
~ 2 - KU~UN 3 MAYIS 1936 

-·············· ! 
............... . ................ 
:::::::: :::::::: 
::::::::9:::::: 
::::;::a:=ı:ı:ı: ••••••••• =-:: •••• 
······•••ııı•••••• 

ANKARA DA 1 

............... . . .............. . . ............... . ................. ················ ················ ··-ıııı·· .. ·•···•••• ················ ················ ................ 
:::=:::::::::::· 

Bir Mayıs amele bayramı nasıl geçti? 
Dün Ankarada Alman 

san' at sergisi açıldı 
Madritte nümayişçiler "Kahrolsun 
Faşizm,, diye bağırarak geçtiler 

Sergi lstanuulda Güzel San'atlar 
Akademisinde de açılacak 

Bay Göring şöyle haykırdı: Arsıulusal tesanüt hakkında yapılan bütün 
gevezeliklerin üstüne biz halk sevgisini koymuş bulunuyoruz 

Ankara, 2 (Telefonla) - Alman 
büyük elçisi tarafından matbuat mü
messilleri şerefine Karpiçte verilen 
hususi ziyafetten sonra Sergi eYine 
gidilerek modern Alman sanatı Ye 
Alman tezyin sana tlan sergisinin a. 
çdma töreni yapıldı. Şehir lokanta
sında kısa bir diyevde bulunan Layp. 
zig Grases müze.qi müdürü Doktor n. 
Hanri Yisman, serginin kuruluşuna 
delalet eden B. Vedat Töre t~ş{'kkür 
ettikten sonra .'-erginin kı,rulmasm

daki maksadı izah ederek dedi ki: 

- Bu sergi, Almanyanın harpten 
sonra meydana getirdiği eserleri 
göstermektedir. Iliz. harpten sonra 
Almanyada sanat vadisindt: de sanat 
ananesini ihya etmek istedik. Yeni 
zamana ve asra uymamak safdillik 
olurdu. Onun için makineyi sanata 
alıştırdık . Makine, modern sanat e
serleri yaratmak mecburi)·etind~ idi.,. 

Pa.ris, 2 (A.A.) - Bir mayıs günü 
bir sükun içinde geçmiştir. Nakliyat 
servisleri, her zamanki gibi icra edil
miştir. 

Öğleden sonra Buffalo stadyomun 
da yapılan mitingde 15 bin ve Clichy 
stadyomundaki mitingde de 6 bin kişi 
hazır bulunmuştur. 

Yeni mesai konfederasyonu umu
mi sekreteri B. Leon Youhaux, Buffa
lodaki mitingde bir nutuk söylemıştiı'. 

Bordeaux, Brest, Nantes, Stras
bourg, Lyon ve Lille şehirleri de bir 
mayıs bayram.mı sükfın. içinde tes'id 
etmişlerdir. Teşkil edilmiş olan .ılay

lar, Enternasyonal marşını söyliye
rek geçit yapmışlardır. Hiç bir hadise 
olmamıştır. Nakliyat servislerinin 
grevi Paristen ziyade eyaletlerde his
sedilmiştir. 

Paris, 2 (A.A.) - Diln akşam 19 
uncu belediye dairesi mmtakasmda 
komünist partisinin tertip ettiği mü
nakaşalı miting esnasında bir takım 
hadiseler olmuştur. 

Radikal sosyalist partisinin eski 
meb'uslarından ve sabık müsteşarlar
dan Bay Martinaud-Deplat yumruk
lanarak dövülmüş ve her tarafı yara 
bere içinde bırakılmıştır. 

NEVYORKTA 
Nevyork, 2 (A.A.) - Amerikanın 

amele bayatı tarihinde ilk defa ola
rak sosyalistlerle komünistler ve A
merikan mesai federasyonları azalan 
beraberce bir mayıs bayramını tes'it 
için tertip edilmiş olan alaya iştirak 
etmi§lerdir. "Müşterek cephe,. de A 
merihanm bir çok şehirlerinde nüma
yişler tertip edilmiştir. 

BERLİNDE 
Berlin, 2 (A.A.) - Havas ajansr 

bildir iyor: 
Milli amele bayramr, ordunun ter

tip ettiği büyük bir feneralayı ile ni
hayetlenmiştir. 

Bay Goering, donatılmış olan "Lus 
tgarteu,, de bir nutuk irat etmiş ve 
demiştir ki: 

"Hepimiz vatan müdafaasına da
vetliyiz. Kuvvetli adam kendisini yal
nız bağına müdafaa eder. Müttefikle
re ihtiyacı yoktur. 

Arsıulusal tesanüt hakkmda yapı
lan bütün gevezeliklerin üstüne, biz 
halk sevgisini koymuş bulunuyoruz. 

Nazist mefküresinin zaferi, Alman 
sulhunu zıman altına alacak olan yeni 
bir kılıcın dövülmesine yaramıştır.,, 

Bir mayıs gecesi, umumi bir şeta· 
ret içerisinde sona ermiş ve amelele
rine içki ikram etmiş olan patronların 
bu cömertliği şetareti bir kat daha 
arttırmıştır. 

LONDRADA 
Londra, 2 (A.A.) - Bir mayıs bay 

ramı münasebetiyle yapılan nümayiş
ler sükun içinde cereyan etmiştir. Krr 
mızı bayraklar taşıyan binlerce nüma
yişçi ve bilhassa Oksford ve Kembri
~in sosyalist klüpleri mensupları Hayd 
parka gitmişler ve amele fırkası ha
tiplerinin nutuklarını dinlemişlerdir. 

Alayın önünde giden ve ihtilal 
marşları terennüm eden genç kızların 
mevcudiyeti alaya pittoresk bir man
zara veriyordu. 

300 polis memuru, Hayd parkta in
zibat ve asayişi temin işi ile meşğul 
olmuştur. 

MADR1'ITE 
Madrit, 2 (A.A.) - 1 Mayıs bay

ramı, ciddi bir hadiseye sebebiyet ver 
meksizin geçmiştir. Yalnız Sevillede 
bir faşist ölmüştür. 

Sergi yarından itibaren on beş 
gün umuma açıktır. Sergi Ankara. 
dan sonra t~tanbutda Güzel Sanatlar 
akademisinde açılacaktır. 

Madritte bütün amele işlerini bı

rakmıştı. Yalnız zabıtaya ait otomo
billerle sıhiye otomobilleri sefer ya
pıyorlardı. Binlerce aile, kırlara git
mişlerdir. Amele teşkilatlarına men
sup olan ve 250.000 kişiden mürekkep 
olduğu tahmin edilen büyük bir alay. 
üç saat kadar süren bir geçit resmi 
yapmıştır. Bu alay, kendisine teveccüh 
gösteren yüz bin kişinin arasından 

Matb'uat umum müdürlüğü fotoğraf
çısı cereyana kapılarak öldü 

ve tam bir intizam içinde geçmiştir Ankara, 2 (Telefonla) - Matbu. 
Sosyalist partisi şefi M. Largo Cabel- at umum müdürlüğü fötoğrafçrsı 
lero, mutedil sosyalistlerin reisi M. Celalin ölümü il~ neticelenen bir ka
Besteiro ve komünist partiın başkanı za oldu. Celal Yenişehirde Çocuk 
M. Jose Diaz muazzam kızıl bayrak- korumu apartımanmdaki atöJye~inde 
lar taşıyan alayın önünde gidiyorlar- çalışırken prizden elektrik cereyan(-
dı. na kapılmış, ölmüştür. Hadiseyi 

Nümayişçi1er, ••Enternasyonal,, ve teftişe memur edilen fen heyeti gece 
"Marseyyez,, marşlarını okuyorlar ve geç vakte kadar raporunu verememiş. 
kollarım havaya kaldırarak: ti. Ceset nümune hastahanesine kal-

"Yaşasın içtimai inkılap, yaşasın drrıldı. Tahkikata müddeiumumilik 
Rusya, yaşasın Lenin, kahrolsun Hit- el koydu. 
ler, kahrolsun Faşizm,, diye bağırıyor 
lardı. Gayrimübadillerin 

Nümayiş bittikten sonra bir heyet bonoları 

tertip gayri mübadiller bonolan ha
zfranda ödenecek ve üçüncü tertip 
bonolar aynı tarihten itibaren devlet 
mübayaatında nakit olarak kabul e
dilecek, bu suretle gayri mübadil 

bonolarrnrn kıymeti yükselecektir. l 

Yolcu tayyarelerimiz 
Ankara, 2 (Telefonla) - lngilte

rede yaptırdığımız üç yolcu tayyare. 

si pazartesi günü I~ondradan pilotla
rımızın idaresinde hareket edecekler, 
çarşamba günü lstanbulda buluna
caklardu. M. Azana.'ya halkçılar çephesinin me- Ankara, 2 (Telefonla) - lkinci 

talibatını ihtiva eden bir defter tevdi -------------...... ---~------------
etmiştir. Bunda bilhassa !spanyamn A • k d h 
kollektif paktlara iştirak ve Sovyet m er 1 a a ay 
Rusya ile olan siyasi ve ekonomik mü 
nasebetlerini tanzim etmesi istenil- 1 y 
mektedir. M. Azana, hUkümetin im
kan hasıl olur olmaz bu programı tat 
bik etmeğe karar vermiş olduf:'U su
retinde cevap vermiştir. Bir numaı _ . _ı 

utlar 

Ecneb ·ıerin elindeki Ergani hisseleri 
hükômetçe satın alındı 

pisde 
halkın düşmanı Kar

sessizce teslim oldu 
Nevyork, 2 (A.A.) - Son günler

de Amerikanın bir çok şehirlerinde 

banka soygunları olmuştur. Detrosde 
haydutlar bir bankaya girerek 50 bin 
dolar almışlardır. Nev-Jerseyde Bo· 
gota şehrinde de haydutlar bir banka 
dan 20 bin dolar almışlardır. 

sıkı alakası olduğu farzedilen me3bur 
Gangaster Karpis'i tevkif etmi§tir. 

Nev-Orleans, 2 (A.A.) - "Halit 
düşmanı , numara 1,, ünvanmı taşıyan 

muhtelif yerlerinde elektrik santralları Memleketin 
kuracak Alman grupile de mukavele imzalandı 

Ankara, z (A.A.) - Haber aldığı~ı 
mıza göre, Ergani bakırlan Türk ano

nim şirketi, ecnebi hissedarlarını tem -
sil etmekte olan grupla hükftmetlmiz a

rasında yapılmakta olan müzakereler İ

yi bir suretle neticelenmiş ve grup mü
messilerile hükftmet arasında mukavele 
imza edilmiştir. Bu mukavele mucibin. 
ce; ecnebi grupun elinde bulunan şiT -

ket hisseleri hüktımetimiz tarafından 

Çivi fiyatları ' 

Ekonomi bakanlığı azanıi 
/iqat koydu 

Aıl'kara, 2 (A.A.) - Dcfüat Veka. 
Jetinden: 

Son zamanlarda bazı çivi fiatla. 
nnın 14,75 kuruşa yükselmesi ve bu 
suretle çh; fiatlannda normal had
den çok fazla bir pahalılık müşahe
de edilmesi üzerine iktisat Vekaleti 
ve lst..1.nbul ticaret odası çivi !iatJarı. 
m tedkik etmiş ve bu tedkikat neti
ce.sinde bazı çivi fiatJarmr 13,5 kuru5:: 
olarak tesbiti müvafık bulmuşfarclır. 

nn ffat, ihtikar sayılmıy:ıcak derece
de normal olan bir fiattır. 

Te.sbit edilen 13,:J kuru~ fiat. ahi. 
kadarlara tebliğ olunmuştur. 

Ankara Hukuk Fakülte
sinde bir ihf if al qaprldr 

Ankara, 2 (A.A.) - Bugün saat 
15 de Hukuk fakültesi talebe cemiye-

satm alınmış ve madenin tam serma ., 
yesi milli sermayesi eline geçmiştir .. 
Etibanka devredilmiş bulunan rnaden • 
deki fenni tesisat süratle bitirilecek ve 
bir buçuk, iki sene içinde ihracat raa.. 
yonel şekilde başlıyacaktır. 

Alman malUmata göre, Etibankça vü 
cude getirilecek tesisatın 7 il~ 10.000 
ton standard bakır istihsaline müsait 
olacak cesamette olacağı ve elektrolik 
imalat için tesisatı da ihtiva edeceği an-

laşılmaktadır. Diğer taraftan hükı'.lme • 

tin muhtelif yerlerde kuracağı büyük 

elektrik mıntaka santralları için uzun 
vadeli kredi teklif etmiş olan Alman 

gruplarile hüklimet arasmda mali şera
iti tesbit eden mukaveleler de tarafeyn.. 
ce imza edilmiş bulunmaktadır. Tetkik 

etüdlerinin ikmali bitmek üzere olan bu 
santralların inşasına yakında bag1ana -
cağı anlaşılmaktadır. -

Heryo söylüyor: 

Sağ cenahlar siyasetin 
fenasını tatbik ettiler 
Paris, 2 (A.A.) - B. Herriot, 

"Ero Nouvelle,, gazete.sinde diyor ki: 
ham iddiadan bahsetmesin. Ben işin 
iç yüzünü biliyorum. Ben deflation 
akidesine olan sadakatimin kurbanı 1 

oldum. Ben karamamefori müdafaa 
ettim. Bu kararnamelerin tanzim ve 
tetkikine iştirak ettikten '-Onra bun. 
lan inkara kalkışmış ol~aydım acaba 
benim hakkımda nasıl bir hüküm ,·e
rirlerdi?. Harici siyasette bizi bir 

l\lilli cephenin naşiri efkarı olan 
ha7.ı gazetelerin bana kar~ı reva gör
dükleri hakaretleri, bol bol etrafa 
.saçtıkları para sayesinde şiddetlendi. 
ren ve arttrran sağ c{'nah mensnpla
nnın mütehev\irane hiicumlarına 

maruz kalarak mağ10hi) ete duçar ol
dum. 

Hrkebe soktular, ortada ne prensip 1 
Asla unutmıyacağım bir takım ta. kaldı. ne de doktrin. Sağ cenah ile 

in ve teşniğlere maruz kaldım . Artık 
kimse bana Fransızlar nrasında barı- merkez. siyasetin en fena şeklini tat-ı 
sıklık YÜcndn getirilmesi şeklindeki 

bik ettiler ve belalarrnı buldular. \ 

Demokratlar, onların tuzağına \ 
tinin geçen yıl ölen profesörlerinden düşmeyiniz. Memleketin beklemekte 
Yusuf Akçuraoğlu ve Yeli Saltık a- olduğu islahatı yapmanıza mani ol- ı 
dına bir ihtifal yapılmıştır. mak i~in sağ cenah mensupları her 

Amerikan polisi son günlerde Nou
velle Orleansda soyma hadiseleriyle 

Alvino Karpis, bir çok aylar araştı

rıldıktan sonra nihayet ele geçirilmiş 
tir. Kendisi sessizce polislere teslim 

olmuştur. 

Liberal fırkası lngilterede liberaliz
min kuvvetlenmesine çahşacak 

Londra, 2, (A.A.) - Liberal fırkası 
teşkilat komisyonu, siyasi parti olarak 
son intihabatta hemen hemen bütün 
kuvvet ve nüfuzunu kaybetmiş olan 
liberalizmi yeniden canlandırmak için 
geniş mikyasta faaliyete girmiştir. 

Parti, bu faaliyet ve mücadele neti -
cesinde eski satvetini yeniden kazana -
cağı ümidinde bulunmaktadır. 

Bav Bek 
Bu ayın yirmisinde Bel

grada gidecek 
Varşova, 2 (A.A.) - M. Beck'in 

bu ayın yirmisinde Belgrada gideceği 
zannolunmak tadır. 

Yarı resmi Gazeta Polska, Lehis
tamn Tuna havzasındaki devletler 
münasebetlerinin normal bir şekile 
sokulması arzusunda bulunmaktadır. 

şeyi yapmak niyetindedirler. 
Paris, 2 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafil, Saro kabinesinin intihabın 
ikinci devresinin arif esinde istifa et
mek tasavvurunda olmadığını teyit 
etmektedir. 

İntihabat hitama erer ermez, ka
bine yeni meclisin bir haziranda 11~ıl
masma kadar muallakta buhm:ın fi. 
nan.s '\'C diplomasi meselelerinin tet
kikine devam edecektir. 

Liberal partisinin programınm ana 
hatları şunlardır: 

Milletler Cemiyetine müzaharet, ci
hanın bütün servet ve istihsali menba -
tarının bütün milletlere serbestçe açık 
olması, beynelmilel mesai birliği yapıl· 
ması, fikir ve ticaret serbestisi, her tür. 
lü inhisarlara ve ispekülasyona karşı 

mücadele. • · 

Almanyaya gön
derilecek sual 
Londra, 3 (A.A.) - Hariciye ne

zareti mütehassısları, dün Alrnanyaya 
gönderilecek olan sual listesinin tan
zimini ikmale devam etmişlerdir. 

Bu sualnamenin gayet mutedil bir 
şekilde ve mutedil tabirlerle kaleme 
alınacağı teyit edilmektedir. Bununla. 
beraber kabinenin pazartesi güni1 
kat'i surette tasdik edeceği bu vesi
kanın ehemmiyet ve gumufü hiç bir. 
veçhile tahdit edilmiyecektir. 

Ankara konservatuva
rına muallim geliyor 
Ce~evre, 2 (A.A.) - Ankara kon

servatuvanna üç ısefie tnüd&eti~ mtt. 
a111m olarak alman Cenevre konser
vatm·ar muallimlerinden B. A. Ilc
ehler, Ankaraya hareket etmiştir. 



biri ErenkCS)'UDclo clieri de Peııdikte 
~ve h_., Urttin«e, "100., ~ 
barmdmJ&caktır. Coclıklar olm11arda
ki himaye ~ tarafJDdan aynla 
caktır. A1rzca bil bı:gJpa. ieretıe itti
rak etmek latlyeıı ~ de abna
caktır. 'Ocret a)'d$ 15 liradır. 

Oltal lardo. teftiı 
Şehıimlzbi okullanm ve ldlltttr la-

Araste 
araıtırmalan 
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Her vatandaş tekliflerini bildirebilir ... ________________________ ,_, --= ~ -

Istanbul Türkiyenin ve 
Yakın Şarkın yazlığıdır 
Bu yll yapılacak şenlikler için 

dün bir toplantı yapıldı 
Bu sene yapılacak şenlikler etra-ı 

fmda görüşülmek üzere dün saat on 
beşte Dağcılık klübünde bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda vali ve jbe
lcdiye reisi Muhittin Üstündağ, fozı 
saylavlar, edipler, Güzel san'atlar 
mensupları, gazeteciler, seyahat ve 
vapur acenteleri bulunmuştur. Bay 
Muhittin Üstündağ gelenlere teşekkür 
ettikten sonra geçen sene ilk defa ola
rak yapılan Balkan festivalinin gör
düğü rağbeti anlatmış, bu sene daha 
uzun bir müddet sürmek üzere bir İs
tanbul sezonu hazırlanmasına karar 
verildiğini, bu hususta İstanbul mü
nevverlerinin ve hemşerilerinin müta
lcalarmın alınması için bu toplantmm 
tertip edildiğini söylemiştir. Valinin 
teklifi üzerine toplantı başkanlığına 

saylav Bay Salah Cimcoz seçilmiştir. 
Bundan sonra belediye Turizm şubesi 
müdürü Bay Kemal Ragıp söz almış, 
bu seneki festival için ihzari mahiyet
te bir program hazırlanmıştır. Şenlik
lerin bu sene Tarabyedekl otelde açıl
ması, bir gün bir gece Adada· eğlence, 
Fenerbahçe stadyomunda halk günü, 
Yıldız veya Beylerbeyi sarayında bir 
balo, Taksim stadyomunda. ve Saray
burnunda eğlenceler, Bebek bahçesin
de meh~p eğlencesi, Floryada gün
düzlü geceli eğlenceler, Beykozda es
naf günü yapılması düşünülmektedir. 

Bundan başka 18-19 temmuzda 
yüzme, 26 temmuzda kürek yarışlan 
yapılması, Boğaziçinde karşıdan kar
şıya geçmek üzere beynelmilel bir 
yüzme müsabakası da düşünülmekte
dir. 

BİR KOMİSYON SEÇİLDİ 

Toplantıda bulunanlardan bazıları 
bu program etrafında düşündüklerini 
söylemişlerdiP. Neticede esaslı bir 
program hazırlanmak üzere bir ko
misyon seçilmesine karar verilmiş, 
namzet göstermek suretile bu komis
yona Hayri, Selim Nüzhet, Selrum İz
zet, Burhan, Muhlis, Celal Esat, Bed
ri Nedim, Vefa, Şükrü Ali, Ertuğrul 

Muhsin, Fuat Fazlı seçilmişlerdir. Bu 
komisyonun hazırhyacağı rapor tek
r:-!· yapılacak bir toplantıda gözden 
ı; ~-::rildiklen sonra kat'i şeklini ala
c.:.ı. tır . . 

Toplantıdan sonra Bay Muhittin 
Üstündağ bir muharririmize şu be
yanatta bulunmuştur: 

V AL1N1N SÖZLERİ 

- llatcket parolam1z şııdut: 
lstanbul: Türkiyenin ve Yakın 

Şarkın yazlığıdır. Bıt hareketimizle 
şu gayeleri takip ediyoruz: 

1 - lstanb11Ia yerli ve yabancı yol
cu 11e seyyah getirerek tiiristik ı;c ik
tisadi bir hareket uyandırmak. 

2 - Gelecek yolcuları ~chirde nıüm 
kiiıı olduğu kadar 11zım bir müddet 
al1komak çareleri arayıp bıtnları 1sti
fadclcri,ıc ar:.ctmck ve bıı suretle ls
tanbulda geçirilen günleri cazip, tatlı 
zevkli bir lıalc .sokmak. 

3 - 18tanbııZ hallmıın yaradılışın
daki nezalcet ve kibarlığı, an'anesin
deki misaf irpcrvcrliği biisbiitün orta
ya çıkararak ~chrimiz için içcrde ve 
dışarda bir propaganda yapmak. 

Bu maksatları elde etmek için her 
vatanda.'.f, münasip ve muvafık gör
düğü teklifleri bfr.c yazacak, bildire
cek olursa bunları tetkilce ve pratik 
kabiliyetleri nisbetüıde tatbika hazı
rız. 

!stanbıtl, kendi hemşerilerinin öz 
maltdır. Onun ilerilemesinde, lstan
bullularnı daha iyi, daha rahat ya§ı
yabilmelerinde herkesin ayrı ayrı a
lakası, menfaati ve vazifesi vardır. 
Bu refahın artması, her işin muvaffa
kiyetle başarılması, lstanbul lıem.şe
risinin bunları benimsemesile miim
kündür. 

1 stanbul beleaiyesile elbirliği eden 
hususi bir komite geçen yaz şehrin 
muhtelif köşelerinde festival - şen

likler yavarak bu yolda bir tecrübeye 
girişti ve teşebbüsün ölçüsü derece
sinde ve hatta daha üstii.n 07.arak mu 
vaffak oldu. Bununla anla§ıldı ki mu
ayyen bir mevsimde bir takım .şenlik
ler tertip etmek I stanbulumuzun bü
yük hayrına ve menfaatine yarıyacak
tır. Bu. diişünco ile, her sene böyle bir 
mevsim hazırlamağa karar verdik. 

Belediyemizin seyyahin şubesine 

gönderilecek bu yoldaki teklifleri her 
vatandaştan bek1iyoruz, halktn yardt
mını bekliyoruz.,, 

Gazeteciler dün akşam 
Belgrad'a gittiler 

Belgratta yapılacak Balkan kon
seyi toplantısının müzakerelerini ta
kip edecek gazeteciler dün akşam eks 
presle Belgrada gitmişlerdir. 

Gidenler gazetemiz namına Bay 
Rasim Us, Haberden Bay Murat, Ak
şamdan Bay Kazım Şinasi, Cumhuri
yetten Bay Feridun, Tandan Bay Ali 
Naci, Son Postadan Bay Ercüment 
Ekrem Talü'dur. 

Evvelki Galata.<Jaray - Ge:ıçlcr lllrliği maçı 1 

çok biifıilk bir clcifrn uyandrrımftır. J'ı:karıki :-esimle; imizde bu maçt scy_ 
reden Raşbakanrımzla 8akanlarınuzı ve seyircilerden bir sıra üe iki takı· 
mı bir arada görüyorsunuz. 

Harbiye mektebine geçen talebemiz 
Gülhane parkında dün büyük bir tören yaplldı.-

Liselerden gelenler ağabeylerile tanıştllar 
"l'~""?W r,,...... ~ n li r...: ~~ 

Bu yıl askeri liseleri bitirmeğe mu..} 
vaffak olan 1,000 den fazla gencin Har· 
biye okuluna geçmeleri münasebetile 
dün Gülhane parkında bir tören yapIL. 
miştır. 

Daha merasim başlamadan iki üç sa
at önce Gülhane parkı baştanbaşa yurt. 
taşlarla dolmuş bulunuyordu. Saat üçte 
önde Harbiye, Maltepe, Kuleli ve Bur
sa liselileri parka gelerek kendilerine 
ayrılan yerde durmuşlar; törene hep 
bir ağızdan söylenen İstiklal marşile 

başlanmış ve Harbiyeden Enver şu nuL 
ku söylemiştir: 

Mutlu arkada§larl 
Bugün biz Harbiyeli ağabeyleriniz 

Bugün Un iver site 
meye/anında törenle 
açılıyor 
Bugün Üniversite meydanında açı

lacak Türk Kuşunun hazırlıklarına 

dün de devam edilmiş, okulun çadırı 
kurulmuş ve pilanörlcr hazırlanmış

tır. 
Türk Hava kurumu I{ültür Bakan

lığına gönderdiği bir tezkerede lise ve 
orta okullarda. bu işe önem verilme
sini, talebeye Türk kuşunun ehemmi
yetinden bahseden konferanslar terti
bini bildirmiştir. 

Talebelerin okula devam isi için 
yeni bir formül bulunacak bu formül 
bir talimatname ile tatbik edilecektir. 

Bugün okulun açılışı münasebetilc 
saat on beste bir tören yapılacaktır. 

Törene hep bir ağızdan söylenecek 
istiklal marşile başlanacak, Hava ku
rumu namına Fatih Hava kurumu 
başkanı Nurettin Atasayar ve yüksek 
tahsil gençliği namına da Talebe bir
liğinden bir kişi söz söyliyeceklerdir. 

Törende altı tayyaremiz havada 
ucuş yapacaktır. 

ALAY KÖŞKÜNDE YAPILACAK 
TÖREN 

Eminönü H alkevinden: 
(Türk Hava kuşu tstanbul şubesi) 

nin açılışını kutlamak üzere 31511936 
pazar günü saat (19,30) da Evimizin 
Gülhane parkı içinde Alayköşkünde
ki salonunda Milli Türk Talebe birli
ğinin iştirakile yapılacak törene bü
tün yurtt~lar davetlidir. 

Bu törende gençlerin yapacağı te
zahürden sonra Halkcvi gösterit şu
besi bir temsil verecek ve Ar şubesi
nin musiki kolu tarafından da koro 
yapllacaktır. 

ESKİŞEHİR ASP 

SİNEMADA 

HALK OPERETJ 
3 Mayıs 

Pazar matine : 
ŞİRİN TEYZE 

3 Mayıs 

Pazar akşamı 
FLORYA 

4 Mayıs Pazartesi akıanu Telli Turna 

Törenden ve geçit resminden intibalar. 

büyük, ÇO§kun bir heyecan ve sevinç l 
içindeyiz ..• 

Yurd uğrunda, §erefli ölümlere va
racak yolu kendisi için seçe~ gözleri 
ıevinç ve rtık kıvılcımlarile dolu siz a. 
:ziz kardeşlerimizin bu ulu ülkü yolun · 
da akı§ını yürekten alkıtlamak, sizinle 
kucakla§rnak için ko§tuk. 

Bu heyecan, bu sevinç yalnız siz de, 
biz de değil. .. Sizlerin merd bakışlı, çe
lilc varlığınızı yurda bağışhyan ana ve 
babaların, bütün Türk ulusunun göğüs
lerinde de kaynıyor... Zaferler şahika
sına yükselen büyük yuva... Türkün 
Harbiyesi .• Arkadaşlar ne mutlu sizlere 
övününüz.. Güveniniz .. 

+av1 •• m 

~ı 
~ 

. . , 
~ 

ı.•:-· 
~~~· 

Karartılan bir tarihe güneşler gibi 

doğan, yıkılan bir yurdu yepyeni ku· 
ran Büyük ( Atatürk)'ün de geçtii;"i bu 
kutsal yuvaya geliyorsunuz,, 

Enverden sonra Maltepe askeri lise.. 
sinden Sabahattin buna karşıhk olmak 
üzere bir söylev vermiştir. Söylevlerden 
sonra havaya üç el silah atılmış ve Har
biyeli gençler yeni Harbiyelilerle ta.. 

nışmışlardır. 

Bundan sonra geçit resmi yapılmış 
ve önde Harbiye, Kuleli, Maltepe, Bur-

sa liseleri geçmişler ve Taksimde Cu. 
muriyet Abidesine çelenk koymuşlar• 
d~ . 

ab 
Şampiyonluk karştdaşmala~ı 
Perşembe gecesi başhyor 

Sirkeci müsabakasına iştirak edenlerden bir grup. 

Büyük tavla müsabakarruzm son haf.. ! 
tası içinde bulunuyoruz. önümüzdeki 
perşembe günü, bütün semt şampiyon
ları, İstanbul tavla şampiyonunu orta.. 
ya çıkaracak oyunlarına başlıyacaklar
dır. Semt şampiyonlannın karşılaşma.. 

lan Sirkecide, tramvay durağı karşısın
da Melek kıraathanesi salonunda yapı. 
lacaktır. Semt şampiyonlarının burada 
bulunmalarını rica ederiz. 

USKUDAR KARŞILAŞMALARI 

Dün gece tlsküdar mıntakası karşı
laşmaları Üsküdar vapur iskelesinde 
Bay Rizarun kraathanesinde yapılmış. 

Bay İbrahim ile mütekait Bay Halit 
semt şampiyonu seçilmişlerdir. 

K.ADIKöY KARŞILAŞMASI 

ka karşılaşma yapılamıyaeağın(fan sonra 
dan müracaat hiç bir suretle kabul edil· 

miyecektir. 

ı . KONFERANSLAR 1 
Havacılık hakkında 
Beyoğlu Halkevirıden: 

(Türk Kuşu İstanbul şubesi) niıı 

açtlması dolayısile 3 mayıs 936 pazar 
günü akşamı saat 21 de Evimiz salon
larında doktor !srnail Kenan tarafın
dan havacılık hakkında bir konferar.s 
verilecektir. 

Bu konf er1ns halk içindir herkes 
gelebilir. 

Semt karşılaşmalarmm sonuncusu. ---------------
önümüzdeki salı günü gecesi saat se -
kizde Kadıköyünde iskele üstünde Bay 
Hayrinin iskele gazinosu salonunda ya
pılacaktır. Kadıköyünden oyuna iştirak 
edecek oyuncuların bu müsabakaya ilan 
edilen saatte gelmelerini rica ediyoruz. 

Kupon alıp semt müsabakalanna gL 
remcmiş oyuncularında bu son kar§I -
!aşmaya gelmesi lazımdr. Bundan baş. 

ltalyan Büyük Elçisinin 
z"yaretı 

Bay Tevfik Rüştü Aras'ın Belgrat
t.a bulunması dolayısile Dış bakanı 

vekilliğini yapan İç Bakanımız Bay 
Şükrü Kaya, dün bir ara Perapalas ote 
linde İtalyan büyük elçisini kabul et-
miştir,. - -
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1 1 işaretler •.. Uzaktan . . Yakından . 
Sosyal cephelerde======================================---------· 

• • 
1 Gezintiler-= 

Pompeide seçimi 
vaziyet Hırsızlığa bakın! Kaçırılan Kral Fuad 

Zevki, sevgiyi ve sevişmeyi bin 
bir süzgeçten geçirerek incel iğ· n 

sonuna erdirmit bir ülke vardı .• 
Adına "Pompei,, derlerdi. Din 
tarihinde adı lanetle anılır, sanat 
ve CJ§k eserlerinde hasretle sa}•ık
lanırdı. Bir yanardağ, ona kıy
mış. kızgın lavlar onu altına al· 
mıştı. Binlerce yıl gömülü kaldı. 
Bir gün umulmaz bir İz, ondan 
ni§an verdi. Kazmalar işledi kii
rekler ~ıkırdadı ve koca şehir son 
nefesini verdiği yarı sarhoş . yarı 
baygın halile ortaya çıktı. 

Avrupada erkanı harbiyeler Lehistanda koca bir köp-
12 milyon inıanı ıeferber edecek •• ••k ··ı- l d 1 

yıldız! En zengin hükumdarlar
dan biri idi. Çünkü .. ıekilde planlannı hazırlamııtır. ru so u up ca ın ı. 

Her cümleıinin üıtünde mah- Lehistamn küçük bir şehri oJan 

k Kutnoda nehir üzerine yeni bir demir rem kayıtları bulunan bu as eri 
köprü kurulmuştu. Günün birinde, 

hcuırlıklar yanında Avrupanın 
şehir ahali i, bir takım amelenin 

büyük politika oyunları, sosyal geldiğini ve köprünün iki tarafına 
cephelerin manevraları, Yeni manialar koyduğunu ,.e bu suretle 
planları, yeni tabyeleri ile daha köprüyü serbe ·tçe sökmeğe başladık
orijinal bir ıafhaya girmiıtir. larını gördü. Hatta bunlara polis
A Avrupada sosyal cephenin 914 ler de nezaret ediyordu. Ahalinin 

d l · · h l l · h anladıg-ına göre, bu köprünün yerine enberi i erı gerı am e erı şu at-
larda tutunmuştur: yeni!!İ konacakmıc::. 

1 _ 914 ele ıosyaliıt cephe ka- Amele köprüyü rahat rahat ı"Öke-
rek parçaları kamyonlara yerleştirdi

pitalist cephe önünde çekilmeğe ler ,.e ahp gittiler. Günler geçtiği 
mecbur olmuştur. Kııacaıı, sos- lrnlde yeni köprüniin takılmadığını 
yalist cephe büyük harbin paila· gören halk, büyük bir kalahahkJa 
maıına mani olamamış, kapitalist belediye daire.,ine giderek ~ika~ et et

cephe taarruza geçmiştir. tiler. Belediye reisinin bir şeyden 

il - 917 de Sovyet ihtilali habri yoktu. 
Avrupanın §arkında muzaffer ol- Meğer, polis Ye amele kıyafetinde 
muf, fakat Avrupa sosyalist cep· olanlar hır:-iızlarmı~. köprii~ ü ~alıp 
hesi buna iıtirak eclememiı, üçün- götürmüşler. 

Edimbu,.f!da bir talebe 
ıırvpunun yaptığı marifet 

Entransijandan: 
ölen Mıı:1ır Kralı Fuat dünyanın 1 

en zengin hükümdarlarından biri idi. 
Sen·etinin hesabını ken el isi yapar ,.<' 
her yıl arttığını görürdü. Kralın en 
büyük merakı borsada Mısır n- A''
rupanın eshamınrn vaziyetlerini tet. 
kik etmek ve tam sırasında satmak 
\"e \'ahut -:atın almaktı. 

Bu i~I~ o kadar me-;;guldii ki "Ma
liyecilik sanatım hiikümdarlık mes-
le~imrlen ziyade 
derdi. 

heni uğra~tırıyor.,. 

Havada doğan çocuğa 
ne ud koqarsınız? 

cü enternasyonalle ikinci enler- Edimburgda talebeler tiyatroya 

nasyonal meydan harbine tutu•- Büqük harbe ait hücum etmi~, kendilerini menetmeğe 

Yapurda doğurmu hadiselerine 
çok te.s.'ldüf edilir. Fakat tayyarede 
\ıu, ilk defa rnlrna gelmi!;tir. Ge
çen hafta Finlandiya ile lsYe<; ara
sında sefer eden bir ~ olcu taryan.si 
yolcuları arasında gebe bir kadın var. 
dı. l. veç 'e Finlandiya hududu ü
zerinden geçerken hu kadının bir ço
cuğu dünyaya geldi. 

Hind sularından Japon kıyr 
farından, Atlas dağlarından sis
li puslu yollardan akın akın gez
ginler koştu. Koca sakallı bilg;n· 
ler, çıplak kalalı filozoflar ütüf" 

tüler. Kükürtle yaldızlanmış ki
tabeleri okudular. Duvarları yok
ladılar, mermer merdivenleri, 
porfir sütunları, tunç ba~lıhları, 
somaki kemerleri ellediler. Ateı 
sellerinin mumyaladığı gövdelcr
le konuştular. Onların önünde 
Pompei, tarih=n karanlağına çev
rilmiş keskin bir ışık oldu. b el '$ çalışanları bir tarafa iterek Röne 

muf' un an gene kapitaliıt cep- k k k / r d d k 1 Böyle mühim Ye yepyeni hir ha
diseyi umumileştirmek istiycn anne, 
hemen gazetelere il:in vererek halk
tan çocuğu için orijinal bir isim is!e
di. Artr:< gelen mektup1ann sayısı_ 

nr ~ormay:n. nunların irind<> rn es
kic::inden haşlryarak en asrisine kadar 
hinlerre- isimler Yardır. Ka"rn han
gi..,ini se<;eceğinde şaşrrmr~tır. 

Şimdi, artık masal sandığı
mız §eylerin üatündeki tılısımlı 
yaldız dökülmüş bulunuyor. Anlı• 
yoruz ki Pompei gerçekten bir 
gönül cenneti, bir zevk ve af h 
kaynağı imiş. 

07 unç ra am a Hustan <!dın nki yıl ızı ya a amış 
he kazanını§, ıosyaliıtlerclen la- UJuslar Kurumu, umumi harpte ye bir otomobile koyarak kaçırmışlar-
fiıtler böylece doğmuıtur. havaya giden paralnrı hesap ederek, dır. Yıldrz, hu hadiseden frna hal-

111 - 1933 de kapitali•t cephe bunun bin sekiz yüz on iki milyar al- de korkmus Ye bir sinir buhranına 
aosyaliıt cephenin dağınıklığından tın franga ,·ardığını görmüştür. Bu kapılarak hayılmıştrr. Talebeler, ken
iıtilade ederek en ıağ temayüller- tutar, Napolyon Ponaparttan 1914 disini U7.Un miiddet ayıltmaya t:ahş-
1 l'b mışlar.sa da murnffak olamayınca e, ı eralizmi de çiğniyerek orta yılına kadar olan muharebeler mas-

tekrar otomobile koymuş '"" tiyatroya zaman devletini yeniden kurmak rafının dokuz defa daha fazla.sıdır. 
getirmişlerdir. 

emeline dü,müftür. Ve muvaffak Umumi harpU! ölen insanların ~·e- Talebelerin \'erdiği ifadeye göre, 
ela olmuıtur. kQnu da on milyonu geçiyor. insan maksatları yr]dızı ~ir tutmak ve bu-

Sollarla sosyal demokratların hayatının kaça mal olduğunu anla- na karşı alacakları fidye:yi bir hayır 
mak için Fredrik Pa.,.inin 1870 harbi f t k · 

aralarıntlaki muharebe ra.izmin işine sar e me tı. 
hakkında .söylediği bu sözJeri hatır -

-.ilah atmadan muvaffak olma•ına lamnk k~fidir: Bir inek Felemenkie 
ıebep olmuıtu. "Bir askerin ölmesi, yirmi, otuz günün meselesidir/ 

1936 ela ıoıyal cephelerin yıllık çalışmanın durması, iyi verim- Fe.lemcnkte gun\ln meselesini 

vaziye; öyle hulasa edebüir:iz: lerin mahvolması demektir. Her ne Oosterheek inrği teşkil ediyor. 
Kapıtalist cephe orta ıınıllara Oosterheek bir şehirdir. Geçen 

vaitlerde bulunuyor. lıçilere va- bir acı i.~e de, cemiyet için ondan da- ilk krınunun yirmi dördünde, noel
itlerde bulunuyor. ileri hareketi ha az bir ya., değildir. Böyle i.<ıla. den bir giin e' \"el bir ineği mezbaha-

tistiklerde 11alnız harp ederken ölen- "tü .. ı d t k f · k'b naıyonaliıt bir cephenin faaliyeti ' ya go ruyor ar ı. ne ecı a · ı e-
lcri lıesap ediyorlar. Ya 1ıastaltklar. t• • 1 1 1 k. h yl k halinde göıtermek iıtiyor. mı an amış o ma ı ·ı, ag arını o-
dan gidenler, ya iş göremiyecek ka- pararak ka~mr" n• kırların yo]unu 

F Q§izmin ve rasizmin nasyona- dar sakat olanlar?. Bunları lıangi tutmu~tu. Bundan sonra hayrnnı t-

büsler netice.siz kalmı:;;tı. lne~in a
.rnk izleri göriilüyor, fakat kendi ini 
bulmak kabil olamıyordu. Baz.an 
sürüler içine karı..,tığı uzaktan fark 
ediliyorsa dn kendisine yaklaşmak i.·
tenildikçe kaçıp kayboluyordu. 

Bir takım merhametli kimseler a. 
ralarmda para toplryarak hay,·amn 
değ<>rini ~ahihinc ödemişler, artık 
takip etmekten \'az gedlme-:ini temi. 
ne murnffak olmuslardır. Lakin, 
hayali hir mahhil< hnline ı?"irrn in,,k. 
kendi i ic'in yapılan bu ha~ ırlı teseh_ 
biisii hilmediği icin hrılii kacmakta. 
~erseri ya a nc:ına de-rn m t>"errk Fe
lemenk ahalisi icin bir l•.-•lence ol
maktadır. 

Gün geçtikçe bilginler, uzman
lar öyle vesikalar buluyorlar öy
le ince gizliliklere sokuluyorlar ki 
artık günlük l'aşayı~larının bile 
perdeleri sıyrıldı. 

Pompeililerin siyasi ömürleri· 
ni, seçim sistemlerini, propagan
da ölçülerini, değer ölçeklerini 
hepsini hepsini biliyoruz. Orada 
seçilmek için zeka, irade, bil~i 
bir değer değilmiş. Güzel olmak, 
gürbüz olmak gerekm;~. 

Kadınlar, böyle söylemi~ler, 
böyle hüküm verm=~ier. kocala
rını, sevgililerini güzele rey vcr

S. (;ezgin 
'(Lütfen sayı/ayı çc:1 riuiz) liat bayraklar altında toplanmaları istati!;liklcr meudana koyacaklardır?., Jc geçirmek için .rapı lan hiitiin te~eb-

ve kenclüerine yarı ıosyaliat bir --------------------------------·----------------,.------------
renk vermeleri orta zaman devle-

tine dönü1ü, maskelemek emelin- c 1 • 11~.· .•. ~~.~:"~ :~ A~tJAM-):.. IC~.~~tL 
elen doğuyor. Sağ cenahın ıoıyal ' • 
taarruz tarihi yeniden ihya içindir. ' 

Sol cenah ana hattı, ana pren- - S E V E N G 1 
~pi muhalaza etmek ıartiyle, ıol- =======::: T e 1 r 1 k a: 16 ======================::::====::::====================-====================================:=:========= 
dan •ağa doğru, radikalizmden mu 
haltız<lkara yakın hatlara kadar• 
radikalizme taraftar olan ıosyal 1 

ceı>heleri bir bayrak altında topla
mak emelindedir. 

Sağ cenah YQ§anmı§, losillf:.§mi§ 
hayatı bir <lnel ·ı . .. d'~• . • a r erı surme ıgı ı-

çın memleketlerin orta ıınılarını 
kendi kadroıuna aldı. Sol cenah 
radikal teelbirlerini tatbik edebil
mek idn orta sınıfı bayrağı altı
~a toplamak iatiyor. 

~ ~ :(. 

Memleket/erir, orta il 1 . ıını arı 

müzayecledır. Bunları .. n en gu-
zel mi•alini son F ranıız ıeçimin-
cl e ne§redilen beyannameler teşkil 
eder. Fransadaki halk cephesi 
sınıf kavgasını daha bQfka hat
larda karıılamah iddiasındadır .. 
intihap faaliyeti, halk cephesinin 
ilk taarruz hamlesidir. 

Sol cenahın bu yeni Planı, sa
dece gündelik bir politika oyunu 

olmaktan daha fazla temellere 
de sahip olmuştur. Bir zaman L. 
Blum'ün tecaviizüne uğrıyan "ne
o - aosyalist,, ler bugün orta sını- 1 

fı da kaelrosu içine alan ve nas

yonal •oıyaliıtlerin taktiğini takip 

Sa~ri Ertem 

.(Sonu Sa. 6 Sü. 5) 

Ömer Hayyam Klübün taraçasında oturarak çam
ların arasından görünen denize karşı akıam içkisini 
içmeğe hazrrlnnan Sabri Uçann karşııında HÜ.eyin 
Tok, lafı ecnebi sermayesinin ürkütülrn~ıinden, kor 
kutulup kaçırılm-ımasından tutturup ş:rketin bu vergi 
İ§ine getirmek üzere idi; genç b:r kadın, önlerinden 
geçerek Sabri Uçara gülümsedi. ülkeler arası h~va 
yolları anonim ~irketi idare meclisi Üyesi büyük bir 
gAlantrile yerinden kalktı, genç kadının yanına gide
rek eğildi, 
rek eğildi, elini u·u~!arının içine alar2k okşadı ve 
Avrupalılık diye mübalağalı bir sinema artisti pozu 
takınarak aşikane bir eda ile üç beş söz konuştu. Kr~ 
dının yine gülümseyip ilerlemesi üzerine dönüp ar -
kadaşının yanına geldi, parmeklığa dayanarak heye
can içinde konuşır.ağa başladı: 

_ Harika, monşer, diyordu, harika ... 
Hüseyin Tok'un anlarruyan gözlerle bakındığını 

görünce ilave etti : 
_ Bu ecnebi kRd•nlarının güzel aan'atlar haline 

getirmiş olduklan koketriyi tasavvuz edemezsin; şiir, 
baştanbaşa heyecan .. Düşün, monşer, o ne İncelik, ne 
zarafet... Hiç bir şey ıöylemedikleri zaman etrafla • 
nnda insanı saran ve çekip götüren bir hava var ~ 
dır; güldükleri zaman güller açılıyor sanırsınız; ko
nuştukça samimiyetteki enginli~e ba!11~rıınız ! 

Hüseyin Tok: 
_ Bu kadın Fransız mı? 

Diye sordu. 
_ Hayır ... Yahut, evet .. Ne b1leyim. Orijin pe-.k 

belli değil. An11csi Franıız; fa1<ııt b·1 güzel b3yan Al
~anvada doğmuş. Babuı A1m'ln, babaıının babaıı 
Türkiyeden Almanyaya gidio yerleşmiş bir levanten 
im'v galiba ... Jh madmnzel Fransada büyümü§, sonrn 
tngiltereye g'derek orada ckumuş. 

_ 

0

Şimdi de fstımbulda? 
_ Evet, burada uzaktan akrahalan vftnnı~. Onları 

görmeğe gelmiş. Bizim otel sahibi Karagözyan bu ak• 

rabalardan; bir haftadanberi de bu güzel kızın nişan~ 
Jısı ! 

Hü~eyin Tok, böyle karııık b'r maceranın içinden 
geçip gelen ve demin Sabri Uçarla konuıurken İnce 
vü::udunun kıvrılıp bukülü§lcri gözlerini okııyan 
genç kadını tekrar görmek istedi; dönüp t~raçanın 
öbür ucuna baktı. Hiç kimseyi göremedi. 

Sabri Uçar, göz1erinde baliı. ayni mcftunluğun pa
nltısını taşıyarak konuşuyordu: 

- Bu kadınlarda gerek vü::ut, gerek nıh ne İyi 
terbiye eclilm; ştir; göreneğin, asırlardanberi kültür
lü yaşamanın neticeıi bu ... Bizim kadınlarımızda bu 
huıusiyet yek, aziz'm ! tnıan, k'\dını bütün güzellik, 
incelik, vücut ve ruh zenıinliğile anlıyabilmek için 
ecnebi kadrnlarile eğlenmeli ... 

Hüseyin Tok, tam fırıatını bulduğuna inanarak 
ilave etti: 

- Ecnebi kadınlarile eğlcruneli, fakat Türk kadrn
larile evlenmeli! Biz'ml<ilerin fer:ıgnti, taharr.mülü, 
ahlak sağlığı ve yuvava bıı.~l lığı da hiç bir mil· 
let kadınında kolay kolay bulunamaz, sanırım. 

Hüseyin Tok, kız babası olarzk, zengin muhatabı
nın yab~ncı kadınlara düşkünlüğünü hiç de beğen -
m~mişti; üstelik ib11 l<3dl\r methP.dile" k"\·1··, da ni
hayet rüzgarın bizim r. .. ;•hitimizclen alıp yaJnncı tor~ 
raklara dü~ürdüğü melez, kırr.a b!r tohum verimi ici. 

Bununlaberaber Hüseyin Tok, havn ycHa~ı ano -
nim şirketinin vergi işini hatırlayınca daha ileri git
mcği uygun bulmıyarak sustu. 

7 
- Zaman ~cııiıı ve benim toprağ11mzdan tc:'lti yap

mazdan önce bana bir testi şaraıı tıcr, ey saki! 
Ömer Hayyam Klübün geniş teraıınd:ı mehtapta 

çamlann arasından p nl pınl &örülen Marmaraya, 
kurşuni Meyandros adıu:na ve Büyükadanın nefti 
çamlarına kar§ı oturu}•orlnrdı; m!lsay:ı dnyanarnk bü
yük ıairin me§hur rüb.aiıini okuyan Sabri Uçar, 
Karagözyanın nışanlısının önündeki beyaz kova. 
nın İçinden beyaz peçeteye sarılı §arap şİ§eSİni aldı; 

önce kadının, sonra arka:!.a§ının kadehini, &onra da 
kendi kadehini doldurdu, son yudumuna kadar içti; 
genç kadının çıplak omuzuna doğru eğildi, taze vü
cudundan dağı~an sarho~ edici koku ile sanlaralt ~iiri 
Fransızcaya tercüme etti. 

Mis KoJet, - Muhtel.f milletler kırması güzel en 
son Londrai'a okuduktan sonra böyle bir lngiliz kü • 
çük hanımı Ünvani!e anılır olmuı ve lstanbulda da 
bu ııfatı muhnfaza etmişti - Heybeliadadaki klül:ıün 
meşhur bir eski ~air adı ile anılmasını esasen entere
san buluyordu; Hayyamm bir şiirini işitm:ş olm"K 
ond:ı ayrı bir al~ka uyandırdı; gözlerinin içi aydın • 
!anarak, hoşlanarak dinl'vcr, güzel bir gülüırşerr:enin 
tatlı ~iiri içinde bir kat daha sev:mli görünüyordu. 

MllsAnın .. evresinde Mis K olet!e ~-bri Ucf!rd"n 
başka biri c'aha vardı: Sabri Uçarın e!ki bir arknda-
şı olan tzm:rli bir ihracat tüccan, alabildiğine zengin 
bir adam. 

Hayalının çoğu A\'rupa şehirlerinde. azı lzmirde 
ve daha azı da Ankara ve lstanbulda, d~ha doğru•u 
A~kara, ht nbul. h:mjr aı-asınd"' ;.rr,., trenlf'r'r. · ·:ı. 
t ~ klr vagonlarındı, vapurların lüks kamarnlnrında 
geçen ihracat taciri Mehmet Halkatapar da ec'*cbi 
kadınlarının ,iir haline getirdikleri koketrinin zevkir.e 
varmış olanlarc'an bir:dir; girip çılttıi!ı yerli, ecnebi 
bütün salonlarda daima birinci planda görünm~ğc a
hşan ve bu ah~ıklık~an hoşlanan Mehmet Ha'k'lta • 
par, ömcr Hnyya-n Klü?>iin tera:ıındaki sofranın <'CV• 

resinde, bilhaua Mis Ko~ctin kuşısında ik:nci plana 
düşmeğe razı olamazdı. 

- Şampanyadan b?§l'a bir şey icemiyorum, üedi. 
r.ıüaadc ederseniz bu şarabı geri götürsünler! • 

Garsonu çağırnrak ern'rler verdi, yedi buçulduk 
bir top sesile patlıyarak açılan F'IT'.Qanya şiş~sint'.cn 

önce kendi kndehine bir kaç yudum koyarak ilk tol"" 
tcyu aldıl<tan sonra Mis Koletin kadehini doldurdu. 
Sabri Uç:ır, f'f;ki arkadaşının çiyliğine kızdığını belli 

etmemeğe çalı§nrak hafifçe dudaklarını ısırdı. 

( Arkaıı var) 
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Yaz günlerinde 

Çocuklarınıza Nasıl 
Ba ma ısınız? neşriyatı ve halk musikisi. 18: Ambasa

dörden nakil. Dans musikisi. 19 : Ha. 
beri er. 19. 15: Hafif parçalar ve sigan 
musikisi (plak). 20: Muhtelif sololar 
(plak). 20.30: Stüdyo orkestrası ( Ga
vin kardeşler ve Tenor Avni) beste
kar Halit Bediin tangoları. 21.15: E
minönü Halkevi gösterit koiu ve son 
haberler. 

.. Yazan: Ali Şükrü Şavlı 

Cüt çocuk1armda Eazlaca vefiyatı 
muci11 olan hastalıklardan birisi de is
haldir. Bu ishalin öldürücü şekilleri en 
.ziyade yaz aylarında görülür. Sıcaklar 
arttıkça ishal de o nisbette fazlalaşır. 

En /azla görüldüğü aylar temmuz a. 
ğustos, Eylfıl aylarıdır. İshalin vehame
ti ço-:uğun geçirdiği ishalin tekrarlan_ 
rnasına göredir. 

Mesela, birinci ishali haziran veya 
temmuzda geçirmiş ise ağustos veya 
eylülde ikinci ishali gelince bu ishali 
çok şiddetli olur. Ekseriya vefiyat böy
le ishaller arasmda göriilür. 

Çocuk hem ishal yapar hem kusar .. 
Bu kusmak ve ishal adedi o kadar fazla 
olur ki, adeta sayılamaz. Gözleri çu • 
kurlanır ve etrafı siyahlanır, dudakları 
tırnaklan morarır. Karnı çukurlaşır iki 
üç gün içerisinde tombul bir halde olan 
ço,cuk solar gider. Bu ishale sebep ne
dir? Çocukların büyümesinde harareti 
tanzim eder, etmek kudreti az olduğun. 
dan sıcak devam ettiği müddetçe bü
tün vfü:utlerinin mukavemeti noksan _ 
dır. Ve çabuk hastalanırlar. Birçok se
bepler ishali mucip olur. l\ı1,eseıa çocuk 
sıcağın teııirile fazla harareti olduğun.. 
dan sık sık meme almak veya sütünü 
içmek ister anne merhametinden verir
se fazla gıda almaktan mütevellit ishal 
başlar. Veya sicak çocuğun asabına te... 
sir ederek ahşada ihtikanı (Kan hücu
mumı) mucip olur. Bundan da ishal o_ 
lur. Veyahut sıcak tesirile gıdanın için
deki mikroplar fazlalaştığmdan böyle 
gıdayt yiyen çocuklarda ishal husule 
gelir. Herhangi bir sebep tesirile husu_ 
l: gelen ishal sıcakların tesirile çocuk
hrın bağrrsaklarmdaki mikropların ço. 
,alması!la sebebiyet verdiğinden şu hal 

ıslıfili mucip olur. Sıcaktan sütler pek 
ç::ıbuk oozulduğundan inek sütü ile bes-
1.:nen çocuklarda daha fazla ishal gö _ 
ri.ilür. İşte bu vahim hastalıktan çocuk
i ;· r.ıı 7ı kurtarmak için bütün anneler 
yaz ~ylarında husule gelecek olan is. 
hallere karşı tedbir almalıdır. Çocukla
rımız~ mecbur kalmayınca yaz ayların
da katiyyen inek sütü vermemelidir. 
Çünkü inek sütü ne kadar temiz olsa 
ne katlar dikkatli sağılsa ve temiz sak
lansa gene mikropsuz olamaz. Sütün 
içinde bulunan mikroplar sıcaklarm te
.sirile derhal tekessür ederek çocuğun 

barsaklarmı bozar. Aynı zamanda inek 
sütünde çocuğun vücudünü mikroplara 
karşı müdafaa ettirecek bassalar yok -
tur. Bunun için her anne çocuğuna ken
di sütünü emzirmeli anne sütü emen 
çocuklarda yaz ishalleri o kadar tehli -
keli değildir. Fakat memeyi mutlaka 
saatle vermelidir. Mesela; beşinci ayına 
kadar her üç saatte bir, altıncı ayından 
itibaren her dört saatte bir meme ver -
meli, fazla ağlarsa arada azar azar çok 
açık ve u; şekerli çayla avutmalı. Çocu
ğa her defasında annesi bir tek meme. 
sini vermelidir. Eğer inek sütü ile bes
lemek mecburiyetinde ise sütün çok te... 
miz ve gebe olmıyan inekten olmasına 
dikkat etmelidir. Süt şişelerinde gramı 
gösteren işaretler olmalı ve doktorun 
tavsiye ettiği miktardan hiçbir suretle 
fazla vermeme1idir. Süt §İşeleri sodalı 

veya Borakslı veyahut sabunlu su ile 
iyice yıkandıktan sonra kaynar su ile 
de haşlanmalıdır. Hatta kaynatmak da-

mek için zorlamı~lar. 
Okrımak, öğrenmek, düşün

mek; hele düşünmek adamı çok 
geçmeden sade alın ve yalnız bu
run haline kor. Geçmişin büyük
lerine bakın. Hepsi korkutacak 
kadar çirkindir. 

Bereket şimdiki kadınlar, es
ı .. :ırri aibi güzcllif<e aş crmiyorlar.

1 Yoksa TJarlament:>lar dilber jigo
lular, yosma delikanlılar dolar· 
ılı. Memleket mi n~ olurdu, cli-
1"Jrftınu~? Adam sen de Pompei 
gibi olar giJercli veHelam!.. ı 

S. Ciez§in 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ha iyidir. Hiç bir zaman çocuk süt iç
tikten sonra şişe süt bulaşığı ile bırakıl
mamalı, derhal yıkamalıdır. Şişe emzik. 
leri her defasında sodalı veya borakslır 
su ile içi dışına çevrilip yıkamalı ve 
kapalı bir kap içerisinde muhafaza olun 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi veri. 
lecektir. 

malı, katiyyen sineklerle temas etme - •-------------·---.. 
melidi r. Hiç bir zaman şişe emzıgını 

yalancı emzik gibi kullanmamalı ve ka. 
tiyyen ilii~ konan boyalı şişelere çocuk 

BORSA 
2.4 936 

sütü koymamalıdır. Çünkü, bunları iyi •-----------------
. ı k k b' nıza.ıarmda yddrz lşareuı olanlar, ttze 

temız eme a ıl değildir. Aldığımız rtnde muamele 8'1Srenlerdlr. RakamJar 
inek sütünün iyi olduğunu anlamak i- · caat 12 de kapanış fl&tııt flyatlanıur. 

çin ahırının temiz ve hükümet tarafın... 

dan kontrol edilmiş ve ineklerin hasta
hktan s51im bulunduğunu tahkik etmek 
lazımdır. Sütçüden alınan süt evde hiç 
bekletilmeden derhal 15 dakika kay
natılarak piirilmelidir ve sonra süt ka
bının kapağını kapatıp ya buz üstüne 
veya sık sık değiştirmek şartiyle kuyu 
suyuna koyarak veya musluğa koyup 
daima musluğu akıtmak suretiyle sütü 
soğukta muhafaza etmelidir. Hiç bir 
zaman sütü piştiği kaptan diğer bir 
kaba koymak suretile muhafaza etmi • 
yerck aynen piştiği kapta saklamalrdır. 
En iyisi sütçüden alınan süt altı şişeye 
taksi:n olunup şişeler içerisinde pişiril
meli ve o suretle de soğukta saklanma
lıdır. Bu iş için yapılmış süt soğutma do 

la~pları veya buz dolapları tavsiyeye şa_ 11 yandır. Çocuk çok sıcak günlerde öğle 
üstü bir defa meme veya süt alıyorsa, 
meme veya süt yerine çok açık ve az 
şekerli çay vermeli, bu suretle çocuğun 
hararetini teskin ederek fazla süt ver-

PARALAR 
• Londra 
• Nevyork 
•Parla 
• ~mano 
•Brüksel 
• AUna 
• Cenev~ 
• Sofya 

r.2·l 

126 -
lti7 -
1118 -,.., -
~'l.·

.. 20 -

~4 -
• Amste,.'.!311' 'i4 --

" Pra~ ıı2 -
• Stokhoım ıIB -

• Vtyane 
• Madrtd 
• Berltn 
• Varşova 
• Budapeşte 
• Bllkret 
• BelgT&ô 

• Yokohama 
•Altm 
•Banknot 

.:l·,-
tfl -
:i2 -
<!4.
fü -
15-
b2 -
M

!16H -
241 -

·-----------·~----· 
ÇEKLER 

• Londra ti2U.0 •Viyana l.ı!!j18 
* Nevyork ı ı. 7llH4 * Madrtd ô 8210 
• Pıutı 1~0.'> • Berlln t.97tı0 

• Mtl!no tO (~':) • Varşova -l 2'..!2AJ 
• Brtlkseı 4 t9:ll • Budspeşt.e 4 b0ı1tı 
•Atına ·4 ü1ti7 • BUkr~ 108 b7 
•Cenevre ~ 4ı2() • Belgrad ~4 IJOi1ll 

• Sotya "-l HS7l> • Yokohama 'i!.7l>7ö 
• Am!'terrlam l.17lf>I • Moskova 2t8787 
• Prag 1:1.2210 * Stokbolm lt 11f>7 

ESHAM 
lŞ l:S.uıkaaı lO !:ili l'ramvay 11.w 
A.nadoıu ~4 2.J 

mekten katiyyen çekinmelidir. Eğer ttejt ıı Hl.J 
* (..'lmento 

Onyon Del 
Şarlı Del 

BeJys 

tO f>~} 
JOO 
JOO 
ıou 

çocukta ishal başlamış ise, derhal me. Şlr. Hayrty tbOUU 

me veya sütü kesmeli ve yerine. meme Merkez fiatık il'\ 

saatlerinde ~ay vermelidir. Bu çayı U. Slgorts U(ı Şark m ecz.11 ı 00 
Ponomontı 'l i>!J Telefon 

12 - 24 saatten fazla vermiyerek ishal •-- -----·---------11 
devam ederse derhal hekime haber ve- ı stlkrazıar Tahviller 
rerek alacağı gıda hakkında doktorun • 1933 T .Bm ı :.a. B:h l!:lektrtk ~) \) 1 

dl. 70 
14 Ub 

tavsiyesine göre hareket etmelidir. Ço
cuklarda yazın sicağm tesirile fazla ha
raret hasıl olduğundan, sık sık meme 
isterler ve bu arzusunu da huysuzluk. 

• " .. ., O ı!1 91l ITam,•ay 

• • ., UJ ~ı! t i! Kıhtım 
Cstık.Da.hlll ııU Ull * Anadolu ı 

Ergeni Iı>Uk 
192!! A M 

:ı4 b( ı • Anadolu IJ 
ı ı Mı A.nadolu W 

lar yaparak ağlamak suretiyle gösterir. s. Erzurum • M!lm .. ı.sfl A 

ıH~U 

WL lı 

işte bu zamanlarda fazla ineme veya ı-------------.---..;; 
süt vererek çocuğun barsaklanm boz- 1 

1 makt:m çekinmelidir. Bunun yerine aralı Zahire satışı 
ıııra çok açik ve az sekerli, mümkün ise .-.. -_ --------------....;ı 

• ~ · ..,..tanbuJ tkareı ve ı:ıı.hlre borKD.ııında dUn 
§ekersız çay veya kaynamış su vererekı muaıni!lt' göreo (kilo) mı.ıddelPrı 
hararetini teskin etmelidir. Sıcak aylar~ 
da çocukları pamuklu ile sarmamalıdxr. 
Elleri ayaklan serbest bulunmalıdır .. 

Kuştüyü yataklar ve yorganlar ve 
muşamba kııllanılmamalı, çünkü bunlar 
daha ziyade sıcak tutar ve çocuk has • 
talanır. Bu sebepten yatağın üstüne mu 
şamba konarak bunun üstüne bir çar
şaf serilir ve çocuğu bir zıbın, bir göm
lek ile yatağa yatırmalıdır. üstünde in
ce bir örtü örtmek suretiyle serbest bu
lundurmalıdır. Odayı serin tutmak için 
pençerenin önüne ve camlara sık sık 
soğuk su dökmeli, öğle üstü güneşin 

odaya nüfuzuna mani olmak için de 
perdeleri kapatmahdrr. Güneş banyosu 
yapacağrm diye öğle sıcağında sokağa 

Kş P. 
Nev'i: En C:ük 

Buğday (yumuşak) 7.25 
,, Sert 
,, Kızılca 

Çavdar 
Badem içi tatlı 
Mısır sarı 

Kuşyemi dükme 
İç fındık 

Tiftik 
Yapak Anadol 
Sansar derisi çifti 
Varş.ak ., ,, 
Kunduz 
Tilki 
Porsuk 

•• 
" 

•• 
" 

,, 

5,34 
6,5 

5,2 112 
80 

5,5 
9,15 
43 

80,29 
49 

1910 
1066 

100 

., 
280 

660 

730 
5,36 
6,20 
5.5 

5,10 

44 
84,10 

53 
2700 
1600 
1400 
500 

çıkarmamalıdır. Çünkü saat 9 - 10 
en iyi zamandır. Bu zamandaki güntş Çakal " ,, 200 
hem çocuğa zarar vermez, hem de gli. Kedi " " 180 200 

170 

neşin oltra viyole hassası daha kuvvet- __ T_a_v_şa_n ___ ._. __ a_d_e_d_i _1_s ___ 2_o_I 
lidir. Çünkü az bulut tab.ı.kalanndan -----------~---
geçer. Ço:uk odasında katiyyen sinek 

b~lunmamasına di!<kat etmelidir. Bu _ 
nun için çocuğun karyolasına veya se
petine ince bir cibinlik koymalı. Eğer ev 
de çocuk odasını serin bulundurmak 
mümkün a~ğilse, sık s•k bahçede gölge 
bir yere çıkarmalı, orada daha rahat u. 
vur. Yaz aylarında çocuk ~ünde bir de
fa 35 derecelik ilık su ile banyo yapxl. 
malıdır. Elb:seleri kaynamış olmalı, el
leri ayakları, yiizü sık sık temizlenmeli. 

Takvim 
PA7.AR 

.1 Mayıs 

======il 1 Sefer 
UUn dogı.ışu 
Glln ııatışı 

Sabo.lı nttmıı.z. 

Oğle nH mıı.zı 

rklndl nıı.rnıı.z.ı 

Akşam namazı 

Yatsı n11m11zı 

1 mııak 
Yılın geçen gtinlen 
Y tlın kalR.n gtlnlert 

!'i Ofl 
19.0ll 
4.m 

1212 
1 Ci Ot 
19,00 
20 40 

:-ı 12 
122 
2·H 

PazRrte~i 
4 Mayıs 

12 Sefer 

s o-ı 
1901 
4 ~\) 

12 12 
ı n.oı 
[901 
204~ 

;..ı ıu 

12i 
242 

Çocukların temizliğine, gıdasına, ve ta . ._ ______ .,_ _______ ...,: 

ze lrnva almasına çok dikkat edilmeli - ---------------
c!ir. Burada bir de yanlış telakkinin dil 
zelmesini isterim. Yaz aylarında dişle

ri gecikmis veya diş zamanı gelmiş ço. 
cuklan:ı disleri çıkar, anneler bunu gö
rünce ya7 srcaklan~dan husu!e gel~n is_ 
hali dlişfinUr ve tedavi edilirse tyt de
ğildir diye tedavisini geciktirirler ve 

sonra da acı neticelerle karşrla~ırlar .. 
Yaz ishalleri behemehal tedavi edilme
si icabeden bir hastalrkur. işte bu söy
lediğim şekilde hareket edilirse yaz ay
ları çocuklcırımrza :-~ rar vermetl~n ve 
bit!kis birçok faideler temin ederek 
geçmiş olur. 1 

Meteli~SİZİO Kür~ü! 
Alman hikdyesi: 

Bennonun bir erK.ek karaeşı var-[ 
drr. Bennonun kardeşi meteliksizdir. 

1 

Beırno, onu her zaman korur. Ay• 
başında. Ay sonunda. Ve a:Pn başı 
ile sonu ara1'ındaki yirmi dokuz 
günde.. Bcnno, kardeşine e.skl ellıi. 

selerirti, eski göm !eklerini, eski şa P- 1 

kalarınr V"eril'. Yerdiği .;:i~aralarla 

boş şarap şişeleri, bu arada SÖ7<' 

değme7.. J{ardeşi de. BennoYa bü. 
tün bu şeylerden dolayı müte~ekkir. , 
dir. Her ay başında, her ay sonun
da ve ara yerdeki yirmi dokuz gün. 
de, c;;öylc der: 

- Eğer sen olmasaydın, Benno ... 
Günün birincle. Beni hiç dt- hd\ 

lcmediıH haMc kardeşini ~ördii 
Cadde ii.ıerinde. Ta uzaktan ve arka 
dan. Be!tno, gözlerine inanamadı . 

Kardeşi kıvılcım pırıltrlı hir kiirJ; I 
gb mi iti. Şchirlill'rin ırh di~l hir 1 

kür!<. Üyle g-i)z alw hir kürl;: k; 1 
en aş:ı'i"r 2,0CO mark d<>?eriııc'Nli" I 
E~cr cl:ıha fazla cleğ'ilı--:e . Tiennonun 
aklı rluru.rordu. Kardec:i hu <>r.f<'c: 
küı-1.;ii nereden ele ~f'çirdi ar:ı ha7. 
Ken<li:-i ona yıllardır yardım t> Ui-: · 
halde, .;;imdi o şehirliler€ mah!'-11'"' 
kürkle geziyordı• ,.,. ne,no l>r~i~ hi ,. 

palto ile?. Bu hal. doi!ru'u!d~ ~:ık 1 

olamazrh, Tiir terbiy~._i.,,Jil' 1 Rir hn. , 
yağilik! V<' Renno, karar verdi: 

Yazan: YO BANS RöSLER 

- Kardeşimden satın alırım. 

Bcnno, ka rde~inin pe~i sıra l\oş. ' 
hı. Kardeşinin pek acC'le işi ol~a ı,te• 

rel<ti. Ne sağına bakıJ ordu, ne de 
c:;oluna. 8aö-a, sola lmkmadan dos. 
doğru ve hızlı hızlr gidİ)' O!'du. Tnım. 

·rnylar Ye o!omohillrr araıoın da l<aY• 
bolnp girliyordu nrtela. Yan c:okak. 
fara ~apt r Pa<.::!ihıı·daP km-ar ~ibi 

geçiyor. Bc'lno da. bovuna onun pe_ 
1i sır<,ı l\o5tıl'or . Sr:;lenb·or. tc:rık 
ralryor 'Hallo!., r!i or. Hnc:ıına. 

f\rll'<le ·i çağınşlara aldırı~ l'!mh or 
\e adın~l ır•rıı srklaştınyor Rt':l"o:-un 
:ıklr 7.1' ::l'ırı d·ın ı:;rl<1)ordu . Tını- O'İd"r

krn . lrn~u"·ınıı fliiı·t nalava <:n-irrli. 
"Nihant, f,arrlesine ntii'ti ''*' ıırJ :ı. 
•lan onun omuzlarına usukac.-ı" ,·ur. 
du: 

- fü1 enfeı:; ldirkli ıwrl'clen bul
dun lqr c~? 

Öt<'ld. iıkilrli . Dımı kaJclı Ar. 
knsına d(i.1dü. :Ecnnonnn kardeşi de. 
!!ildi. 

Benno. iirktü. Mazeret be}an et
mek istiycı· . 

- Saııclım. ki .... 
O zaman )ahancı. kür\\ünii çı. 

karrp Bcr,noya uzattı· 

- Affcclcr iniz. cll'di, size ait ol

rlu·~unn hilmi)·ordum 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••9ııı•••••••••••••••••••••••••••r•••••••• 

HH 1 1 is:: il~i ,_s __ P_O __ R_ !lli ı 
Atleti7.m iç n hakem 

kut su açı : ıyor 
f stanbul Atlcti~m heyeti b<L§kanlı · 

ğmdatı: 

1 - Atletizm heyeti tarafından 
açılan Atletizm hakem kursu 5 mayıs 
936 salı akşamı saat 6 da mıntaka 

merkcz'ndc son toplantısını yapaca1
• 

tır. 

2 - Bu top ru.tıda Atletizm fcdc 
rasyonu tarafından gön~erilen imti
han sualleri aı:ılacak, l.\ursa devam 
etmiş olan hakemler yazı ile bu sual
leri ı karşılıklarmı vereceklerdir. 

3 - Bu toplantıda sebepsiz olarak 
bulunmıyanlar lisans alma haklarını 
lrnybctm i~ ol aca1.dardır. 

4 -:- İmtihanda kazananlara Atle
tizm federasyonu tarafından her yer· 
de geçecek o an r 1.nslar verilecektir 

GALATASARAY vor~EYBOL TEŞ 
VlK BtR1NC1St OLDU 

Voleybol heyetinin tertip etmi~ ol
duğ·u teşvik müsobakalannm fin::ı.1 
maçı dün Galntasaray - Eyüp takım
: -ın ::ı..rrı <-p• ıfa. 'W rn.nclı. GalaL; -.,r~y 

bu ma"ı 15--2 15-12 ka:mnarak teş 
•:ik mUc:a ::ıı{.,·~rınm r irincisi o'du. 

Buf!iln qa111lacak 
lif! maç arı 

Takslm stadında yapılacak Gala
tasaray - Be<?iktaş macı Galatasa
raym fuıkarava gitmiş olı!ı.asmdan 
dolayı telıir edilmiştir. Yapılacak mu<; 
l:ır şunlardır: 

TAKStM STADINDA 

Sümer - Ortaköy. Saat 12 de ha
kem Halit Galip Ezger. (Siileymani· 
ye - Güneş) A takımları saat 16,30 
da hakem Ahmet Adem Göğdün, yan 
hukcm!eri Bsat, Tahsin. 

Ji,ENER STADINDA 

Doğanspor - Feneryılmnz. Saat 
13 h:ıkem Kemal. (lstanbuhıpor -
Anadolu A takımları) saat l:t,45 ha
kem. Şazi Tezcan. Yan hakemleri Ha
lit Özbaykal, Ekrem Er~oy. 

Fenerbahc;e - Topkapı A takımla
rı saat 16,3:). hakem Adnan Akın. 
Y::ı.n h:ıkcmleri Samim Talu, Hayri. 

ŞEREF STADINDA 

Anadoluhisarr - Altmordu. Saat 
13 de hakem Kadri ceı:U. 

Beykoz - Eyiip A takımları saat 
14,45. Hakem Sadi Karsan, yan ha
kemleı i Namrk A.l11net Eıs~;:;. 

Vefa - Hilal A takımları saat 
lG,30. Hakem İzzet Muhittin Apak, 
yan hakemleri Feriduıı Kılınç, Baha-
cttin Uluön. -..... 

Bir duruşma 
ve sonu 

(Vsfyrmı 3 iİ"ciide) 

- }, :ı, nasıl olur öyle şey? 
Koridora ayak basmışlardı . Deli

kanlı, gi.ildü ve: 
- Y!'>li:, i\:•le değil. d<'ni. Hepsi dli<?

tü, bir bıı esi hariç olarak; o da be· 
nim dav:ım ! 

- N:u:1l olıır, nyol ? Hani noter .. 
likte hep bnraber.. .._. 

- Orası öyle, am:l anlaşılan hepsi· 
nin dfü;me~ine yctmiyorr.ıuı: o muka
vele! Benim davamm hususiyeti var 
anlaşılan! 

- Ne demek o?. Dava, davadır. 

Türlü C'CŞ • di mi olur ki? 
- Elbette, ya!. Ne sandınız siz? 

Sövmekle, dövmek, odaya zorla gir· 
mek hep ayrı ayrı şeyler! Siz anla· 
ma1,smız bunun ince tarafı nedir! 

Kadın, dclikanhyı baştan ll§ağl 

3öyle bir süzerek, dudak büldü: 
- Am\ln, şuna da bakın hele! Bir 

kere mahkemeye geldi, avukat kesil
di başımıza! ~en ne anlarsın ncaba 
isin ince tarafından! 

Sosyal cephelerde 
va2i yet 

(tlstyanı 5 incide) , 

eden bir ideoloji ile harekt:t et
mekted:r. 

M. Deat'mn temsil ettiği bu 
cereyan aynı -ıamanda bir ameli 
davamn da peşindedir. Marx ile 
Duı·klıeim'i birleştirmek, iki İn• 
sanm bir davaya hizmet ettiğini 
ve biribirine aylnn olmadığını is
bat etmek iddiasındadırlar. 

936 da sosyal cephelerin tak· 
tik vaziyetleri bundan ibarettir. • 

1 Qe;e nle r. Gidenler 1 
KONT Dô ŞATONôF 

İtalyanın !zınir konsolosu Bay 
Kont Dö Şatonöf ı:;ehrimize gelmişlir, 

BAYAN LJDA CIMONS 

Holandanm Utreht üniversitesine 
mensup arkiyoloğ bayan Lida Simons 
şehrimize gelmiş Londra oteline in· 
miştir. 

BÜ KREŞ ELÇiMiZ 
ISTANBULDA 

Ankara.da göçmen mukavelesinin 
hükumetimiz tarafından tetkik edil· 
mesi işile meşgul olan Bükreş elçimiz 
Bay Suphi Tanrıöver dün ~elırimize 

gelmiştir. ' 
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Yabancı yerlere 
POlta birliğine l 
gtrmtyen yerlere l 

1350 

180 

-
9:10 

-400 180 

180 

11~: 248TO 
Telefon lYuı lflerl: 2141! 

Ttk'ldyentn bet' poata merkezinde KUBUN'a abou yuıtır. 
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~~ Parasız Doktor · 
Server Bedi 

:: .. .. .. 
:ı .. KURUN okuyucularına yeni bir 
ii hizmette bulunuyor: Parasız mua · 
:: :: yene .. .. 
~i KURUN hekimleri İstanbul ve u .. 
H küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
!! da birer gün KURUN okuyucularını 
:: .. 
:ı .. .. .. .. .. .. 
!I .. .. :: 
:: 
ll 

ii 
:ı 

!! 
H 
ii 
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parasız muayene etmeye hazırdırlar . 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neı· 

rettiğimiz kuponları kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 
btanbul için muayene yeri Kurun 

idarchanesidir.Okuyuculanmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehaneıi ya· 
nında "VAKiT" kütüphanesine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini ıöıterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
albyı alanlar pazartesi giinleri öğ
leden eorıra saat 14 den yirmiye ka
dar ldlttiphanenln llltilnde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
lerfnl muayene ettirebileceklerdir. 

DICER YERLER 
• Uüüdar için muayene yeri Uı • 

Jdldarda Ahmediyede ecnue yanın -
dalı:l 20 numaralı evdir. Muayene gil
nU n aati cumartesi günleri öğle
den IOIU'8 14 den yirmiye kadardır. 

• Kad:ıköyilnde muayene yeri Mil· 
hürdarda 30 numaralı doktor Lcon'un 
evidir. Muayene gOnU çarpmba, 18· 

ati 14 • 20 araaıdır. 
• Beyoilunda muayene yeri Par • 

mdkapıda tramvay durafmda 133 
numaralı Haunbey apartmıanmda 2 
inci katta rontgcn mtitchauım ALt 
MAHtRin muayenebanesidir. Bu -
rada muayene ıtınll puar, saati 14-18 
araııdır. 

• Kaımıpapda Postahane kartı • 
unda Trakya apartmıanmda doktor 

!. H Kirimi muayenebanelidir. Muayene 
ff ıünil pazartesi, muayene saati 14-20 

il ar•aıdır. 
u Yukanda ipret edilen yerlere ya· 
i! zıb aaatlerde KURUNun yedi ku • 
ll:::: 

Cunıbadan 
ponu ile müracaat edecek okurlarımız 
KURUN doktorları tarafından para· 
sız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN iŞLERi Runıbava 
Yedi kupon kartılrğrnda KURUN 

sağlık servisinden alınacak bir kart· Resimli aşk ve heyecan romanı 
Bu kitap, görgüaüz ve bilgisiz bir Türk kızının temiz ve riyasız qkının romanıdır • 

yıfayı geçen bu büyük romanı derin bir HVk ve lezzet duyarak okuyacaksınız. 

la müracaat edildiği takdirde ront· 
gen mütehassısı Bay Ali Mahir film : 
almak hususunda da hastaya azami i

1 tenzilat yapacak ve her türlü kolay- İ Fiatı 125. clltllsl 150 kuruştur. 
lığı gösterecektir. • ........... .. 
RADYOLOJIK VE OPERATIK ... ISTANBUL: KANAAT KITAPEVI 

MUAYENELER 

450 sa-.. 

Y••°;~:~:~;;m;: •. ı~:·~:~~:.:ı:::~ H ("""""iij·~·Ki·jii· .. :· .. ··;\ Beyoğı u Vakıflar Direktö1 lüğü ilini arı 1 
bazı radyolojik ve operatik mua. il 1 
yenelere ihtiyac; ha~ıı olduğu görül- ıl PROPAGANDA SDV1S1 
mü, ve bu gibi hastalardan n ı= K i r a 1 ık Em 1 Ak 
Şitlideki Şifa Yurduna ve • i5 ı 
ya Kadıköyünde Moda caddesind~ !İ Galata Yeni cami F ermeneciler Mehmet Ali pqa hanında 144 
R8ntken •P,artımanında Röntken mil. li 1 İ No. h methalden girilir ve biribiri ne geçilir iki oda. 

tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua i5 Ç k • • h • İ Galata Yeni cami Yağ kapanı 7 No. b di,ikkin. 

zami tenzilat ve teshflit gösterilmesi iı 937 k d k" · 1 k ·· k rttırma k 
yenehanesine milracaat edeceklere a- il Q m U 1 m 

1 

Yukarıda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı vakıf maDar 30 ma· 

:= v A K J T yıs sonuna a ar ıraya verı me uzere açı a ya on-kararlaıtmımrıtır: ancak bunun l. .ı 14 B 
n muıtur. fatekJilerin 13 - 5 - 93 6 çarıamba günü ıaat te ey• çin 8nce idarehancmize vedi kupon ! 

getirmek ve sağlık servisimizden iİ i oğlu Vakıflar Direktörlüiü Akarat kalemine gelmeleri. (2387) , 
bu mUe11eseJere hitaben bir tezkere 'ı! Propaganda 

Doktorlarımız istiyenlerin tanıi • 
almak llzrmdır. 1 bürosundan 
yonuna da bakacaklan gibi Belso • 1 - Propaganda servisimizin t .. 
tukluğundan. kulak hutalıft.~nndan tanbulda ve Tütkiyenin her yönün. 
ıilrlyetleri olanfann da temin edi • : de olduğu gibi Avrupanın belli bat
lcn miltchaanlar tarafından, sağlık :1: : lı merkc:lc:rinde de iyi tutulmut 

gündelik, haftahk, on bet günlük. 
senialmizbı vcrecett vesika muka- aylık nctir va11talarile bağlanışı var-
bitlnde muayyen ıUnlerde parasız dır. İltiyenlere reklAm teklini büro-
muayeneleri de kararlattınlmııttr. muz hazırlar ve bunlann uy2un 

ıartlarla nevini temin eder. 
KUPONLAR 2 - lstanbul belediyesi sınırı i • 

çinde her türlü afit. tabeIA ve her 

1 türlü elektrikli ve elektrikliz •ek· 
1*nı vaaıtalan bUromu.n eHndedlr; 

Yumurta nakliyatına tenzilat 
15 - 5 - 936 tarihinden itibaren "Yumurta,, nakliyabna tenzi

lat yapılacaktır. Tafıilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(930) (2358) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ş mdiye kadar bin'eroe -kiPJi .. ngl• etmiıtir 
.. .. .. C:J.IJ. 

Yeni tertip planını goranuz 

Kuponlarm ncıri deva.'11 edecek • 
tir. Kupon biriktiımck için ~ u
rasma riayet etmeye zaruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkmı 

kazanmıı demektir. 

bütün müneeseler, -bankalar ve 'ti· 1 
caret evleri bu cibi yayım ve rek • 
lim vuıtaıanndan faydalanmak i• 7 ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 
tedikleri halde bize haber vermeli- i • 

DtxıcAT - Kuponlanmız her 
gün birinci sayfamızda. gazetemizin 
bathit yanındadır. 

dirler: Hiç bir kartılı~. ar8:nma~n ı· su··yu·· k lkramı·ye 25 000 Liradır her türlü izahat verıbr; ıatemrae • 
miltchauıa memurlanmız yerlerine • • k • k • 1 1 1 kadar gelir. Aynca: 15.l 00, 12.000, 10.000 bra ı ı ramıye er e 
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eli 
3.,;taPrıc':iJ:~~~e .. ~e;~ (20.lOOJ bralık bir mükafat vardJr. •-il illnlar kabul eder. 

Denizyolları or. IHSAn SAMI 4 - Propaganda serviaimiz Av· 
·nfo ve:: paratifo hastalıklınna tutul rupanLl her tarafından memleketi-

latanbul Aaliye Vçtır..cil Hukuk ~------------... 
M ahkem.eftnden: 

Kitap Al 1 • 

' 

L E T M E S 1 . da 1 mize ve memleketimizden Avrupa·ı • 
mımak ıçin ığlz n ılınan tifo bap : nın her yanma karfıhkh çalı11r, ha· 

Acenteleri: Karakay - Dprilbqı landır. Hiç rıhatsızlılr vmnez. Her i ber alma tcıkilitı Icunnuıtur. Ti • 
Tel. 42362. Sirkeci MOhllrdar Zade kes alabilir. Kutusu S 5 Kr caret itleri üzerine her türlU iıtib. il••• Han telefon: 22740 •••lllll•••••••••••••.. baratı ehven ücret karııbğı temin 

tıa ve 
lzmlr Postaları 
4 mayxa pazartesi ıününden 

iti1*ren IST ANBULDAN - 1 
MiRE her pazartesi 16 da iZ· 
MiRDEN - lSTANBULA her 

perpmbe 16 da kalkacaktır. 
(2360) 

B8yoğıu IN>rdüncU Sulh Hukuk 
.11111'~: 

Şipuane karakolu başında Firiji 
apaıtımanmda oturmakta iken ölen 
konüQOncu M'Diz Asseo'nun terekesi
ne mahkemece el konulmuştur. nAn 
güntınden baeJamak üzere alacak ve
recek ve sair suretle alakadarların 

bir ay, ndrasçılarm Uç ay içinde Be
yoğlu ! UncU sulh hukuk mahkeme
aine baş wrmaları aksi takdirde müd 
detinde müracaat etmiyenler bakın
da kanunu medeninin 561 ve 569 inci 
maddeleri hükümleri tatbik edileceği 
ilan olunur. 

(V. No. 15655) 

Göz Hekimi 
Dt. Şükrü Ertan 

Caploğlu Nuruosmaniye c:ad. No. 30 
ceaıaıoııu Eczanesi yanında) 

Sah gGnleri meccanendir •. 

Telefon. 22566 

eder. 
latanbul Aaliye /kinci Hukuk malı- S 7 Propaganda servisimiz her tilr-

ketn.eMnden 1ü klife, afii, tabeli resimlerini ter· 

Davacı Dervişe ta.rafmdan mUd- tip ve tanzim ettinııeii en elveritli 
fiatlarla üzerine alır. deialeyh KUçUk Ayasofyada lshakpa-

şa mahallesinde KüçUk Ayasofya cad- 6 - Propaganda servisimizin elin· 
deki netir va11talarmda açtığı kil· 

desinde 10 numaralı evde oturan Sa- çük ilin ıiltunlanndan istifade edi· 
lih Zeki aleyhine ac;:ılan davanın mUd- niz. Bu illıılar yok bahasına yapı• 
deialeyhin gıyabmda cereyu eden lacak ve itçi arayanlarla işçi iUinlan 
mahkemesi neticesinde (7150) liranın meccanen neşredilccektir. 
müddeialeyh Salih Zekiden tahslllne Ev, apartıman, mağaza. dükkln 

nikAh bed · . ahın ve satımlan veya bunlann ki· 
vdae da eli. olan 1~ lıra hakkın- ralanma11 gibi ihtiyaçlara ait, fakat 

vacmm aıt oldugu mahkemede ticari mahiyette olmiyan ilaııLlrla 
dava açmakta muhtar olmak üzere 1 işçi arayanların, iş iıtiyenlerin oto
bu kısma taalluk eden davanın reddi· ı mobil, radyo ve saire almak veya 
ne dair 6112"/935 tarihinde ve 3367 satmak istiyenlerin ilinları küçUk i· 
numaralı kanunun ıı inci maddesi tanlar kısmına girebilir· 
mucibince ve yenileme suretile veri- 7 - Evinin ön veya caddeden gö 
len karan havi 6/41936 tarihli ve rünUr yan duvarına, dükkinınıu u· 
936 • 42 sayılı ilim, müddeialeyh Sa- zerine mua~en D?ü.idetlc=r!e iUk· 
lih Zek" tebli" ed"lm k tize kinlanrun vıtmlenne, pzmoların. 

ıye g 1 e re yuka- berber dUkkinlarmın iç veya dış 
nda yazılı ikametglhına gönderilmiş duvarlanna afiı ve ilin kabul et
ise de kendisinin 20 sene evvel bu ika- mek iıtiyenler veya böyle yerlerde 
metglhı terk ile bir semti mec;:hule ilin yarmak istiyenlere propag•nda 
gittiği ve hali hazırdaki ikametgahı- servisimiz delalette bulunur. 
nm mec;:hul bulunması hasebile tebliğ 

1 
8 - Propaganda serviaimiz dün

olunamadığı mübaşiri tarafından ve- yanın her dili?de. her meale_ğe ait 
. her türlü yerlı ve Avrupa kıtapla· 

~ılen meşrubattan anlqılmış ve bu ı nnı tizlere temin eder ve gönderir. 
ilAmm dahi hukuk usulü muhakeme- VAKiT Propaganda aerviıinin 
leri kanununun 141 ve 142 inci mad- 1 yapmak iatediği bu hizmetlerden t. 
desine tevfikan ilanen tebliğine ve tifade ediniz. Bir telefon. bir kart. 
30 gün müddete tayinine mahkemece bir mektup, bir haber, bir ziyare
karar verilerek ilim sureti mahkeme tinizle bu itlerinizde nıuvaf fak ol· 
divanhanesine yapıtbnlmıt olduğun- mak tizleri bekliyor. 
d ""dd . 1 hin k uni üdd t Mektuplara 6 kuruttuk cevap pu. 

an mu eıa ey an m e lu konulmalıdır. 
içinde bu ilim hilkmUnttn temyben Adres: lıta.,bul Ankara caddesi 
tetkikini istemediği takdirde hUkmün VAKiT Yurdı. Propaganda aervisı 
katiyet kesbedeceği bilinmek Jzere Telefon: 24370 
keyfiyet ilan olunur. Telıraf: VA.KIT ~s~b~ 

•ı--=·· .(V~ No. 15673) 

Beyoilu 'T' "l~ba .. t A 1 .. •l''b!lkkal 80· 

kak 40 No. da oturan Yani Niyaroe 
tarafından kansı Beyoflunda Mektep 
sokağında 21 No. da lzmaro nezdin
de oturan Lüiza Niyaros aleyhine şir· 
detti geçimsizlik ve taşkal:ı.riyle dU
~üp kalkma ve -:air~ .. f'hf>"'1 "Tİ' • 'l<;I 

lrp mahkememiziıı 936 - 107 numara
sma kaydolunan boşanma davası ar
zuhali mUddeiale~ hamil yazılı adreste 
bulunamamasından dolayı ilanen teb 
liğ edilmif ve gösterilen ~r ay müd 
det dahi gec;:miş olduğu halr'e wıHrl~.,.· 
aleyha tarafmdan mahkememize mü
racaat vukubnlmamış olma~ma bina 
en talep veçbi!e 26 mayıs 936 salı gtl
nü saat 10 tahkikat günü olarak ta 
yin edilmiştir Mfiddeialeyha r~Uiza 
mezkiir günde mahlu~meye gelmez ve
ya tarafından k~nuni bir veki! gön
dermezse hakkında gıyap karan itti
haz olunacağı tebliğ makamına kalın 
olmak Uzere ilan olunur. 

(V. No. 15657) 

Dr. Haf1z Cemal 

Yeni çıkan. tavsiyeye değer Türk 
ve yabancı c1illerdekf eserleri "Ki· 
tap ve Kitapçılık"' mecmuasında bu· 
lununuz. Het" ayrn birinde ve on be 

Pazardan ha11ka ttUnlerde lfleden tinde çıkar. Yeni sayı• güzel bir 
-.onra saat C2 1 2 tan A ya) kadar fil d 
tanbalda Oivanvolunda ClM) nama 

kap içinde çıktı. Tanesi her yer t 

yedi buçuk kuruttur. rah hususi kahineııılndt> hastalann•,.;. ______________ _ 
kabul eder. ~alı. cumarteıd l(tlnlert ı• 
cıabah '-t t/2 1:?"' qatlerl hakiki fı· -------------
karaya mahsuı't~r. Ruke8ta halin• 
sriire muamele nlunar.Maayenehane n 
ev telefon: 22!\9R. Kışlık telefon :21044 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

Hususi dersler 
Tecrübeli yqlı eski bir muallim 

tarafmdan evlerde hesap, hendese, c. 
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt pollta 
kutusu: 11 

•• 'JI'. A. 

müteha11111 Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaı1t 
Ulsli LOtiif apartımaıu aaat 4 • 7 t Ncıriyat DirektlSrii: Refik A. SeveacD 

kadar telefon: 22459 


