okutmağa kıya

madı. Ona bir ana oldum .. 
Uzaktan'' Emine kız! .. ,, diye biri· 

nin beni çığırdığmı duydum. Koştum. 
Bizim Hacı Ömerin Zeynep.. Hamur 
teknesini istiyor. Cerdim. Artık beyin 
yanına gelmedim. Evde kaldım. Ama 
hep gözümün önünde o, kulağımda o
nun sesi ... 

Gece bir ara babama da dedim: 
-Baba, 1stanbul1u bey bana, gidip 

onu aramadığım için gücenmiş. 
- Ne işin varmış? yanında .. yeme

ğini pişir, götürürsün, odasını temiz
lersin. O kadar .. Sakın gidip, oturup 
konuşma .. Elftlem ne der? Gül adını 
kirletirsin .. Karışmam ha!.. 

Babam böyle dedi ya .. Sanki bana 
dünya yıkıldı. Ben o güzel !!esi duyma
dan nasıl yaşardım?.. Aldırmadım .. 
Her sabah sütünü, yağını, yumurta
sını hazırlıyor, odasına götürüyordum. 
Oturuyor, konuşuyorduk .. 

Bir sabah baktım sağ eline beyaz 
bir bez bağlamış. 

- Ne oldu elinize? .. diye sorctum 
Baş parmağ·mda bir şey çıkıyormuş. 

Hemen aklıma geldi: 
- A. Do::ılmadır. Şirndi size ilac 

yapayım .. dedim. Eve koştum, bir ba" 
acı soğanı külde pişirdim. Götürdüm .. 

- Bu ne olacak Emine? .. 

Yazan: Mesrure Eırel Onur 

- Ben artık gideyim, dedim.. Ba
bam belki beni arar .. Kalktım. Eteği· 
mi çekti: 

- Daha erken Emine, biraz d:.ha. 
otur! 

- Geç oldu beyim, ben hanidir bu· 
radayım. 

- Gitme .. Emine.. Biraz konuş~ 
hm.. Hem bak sana ne diyeceğım? .. 
Ben yarın değil, öbür gün Uşağa gidi
yorum .. Orada babamın bir çiftliği 

var .. Onun 'slerine bakacağım .... 
- A ... Gidiyor musunuz? Bir da

ha dönmiyecek misiniz? .. 
- Döneceğim .. Bir on gün kadar 

kalacağım... Dedi. Ertesi sabah çan
tasını hazırladı gitti... 

O dönünciye kadar, sanki her gün 
biraz daha eridim ... Artık kapı rhşarı 
çıkmaz olmuştum. Beni gören "Kız E
mine sen de bir hal var .. deyip duru· 
yordu. Yağmurlu bir akşam ilstü bizim 
Hacı Ömerlerin evinde idim. Zeyneple 
oturuyorduk .. Zeynep birden irkildi: 

- Kız Emine, bu sizin evde oturan 
bey değil mi? ... 

Baktım, o.. Yüreğimden bir şey 
koptu sandım ..• 

- O, ya .. Aman hemen eve gide
yim kapı kilitlidir, dedim. Koşa koşa 
geldim.. On günde daha güzel olmuş. 
Ama biraz sararmıştı. Artık dünya 
benimdi... Ne ise .. Uzatnuyalım .. SayılT 
günler çabuk geçer .. Yaz bitti... Köy· 
den büsbütün gideceği gece geç vakte 
kadar odasında oturdum .• 

- Emine, dedi. Seni unutmıyac~ 
ğım.. Dönen yaza bu köye gene gele
ceğim .. Sen de beni unutmıyasın .. 

O sabah, babam onu köy dışına ka,. 

dar götürdü... • .... "'" ., .. ~ 

Küçük bey, yolcuların ardından 

su dökülürse çabuk dönermiş .. Ben, o
nun ardından göz yaşlarımı döktüm ~ 
ma bir daha dönmedi.. 
Kaç yaz geldi gitti, o gelmedi. Bir gün 
duydum, Uşakta dUğün etm~ , nu 
evermişler .. 

Babam beni, köy zenginlerinden 
Numan ağaya verdi.. Koca ev.. dizi, 
dizi altın .. Ama gönül onu unutamadı .. 
Çok gece ba!3ımı Numan ağanın beyaz 
sakalı altına kor, için için ağlardım. 

Öyle fena olmuştum ki :Emine e.p· 
lanın bu tertemiz sevgisi beni bamba~ 
ka bir aleme götürmüş, oradan gerıe 

bu çamur dünyaya fırlatmıştı sanki .. 
- Ne iş görürmüş bu bey? dedinl.4 
- Bilmiyorum .. Ama pek akıllı, 

pek bilgiçti o ... 
Uzun kirpiklerinden bir iki damla 

yaş yanaklarına, oradan gene, örmeğe 
başladığı yüne düştü .. 

- Ne o?. Emine abla, ağlıyor mu
sun? ... 

- Hayır .. KUçük bey .. Bunlar göz 
yaşı de~iJ .... Onun sevgileri.. Bazan 
işte böyle, yolunu §aşırıyor da içten 
dışa dökülüyor .... 

- Soğan .. Beyim. Parmağınıza ~n- ~-----...,..,. ___ .,.. ___ .. 
rahm, yarına bir şeyciğiniz kalmaz de 
dim ... 

Gene güldii: · 
- Ben ona ilftç koyclum .. dedi .. Sa 

na eziyet oldu .... 
Sonra dolaptan bir kutu çıkardı . 

İ!:;indc İstanbul şekeri varını~. Bana d::> 
verdi. O şekerin tadını ömrümde unu
tamam. 

Gitnler hep böyle ger;ti... 
Ekinler büyüdü.. Harman oldu .. 

Takvim 
GUo dotu9u 
G Un tıa tu,11 
Sabah namll.Z) 

Oğle nıımazı 
ikin.ti namazı 
A kşR m nam!l.Zl 

Yatsı nRmav 
imsak 

Yılın gecen gUnten 

CUMA Cum .. rteai 
23 Niıan 4 Nisan 
- Sefer i Sefer 

5 17 .!'i 15 
18,52 18.53 
5.00 500 

12 13 12 ı :i 
15,59 15,59 
l 8,!i2 1853 
2028 2030 
:~.28 3.26 
113 114 

Gti} yaklaştı .. Bir gece babam uyuduk- -~----_ .. ________ _. 
Yıl m kalan günleri 252 251 

İıwnbul Bıltdhlfti 

~ıhir1Yyatrosu 
Bu alt§am saat 

20 de f 
l'-"M ..... .._,""""'.....,...fft;;lh' """ -- ,~..,,........ •• • ... 

bCZ§lannda kordelc1ları uçıı:arak 
minimini alaylar geçiyor.. Genç 
ciğerlerin keskin seslerile •okak· 
lar çin çin ötüyor. Bu kalabalık
tan öyle ulaşıcı bir sevinç taşıyor) 
ki karşı!arında en aomurtgan su-j 
ratlar bıle tatlı bir gülümseyi§le 

rilmiştir. 

DlGER HALKEVLERTh"'DE 

Üsküdar Halkcvinden başka Şeh
remini, Kadıköy, Şişli halkevlerinde 
de töı enler yapılmıfü ve gece müsame
reler tertip edilmiştir. 

ler: "Ya harp olursa biz bu aı::kcrlerle mi 
ortaya çıkacağız?,. diye yazdılar.!. 

t:ın sonra bahçeye çıktım. Yava.şc;a 
çiti aştım. Penceresinin önüne kadar 
geldim .. Ay ışığı her yanı apaydm et
mişti. Biri beni görecek diye de ödüm 
kopuyordu .. Orada bir taşın kenarına 
ili~tim. !~imde bir yangınlık vardı. 

Oturdum, hep onu düşünüyordum. Git
meleri yaklaştı. Ben ne iderim ? .. Di

111111111111111 

111...111 

TO S UN 
Komedi 3 perde 

aydınlanıyor. j 
Çocuk yüzünde bayram kendi~ 

ne en layık yeri bulmuş demek· 
tir .. 

S. Gezgin 

OKULL.\RDA MÜS.•\MERELER 

Dün gene bircok okullarda yirmi 
üç nisan bayramı miinasebctiyle ço
cuklara mUsamercler verilmiş, konfe
ranslar tertip edilmiştir. Bilhassa İs
tanbul 27 inci okulda verilen müsame-
re çok güzel olmuş, \e talebeler 
vakte kadar eğlenmişlerdi:-. 

geç 

- Kaç yaşındasınız? 
- Otuz sekiz. 
Konuşmayı dinliyen bir arkadaşı -

mız: 

- Fakat illüziyonist olduğunuza gö
re sahnede kendinizi doksan sekiz ya
şında da göstereb;lirsiniz ! 

Dedi. Bay Zati cevap verdi: 
- Yahut da on sekiz! 
Neş'eli, yakışıklı, şık bir adam. 
On sekiz değil ama otuz sekiz de 

görünmüyordu. 
• $ 

yordum; hem de ağlıyordum .. 
Ağa~larm arasında bir çıtırtı .. Ba

bam beni arıyor sandım .. Tir tir titri-
yordum .. Bir de ne göreyim? O değil 
mi? .. Yanıma kadar geldi: 

- Ne o? Em.ine .. Burada ne yapı
yorsun? 

- Hiç beyim .• Ay ısığı güzel de 
evde duramadım... dedim.. • 

O da karşrma oturdu .. İkimiz de 
kon:ı'imuvor<luk. Biri bizi böyle gf.rüve

rccck diye de yüreğim titriyordu ... 

111111111 - - --
HALK Ol'EHETI 

Ankara Yeni 

sinemada 

Türkçeye çeviren 
S. MoraY. · 

Cumartesi akşarr 
SEVDA OTEL& 



23 Nisan bayramı münasebeti[ e Çocuk Esirgeme Kurumu kolları taTalından ilk okullarda okuyan lakir ve yoksul çocuklara elbise, 
ayakkctbı ve ıair eJya dağıtılmıştır. Yukarıda ilk resimde Çocuk Esirgeme Kurumunun Eminönü kolu taralından 23 Nisan bayramı 
münasebetile giydirilen (50) fakir çocuğu görüyorsunuz. ikinci resimde Küçükpazar çocuk esirgeme kurumunca giydirilen 134 yavru 
vardır. Bu nahiyeJe erkek çocuklara elbise, ayakkabı, çorap. kasket, kız çocuklara kuma§, palto, eteklik, ayakkabı, çorap ve 
ayrıca vemek, teker, defter, kalem dağıtılmıştır. Bunlardan bcqka yavrular Merkez Halinden geçtikleri zaman Halin on numaralı 
kıımında çalt.fan komisyoncu l(adri çavuş tarafından 4 sandık portakal dağıtılmıştır. Kurumlanmızı tebrik ederiz. 

T. H. K. PJYANGOSUNUN Bakırköy Malmiidürlüğün_~en: 
Dosyası Semti Hahalleıi Sokağı No. Cinsi Hisseye göre 

kıymeti Hisse 
Lira K. ' 

/ 

255 Yeşilköy Ümraniye istasyon 46 : Kargir ... 
550 00 On altıda on biri açık 

ı 

, dükkan , . l arttırma. 

,, ,, ,, 50 ,, ,, I 1500 00 On altıda on biri açık 
1 

,, 
c; arttırma. ı 

52 ,, fırın 5500 00 On altıda on biri ka-

1 

u ,, ~ ,, " palı zarf. 
,, ,, ,, " 

54-56 " dükkan ı<JY- ~ 550 00 On altıda on biri açık 
ve ev arttırma. 

271 Ayas köyü Köy içi 75 A. kahve ve -
oda. 400 00 Tamamına aÇık art-

tırma. 

248 Küçük çekmece İstanbul 8-1-54 Köhne ev. 350 00 ,, 
" 

,, 
250 12 Ev. 150 00 1 

" " " 11' ,, 
" " ,, 

" 
,, ,, 1;4 Dükkan 100 00 

" " 
,, - -- . 

Sizi mutlaka zengin edecektir .. 

Uğur Gişesi 
Karaköy caddesi No. 31 

Şubesi: Cağaloğlu, lstanhul 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri on beı gün müddetle ve arttırma ve eksiltme 
kanununun hükümleri dairesinde satışa çıkarılmıftır. ihaleleri 4 - 5 - 936 tarihine müsadif 
pazartesi günü aaat on dörttedir. İsteklilerin Bakırköyünde müteşekkil satıı Komisyonuna ınüracaat-
ları. (2157) ---· - - - · 

Yeni ufuklar 
NEON'un ne olduğunu kimse da
ha bilmiyor 1 
Fakat, tatlı ve kuvvetli olan bu ışı
ğın cazibesini kim hissetmemiştir? 
Her renkte ve her şekildeki harfler 
ve resimlerin karanlık içinde ışılda
masının kim sihirli tesiri altında 
kalmamıştır? 

Bu ışıkla yoldan geçenlerin gözleri 
teshir edilmiştir. Zorla kendini oku
tur, zihni ezberlemeğe mecburdur. 
Herkes bilir ki, reklam; muvaffa
kiyetin cambaz tahtasıdır. 

NEON 
da reklamıa harikulade aletidir. 

T ereddüd etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır 
BugGn çok aşağı fiatı, ehemmiyetsiz sarfiyatı ve dehşetli ilan tesirile sizi aleme tanıtır. ismi

niz binlerce kişinin akhnda ateşten harf gibi yazılı kalır. Malınızın markası herekes tarahn
dan bellenir. 

T ereddüd etmeyiniz, SAT 1 E' de 
İyi tenvirat bürosuna müracaat ediniz. Sizin tarafınızdan hiçbir teahhüdü İcap ettirmeksizin proje hazırlar. 

Adres: Necatibey caddesi, Salıpazar - Telefon : 44962 - 3 

12 AY VADE 1 LE VERESiYE 

Parasız 
Doktor! 
KURUN okuyucularma yeni bir 

hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .• 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
da birer gün KURUN okuyuculannı 
paraaxz muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadect' 
KURUN okuyucusu olmak ve neş 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir· 
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu· 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nrnda "V AKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ

leden sonra saat 14 den yirmiye ka · 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi 
)erini muayene ettirebileceklerdir. 

DtGER YERLER 
• Üsküdar için muayene yeri Us • 

küdarda Ahmediyede cenaze yanın -
daki 20 numaralı evdir. Muayene gii· 
nü ve saati cumartesi günleri öğle· 

den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

• Kadıköyünde muayene yeri Mü
hürdarda 30 numaralı doktor Leon'un 
evidir. Muayene günü çarşamba, sa
ati 14 - 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par • 
makkaprda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartımanmda 2 
inci katta rontgen mütehassısı ALt 
MAH1Rin muayenehanesidir. Bu -
rada muayene günü pazar, saati 14-18 
arasıdır. 

• •·asımpaıada Postahane karşı -
sında Trakya apartımanmda doktor 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
günü pazartesi, muayene saati 14-20 
arasıdır. 

Yukarıda işaret edilen yerlere ya· 
zılı saatlerde KURUNun yedi ku • 
ponu ile müracaat edecek okurlarnmz 
KURUN doktorlan tarafmdan para· 
sız muayene edileceklerdir. 

> l 

RöNTGENIŞLERt 'il 

Yedi kupon karşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart· 
la müracaat edildiği takdirde ront
gen mütehassısr Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azami 
tenzilat yapacak ve her türlü kolay· 
tığı gösterecektir. 

RADYOLOJtK VE OPERATtK 
MUA YZNELER 

Doktorlanmrz tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· 
müş ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanında Röntken mil. 
tehassısı Bayan Saadet Kft.milin mua 
yenehanesine müracaat edeceklere a
zami tenzilat ve teshilat gösterilmesı 
kararlaştırılmıştır; ancak bunun i. 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu mUesseselere hitaben bir tezkere 
almak lazmıdır. 

Doktorlarımız istiycnlerin tansi . 
yonuna da bakacakları gibi Belso 
ğukluğundan, kulak hastahklanndarı 
şikayetleri olanların da temin edi · 
len mütehassıslar tarafından, sağlık 
servisimizin vereceği vesika muka
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararlaştırılmıştır. 

KUPONLAR 
Kuponların neşri devam edecek • 

tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

rasma riayet etmeye zaruret yoktur 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 
DİKKAT - Kuponlannuz her 

giln birinci sayfamızda, gazetemizin 
başlığı yanındadır. 




