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Bir Avrupa harbi beyaz ırkı yok eder! 
(İkincide. Son haberlerimizde) 

.(Roma imparatorluğu) k r ldu Bava şebi ti erimiz 
"Avrupa Italyaya m~htaçtır !,, Dün yapllan ihtifal çok 

heyecanh oldu 
it alga zecri tedbirlerin kaldırılacağına emin 

"Sükun içinde,, bekliyormuş .• 
olarak 

• .t!,aftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Milletler Cemiyeti 
ve ltalya: 

( 11) Mayısta Cenevre de toplanan 
Milletler Cemiyeti konseyi İtalyan -
fiabeş meselesini konuştu. Fakat mese
lenin çok karışık ve nazik bir eşkil al • 
tnası üzerine bu hususta bir karar ve • 
riltnesini haziranın (15) inde yapılacak 
toplantıya bıraktı. 

İtalya evvelce Milletler Cemiyetinin 
lrıürakabesi ve mahimatz altında olarak 
liabeşistan ile sulh yapmak için müza -
kere ediyordu. Halbuki General Ba -
dogUo (Adisababa) ya girdikten ve Hr· 
beş İmparatoru Haile Selasiye memle • 
ketinden çıkarak Filistine gittikten son
ta Habeşistanr doğrudan doğruya ker.· 
d.i hakimiyeti altına aldı. "Bundan son-

:J.Oil1e•,.auleti lwllmattııfhr. Onun 
ııarnına hiç kimse ile konu,amam.,, De
di. Milletler Cemiyeti konseyi bu noktai 
'1 ?arı kabul etmeyince İtalyan murah
lıa'.lltı n müzakere salonundan çekildi. 
3onra Ccnevrcyi terkederek italyaya 
gitti. 

' ' ., 
m~~~.·~ 
'' H abqistan imparatoru,, (ltalya 
Kralı) ve "Habe§iatan hiilivi,, 

Mareşal Bacloglio 
Roma, 15 (A.A.) - Havas a

jansından: Habeşistanın ilhakı

na ve faşist imparatorluğunun ih
dasına dair olan kararnC1;melerin 
tasdiki için toplanmış olan mebu-

ha faz.la muhtaçtır.,, 
Hazır bulunan bütün mebuslar 

B. Mussolini gelinceye kadar fa· 
şist marşları söylemişler ve Duçe 
geldiği zaman onu pek ziyade ha
raretle karşılamışlardır. 

Hazır bulunanlar arasında bil
hassa Almanya ve Japonya büyük 
elçileri ile Avusturya orta elçisi 
göze çarpıyordu. 

Mebuaan meclisi reisi B. Con
tanzo Ciano, Roma imparatorlu
ğunun B. Musolini tarafından te
sis tarihini gösteren bronzdan bir 
levhanın meclis salonuna konul
masını teklif etmiştir. 

(Sonu. Sa. 6 SU. 3) 
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Yukarıda: YüzbCl§ı B. Kemal ile Bayan Meliha Avni söylüyorlar. İtalyanın bu tarzı hareketi şimdiki 
halde Milletler Cemiyetinden çekilmek 
tnanasında telakki edilmiyor. Bu hareket 
daha ziyade Milletler Cemiyeti Habeş 
llleselesini İtalyanın arzusuna göre hal
letmedikçe onunla teşriki mesai edem:

san meclisinde mebuslardan Kör '-------------' Aşağıda: Törenden bir görünüş. 
B. Carlo Delcroix şöyle demiştir: 

"Avrupa ltalyaya, ltalyanın 
Avrupaya muhtaç olduğunJan da-

Yeceğim suretinde tefsir olunuyor. Son- --------------

ra Romadan gelen bazı telgraflar şu rıııstlD'de 
ttlalf.ınıatı veriyor: İtalya Milletler Ce • 
tniyetinin yeni içtima tarihi olan (15) 
hazirana kadar bekliyecektir. Şayet Mil· 
letler Cemiyeti o vakit yapacağı toplan
tıda İtalyaya kar§? tatbik edilmekte o • 
lan zecri tedbirleri kaldırmazsa resmen 
cemiyeti bırakıp çıkacaktır. Ancak ital
Yanın Milletler Cemiyetini bu suretle bı. 
takıp çıkması münferit bir hadise ma • 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

Araplar • 
vergı . 

vermıyor 

Kudüs, 15 (A.A.) - Araplar, bu. 
günden itibaren silahsız itaatsizlik mü· 
cadelesinde bulunmağa ve vergileri ver
metken imtina etmeğe karar vermişler. 
dir. 

Kudüs'te yerleşti 

ayak basarken. Habeş imparatoru Kudüse 
kud" n.. .. us, 15 (A.A.) - Lord Kitch • 

-.r ın 
zır1ı zamanında Sudanda adliye na -

fı Y•ptnış olan Nasib Abkarl Beyin 

köşkü üç ay için Sclasiyenin emrine ve
rilmiştir. Selasiyenin ailesi, bugün bu 
köşke yerle§miştir. 

(Yazısı ve diğer resimler 4 üncü sayıfamızda.) 

••Artık lagllterede bir şel yokı,,-
Gazeteler Başvekile en şiddetli hücumlarda bulunuyorlar 
Kabinenin çok yakında değişmesi bekleniyor 

lngiltere 
Almanyaga Avus
turyada serbesti mi 

verecek? 
(12) Mayıs tarihi ile (Paris - Soir) 

gazeteıi muhabiri yazıyor 
İtalyan delegesi Baron Aloisi bugün 

Milletler Cemiyeti konseyi müzakeresi
ni terkedip çıktıktan sonra İtalyaya git. 
mezden evvel bana şu beyanatta bu • 
lundu: 

''Bizim Cenevrede arbk yapacak bir 
i~imiz kalmamıtır., Milletler Cemiyeti 
bugün İtalya aleyhine zecri tedbirler 
tatbik et,mektedir. Fazla olarak §İmdi 
yine bizim aleyhimizde vereceği bir ka
ran dinlemek için burada bekliyemeyiz. 
Unutmamak lazım gelir ki zecri tedbir· 
lcr muhtemel bir harbin i>nüne geçmek 
için yapılmıyor. Mademki harp pat]a • 
mı§trr ve sonunda halya muzaffer ol • 

l 
1 

Şidctli hiicumlara uğr·ınn Bnldviıı 

Londra, 14 (A.A.,. - Havas 
ajansından: 

B. Baldvinin Albert Halide 

· söylemiş olduğu nutuk, gazeteler. 
tarafından fena karşılanmıştır. 

B. Ba!dvinin taraftarları hayal 
inkisarına uğramışlardır. Çünkü 
kendisinden beklenilmekte olan 
mukabil taarruzlarda bulunma
mıştır. Rakipleri ise, artık lngil. 
terenin başında bir şef bulunma· 
dığım, git gide sertleşen bir sesle 
bağırmakta dırlar. 

Daily Herald gazetesi yazıyor: 

"Eski centilmenin sözleri müp. 
hemdir. Sebhü raptı yoktur Bu 
sözlerde ne fikir vardır, ne mu
ayyen bir istikamet ve ne ele her 
hangi bir karar.,, 

Daily Mail de dahil olmak Ü· 

zere bir çok gazeteler, kabinede 
tadilat ya prim asının pek ziyade 
yaklaşmış olduğunu teyit etmek
tedirler. 

muştur. Şu halde bugün yapılan zecri ---------------------

tedbirler ıadece ltalyayı cezalandırmak Milli tak 1 m na Si 1 kuru 1 malı? 
tan ibaret olacaktır. Biz böyle bir cezai 
karan bekliyebilir miyiz? Biz çok mij • 

teessif Cenevreyi terkediyoruz. Bunun. ı t 1 ı f t b ı ı • • 
la beraber yine dönmdc ümidinde buk. s an o u u o c u arı ı ç l n 
nuyoruz.,, 

Gazete muhabiri bu beyanatını böy-
0 ı h • • k • • ı 

lece kaydettikten sonra dikkate şayan ve rı en u um er 
olan şu satır lan ilave ediyor: 

(Sonu= Sa. 6 Sü. 3 ) ,(Yazısı 7 inci sayıfada)" 



~'il 2 - KURUN 16 MIA YIS 1936 

:::::::: !.s: ::!• :::m!:'iım:: N KARADAN :::: :::: =~·:::: 
mmmHimll .. !\ · 

Yeni maliye teşkilatı kanunu üzerinde 
Kamutayda münakaşalı bir müzakere 

Ankara, ' tS (Telefonla) - Ka
mutayda yeni maliye teşkilat ka
nununun müzakereıine bugün bat· 
lanmıştır. Müzakere sll'asmda 
hararetli münakaşa olmuş, söz a
lanlar şiddetli bir lisa~la tenkit
lerde bulunmuşlardır. 

ilk söz alan Refik Şevket, ma
liye iılerimizde, halkçılığımızla 
kahili telif olacak bir cereyan u
yandırılması lüzumundan bahset· 
miş •e hazine tetkilatçıhğmın bı
rakıhnaa.ı temennisinde bulun· 
muıtur. 

Fikirlerini uzun uzadıya izah 
e.den Refik Şevket sözlerine şöyle 
devam etmİ!lir: 

"Maliye memurları bütün ver
gi mükelleflerini vergi kaçakçısı 
saymak zihniyetini bll'akmalıdrr
lar. Bundan baıka onlarda öyle 
bir zihniyet var ki hüsnü niyetle 
yapılan itlerde bile meıul tutula
cakları kanaatindedirler. Yapı
lan yanlıı itlerin çoğu mesuliyet 
korkusundan ileri gelmektedir. Ü
zerinde Yergi tarhı vazifesi olan 
memur, az vergi tarhından dola
yı meaul tutulacağı kanaatinde
dir. Bunun için fazla vergi tar· 
hmdıa beiı görmemektedir. 14, 15! 
bin Ji.ralık bir verginin temyiz ko
miıyonlarınca 700, 800 liraya in
dirilmeai bunun en canlı bir mi· 
salidil'.,, 

Refik Şevket, llazineci zelini
yetinin kökünden kazınması li· 
zım ıeldiğinden büyük bir ısrarla 
hah&et..mit ve vatanadt hakkına 
!tar§ı yapılan hareketlerin ceza
sız kahnıyacağını ıöylemiıtir. 

Refik Şevketten ıonra Huan 
Kil~p,ı, Berç Türker, Emin (Es· 
l<itehir) Vf: Şevket lhıan ıöz al
ınıthı.r ve muhtelif bakımlardan 
maliye iş!erini tenkit etmitlerdir. 

MALiYE VEKILINJN 
SÖZLERi 

Maliye Vekili Fuat Ağralı ver· 
diği cevapta ezcümle şöyle de· 
miştir. 

"- Maliyenin bir teşkilat ka
nunile takviyesi lazım olduğunda 
ittifak vaTdır. Bu gaye Üe hazı~ 
/anan layihanın bQ§lıca hu•ule ge
tirdiği değişikliklerin birincisi 
merkez ve tCJ§ralarda ihtiıaı züm
relerinin takviye ve geniıletilme
si; ikincisi, İıtanbulda bCJ§lanmı§ 
olan mahalli kontrol teşkilatının 
diğeT vilayetlerde de tatbiki; Ü· 

çüncüaü, tahsilat ifleri ve hesap· 
farının tanzimi; dördüncüsü. ka
nunlarda, nizamlarda, talimatna
melerdeki dağınıklığın bir araya 
toplanması; beıinciıi de, kadrolar 
icabettiği derecede genifletüerek 
vazife ve mesuliyetlerle mütenasip 
olmak üzre maQ§ların bir miktar 
çoğaltılmaııdır. 
MALiYE MEMURiN KANUNU 

HAZIRLANIYOR 
"Mükelleflere hüınü muamele 

etmek me•eleıi, o kadar hauaıi
yetle ele aldığımız bir meseledir 
ki, bunu bu teıkilat kanununda 
da bir madde ile teyit etmek fü. 
zumumı duyduk. "Maliye memu
rin kanunu,, ismile ayrı bir lôyiha 
teklif ettik. lıte bu UiyihaJaki 
haydlar cari olmak mevltiine ge· 
linceye kadar o kanunun gecikme
si ihtimaline binaen bu teıkilat 
kanunu ile öyle bir müeyyideyi 
koymamız da buna bir delildir. 
Bu •um.tahi. likirlerine tamamen 
iıtiı'.ak etmektedim,,, 

Maliye Vekili sözlerini bitirir
ken bütün vaııtaıız vergileri bir 
araya getirmek ıuretile bir vuıta
aız vergiler kanun projeıinin ge
lecek devrede Kamutaya ıunula
cağınr ilave etmiştir. 

An raranın 
Eskişehre ait 

• 
ımarı ilerliyor 
kısma başlandı 

Ankara, 15 (Telefonla) - t .. J 

mar planınm Eski Şehire ait kıs
mının tatbikine ba,lanmı~tır. Bir 
kaç sebe içinde hükUnıet merke
zimizin bu kısmı da büyük deği
,ikliklere ye yeniliklere mazhar 
olacaktır. 

Şehrin bu kısmının imanna ait 
olan planın ilk safhasında gel· 
mekte olan büyük ismet Pa§a bul
varının açılmasına başlanmıştır. 

Bulvarın ismet Paıa mektebi 
yanından geçecek k11mmda ve 

mektebin önünde büyük bir park 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan imar planına 
uygun bir tekilde yaptırılmıyan 

evlerin yıkılmaıına devam edil· 
mektedir. Akköprü mahallesinde
ki bu şekil evler tamamen yıktı
rılmıttır. Pek yakında Soğukkuyu 
civarındaki evlerin de yıkdmaaına 
batlanılacakhr. Bu suretle yıktı· 
rdacak evlerin ıay111 yüzleri ~
maktadır. 

Lise olgunluk imtihanlarında hangi 
kısımlardan sual sorulacak? 

Atıkara, 15 (Telefonla) - Bu 
yıl liıe fen ve edebiyat okulları ya-

larmda göıterilen bütün cehir 
dersleri. b) Onuncu sınıfta göste
rilen mücessem hendese ile on bi. 
rinci sınıf fen kolunda gösterilen 
mahrutiyetler. 

=== az 

Avrupa harbi beyaz ırkı yok eder! 
Hitler niçin harp etmiyormuş ? 

Bertin, 15 (A.A.) - Ecnebi gaze -
teler mümessilleri şerefine yapılan bir 
kabul reıminde dahiliye nezareti hıf • 
zıssıhha şubesi müdürü B. Gutt, bir nu
tuk söyliyerek şöyle elemiştir: 

Yeni bir harp, yalmz cephede değil 
oephe gerisinde de en kıymetli kanla • 
nn tamamen dökülmesini intaç edecek
tir. 

Bay Gutt, şu sözleri ilave etmiştir: rer, ıulhu illiyor, çünkü ~ 8.la bilir" 
lrkın hıfı11sıhha11 ile harp, biribiri. ki Avrupada çıkacak bir harp, beyd ıt' 

nin nııkzi olan, biribiriyle telifi kabil ol- kın inkırazı demek o!acakhr. AvruP1 ' 

mıyan §eylerdir. Eğer ecnebilerle ci - nın istikbalinin ve kültür ile mederıiY" 
handaki devlet adamlan Almanyayı da- tin muhafazası hususunun ancak .ı<\l' 
ha iyi tanınu§ olsalardı Bay Bitlerin manyanın te~riki mesaisi ile mü~ 
neden dolayı sulhu arzu etmekte oldu. olabileceğine Avrupa milletlerinin pııl 
ğunu daha iyi anlarlardı. Bi:z, sulha yal- ı olmaları çok temenni olunur. 
nız kendimiz için muhtaç değiliz, FüJ.. 

laglltere lngiltere ltalyanın kabul 
Habeşistana zehirli edeceğini bilirse .• 
kurşun sattı mı? . ··---~-------
Cenevre, 15 (A.A.) - Bay Suvich'in Akdenızde bazı şartlarla anlaş' 

Bay Avenol'e yeni bir nota vermek ni - v 

yetinde olduğu haber veriliyor. ma yapmaga razı olacak 
(A.A.) - Havas aj~ rmda bir ademi tecavi.iz ve karşılıtcll 

Mumaileyh, bu notası ile son muha. 

rebelerde Habeş muhariplerinin İngiliz Londra, 15 
mamulatından olan dumdum kurşun • sından: 

lan kullanrnıı olduklarını bildirecektir. Bir Akdeniz misakı tanzim edilnıe-
Notada Habeşistanm Londra sefiri 

Bay Martin ile İngiliz Somalisi yolu ile 
Habeşistana mühimmat ihraç etmiş o
lan Birmingham'daki bir silah fabrika -
sı arasındaki muhabereleri zikretmesi 
muhtemel görülmektedir. 

Burada söylendiğine göre Londra 
hükQmeti, cevabını §İmdiden hazırla -

sine müteallik görüşmelere tekrar gi
ri5ilmesi münasebetiyle !ngiliz siyasi 
mahafili, !ngilterenin Akdenizdeki 
kuvvetlerini tahdit edecek her türlti 
muahedenamenin açıkça reddedilece
ğini beyan etmektedirler. Bu mahafil, 
!ngiltercnin A vrupanın Cenup sula-

yardım misakı akdine taraftar oıdır 
ğunu, ancak bu muahedenamenin rıı~ 
kadderatının Akdenizdeki İngiliz eli' 
zütamlarmın hiç bir veçhile tahdidi1le 
kail olmamaktan ibaret olan tngil~ 
noktai nazarının ileride yapılacak J11U 

zakereler esnasında B. Mussolini t'' 
rafından kabul edilmesine bağlı bulıı# 
duğunu kaydetmektedirler, 

mıştır. Bu cevap •. ıt~lyan . i~dialarmın Mu so ı ı· n •. 50 ru yor· 
kat'i surette tekzıbı mahiyetinde ola • • 

c=~~~~Nv;:~~t'r2:r.i.~KAT Eskiden hak yok mudu? 
Londra, 15 (A.A.) ·- Daily Herald 

gazetesi, bundan bir kaç ay evvel Ha • 
beşistamn Londra sefiri doktor Mar • 
tinin Habeşistan hesabma mühim mik· 
darda silah ve mühimmat satın alınma
sı için resmen mezuniyet aldığını, fa • 
kat bu siparişin yerine getirilmemiş ve 
Habeşistana bir tek dumdum kurşupu 
gönderilmemiş olduğunu yazmaktadır. 

"Dünyanın en büyük imparatorluj"U 
kvvetle kazanılmıştır 1,, 

Yeni Türkiyenin 
Bütün dünya 
siyasetinde büyük 
bir rolü vardır 

Viyanada !iıkan Neuest Wiener Ta .. 
geblatt gazetesi Boğazların tahkimi me
selesi üzerinde Feldmarşal August V. 
Urbanski imzasile bir makale neşret .. 
mektedir. Bu makale JÖyle başlıyor: 

Parie, 15 (A.A.) - M.atin gazete
sinin hususi muhabiri ile bir görüşme 
yapan B. Mussolini, Habeşistanm il· 
bakının kat'i olduğunu söylemiştir. 

B. Mussolini ezcümle şunları söyle
miştir: 

Muhtaç olduğu inki§af sahasını 

ltalyan milletine vermemek için Har 
beş meselesi hakkında yilriUi4len ten
kitler çok iğrençtir. iptidai milletlere 
kuvvette'ı ba§ka bir vasıta istimal 
edildiği tarihte görülmemiş bir hadi· 

Hava şehitleri 
ihtifali 

Son halifelerin zamanındaki Türkiye A k d Jı [ 
hükumeti ile reşmen münasehattar ol - n ara a eyecan ı 
mıyanlar, buralarda olan biten değişik- bir merasimle yapıldı 
leri anlıyamazlar. "A vruparun hasta a -
danu,, nın yerine geçen genç Türkiye Ankara, 15 (Telefonla) - Ha· 
Cumuriyeti, dünyanın en intizamlı ve va 'ehitleri ihtifali bugün saat 11 
dürüıt devletlerinden biridir. Yeni Tür de Ulus meydanında yapılmıştır .. 
kiye, hatta Balkan antlaşması çerçeve - Merasime Kamutay Başkanı Ah
sinden daha geniı bir daire içinde, Mil- dülhalik Renda, Basbakan lamel 
Jetler konaeyinde ehemmiyetli bir rol İnönü ve Vekiller Heyeti say)av-
oynamak kabj}jyetine maliktir. Bugün .. l . . A ' l 
A "rk'" T'" ki • ö d · • lar, sue ve sıvıl erkan, memur ar, tatu un - ur enn n ennın -
reyi, Avrupa ve tarkı alakadar eden bü. subaylar, aıkeri müfrezeler, bütün 
tün meselelerde mutlaka almmaktadır. mekteplerle esnaf mümessilleri ve 

binlerce halk iştirak etıni§tİr. 
Merkez Bankasının yeni Merasimi, Milli Müdafaa Ba 

nizamnamesi 
Ankara, 15 (Telefonla) - Cumıı 

riyet Merkez Banka~ının fevkalade 
toplantısında nizamnamede yapılması 
beklenen değişiklikler hükU:metçe de 
muvafık görülmüş ve hazırlanan ka. 
nun layihası Kamutaya verilmiştir. 

kanlığı, hava müstetarlığı, Türk 
Hava Kurumu, C. H. Partisi namı
na söylenen nutuklar takip etmit· 
tir. Şehitlerin Hacıbayramdaki me 
zarları ziyaret edilmit ve çelenk-
ler konulmuıtur. 

sedir. Esasen, dünyaııın en büyük i1' 
paratorluğu da bu gibi kuvvet va.sıtO' 
larile kazantlmı§ttr. Buna, o zamıJtl' 
Zar lfilletler cemiyetinin mevcut ~· 
lunmadığı §eklinde bir itiraz yürüt~ 
lebilir. Fakat bu. itiraza da §ı" §ekiı4 
cevap verilebilir: 

O zaman "Hak,, yok muydu1 tıl 
"Hak,, insanlar tarafından kurul~ 
bir müessese olan Milletler cem.iyetr 
ne il~tiln bir mefhum değil midir!,, 

Bulgaristan 
Balkan Paktına 

girecek mi? 
Atina, 15 (KURUN) - Bir g,;tl 

tede Bulgaristanın Balkan anlftfW~; 
na gireceğine dair çıkan yazı üzeril1 
sorulan suale cevap veren B. MeW 
şas §öyle demiştir: 

''Bulgaristan için Balkan anls.Şııı' 
sı daima açıktır. Girmek istediği W 
dirde memnuniyetle karşılanacaktJf" 

Balkan devlet/e,.i 
arasında 

Bir Akdeniz paktı 
yapılacak 

Londra, 15 (A.A.) - Son iki gU' 
içinde Cenevrede, Yugoslavya, Yu~ 
nistan ve Türkiyenin teJC!bbi.isü Uze !( 

bir Akdeniz paktı imzası mevzuu b' 4' 
sedHmiştir. Bundan maksat Fransa 
tngilterenin iJtiraki olmaksızın bir ıcY 
şılıklı yardım paktına varmaktır. 

'Zılı ve sözlü olgunluk imtihanlarına 
girecek olanlara muhtelif ders 
gruplarının afağıdaki yazılı kı
sımlarından sorular sorulacaktır: Tabiiye grupu: Çiçeksiz ne- Mireftede bulanan petrol Yunan kraiı 

Korfoya gidiyor 
Kudüs yenideo 

kanıtı Lise fen kollarından ~gunluğa 
gireceklere: 1 - Fizik - kim
ya grupu; fizikten lise onuncu sı
nıfı ile on birinci sınıfın fen kolu-

-eq l(!lllpJa umnq uan.l;)lSQll l?pU 
hisleri, bu bahislere ait tecrübe 
ve meseleler, kimyadan maden
ler, onuncu ıınıfın uzvi kimyası 
ve hu kısımlara ait tecrübe ve me
aelelel'. 

Riyaziye grupu: a) Lise sınıf· 

hatların tasnifi ve muhtelif grup
lardaki nebatlarm tetkiki. 

Lise edebiyat kolundan olgun
luğa gireceklere: 1 - T arib; li
selerde okunan tarihin ikinci ve 
dördüncü cildindeki bahisler 2 -
Edebiyat tarihi, Tanzimat ve on
dan sonraki devirler. 3 - F else
f e ve içtimaiyat; onuncu ve on bi
rinci sınıflarda gösterilen bütün 
bahisler. 

tetkik olunuyor 
Ankara, 15 (Tele.fonla - Müref 

tede yapılmakta olan sondaj netice. 
sinde pi?trole tesadüf edildiği İktisat 
Vekaletine bildirilmiştir. Vekalet 
petrollerin iktisadi kıymetini tetkik 
etmek üzere petrol arama müdürü 
Cavat Eyübü Mürefteye göndermişti. 
1\lilrefteye varan Cavat Eyüp tetkik
lere başladığını Vekalete bildirmiştir. 

Bu münasebetle iktisat VekAletin. 
den salthiyetJl bir zat Müreftede çı. 

Atina, 15 (Kurun) - Bir harp ge -
misile Dedeağaca gideceğini evvelce 
bildirdiğimiz kral bu seyahatinden vaz
geçmit, buna mukabil Korfo adasına 
gitmeğe karar vermiıtir. Salı günü ha-
reket ed~cektir. ı 

kan petrolün iktisadi kıymeti olup 
olmadığı anlaşıldıktan sonra hu hu. 
susta mütalea yüı·ütülebileceğini söy. 
!emiştir. 

Kudüs, 15 (A.A.) - Son g(inlet! 
vukubulan katil hidiselerindcn ıoıll 
araplar ve yahudiler arasında beye 
ve karışıklık artmıştır. Şehrin bet :i 
rafında aırkert müfrezeler gezmelct· 1 
İngiliz mahafilinin takındığı vaıir1 bakılırsa İngilizler, her ne suretle o1 f. 
sa olsun kargaşalıkların öntınü alıı11J 
karar vermişlerdir. Kudüsün bir ~ 
mahallerinde yeniden istisnai dur~ 
lan edilmiştir. 



Buda bir bahis 

Dans nedir? 
Nasll dans edilir, kadın mı 
erkek mi daha iyi dans eder? 

Soyulan yerler) Yeni elçi !Bir itiraz davası 

• O•ns ncdır? Tabii bunu herkes ay .. 

~: şekilde ~zah edemez. l~~ns.~d~n~_c: 
O 

§kı, etmıyenler baska türlu duşunur. 
nu as · b" .. tl rı ır eğlence sayanların yanın-
a dansın değerli bir spor şubesi oldu. 

gunu &Öyliyenlcre de rastgelinir. 

h :Sen, fırsattan istifade ederek dans 
ocalarından Bay Nisaııyan ile konuş • 

tunı y· · · h ı ·ı ~ • ırmı altı senedır dans oca ıgı ~ 
Ugraştığını soyliyen Bay Nişanyanın L...., 
te söyledikleri: .. 

- Dans mı .. Asrın en güzel mecle ~ 
ili cğJenceler!ndcıı ve -.porlarından 
biridir ve herkes dansedebilir. Yalnız 
güzel dansetmek icin, her seyclc oldu -
gu gibi bunda da bazı şartlar vardır. Bu 
sarnar zannedildigi gibi güc degildir. U
fak tefek bazı ekzersiz ve fıgürlerdir. 
l3uıııara dikkat edilecek ol ursa güzel 
dansedebilmck mümkündür. 

Dans hocafarından B. Ni~anyan 

terakki etmiştir. 1935 yılında bütün Av
rupa balolarında kabul edileıt Lansiye 
dansıdır. Bu dans bundan önce de Tür-

Mihal hakklnda tev
kif kararı verildi 
İstanbulun muhtelif semtlerinde ye· 

eli yeri soymaktan haklarında tahkikata 
girişılen Eyüp Sabri ile İsmail ve Mi. 
hal. miiddeiumumilikcc. evvelki gün, 

dosyadaki bazı noksanların tamamlan -
ması icin polise geri göndcrilmi~lcrdi. 

Btt noksanlar. tamamlanmış ve bunlat 

düıı aksama rlog! u tckraı adliyeye g-e . • 

tirilıni-ıkrtlir. l 
Mlıcldeiumumi Şefik, bu üc k;c:iclcn 

lsmail hakkında Sultcınalımet bırincı 

sulh ceza hakimi Re~it tarafından cvvcl
CC' verilen tevkif kararının geri alınr:1a .. 
sını istemistir. Haki:rı. sonradan tevki· 
fini mııdp bir sucu göriilmecligi kayd·

le ileri ~tirülcn istirdat istcgini. kabul 
etmistir. İsmail, :;orgu yapılıp hu ka -
ı ar bildirilerek. ~erhC'st bırak•lın•stır. 

Eyiip Sabri. zaten nıevkııftur. Mi
hal hakkmcla da. dosya kend"sine veri • 
len dördiıncü istintak hakimliı;incc te,·-
kif kararı verilmistir. Araştırmanın 

bundan· ötesi. istin~ak rlairesincc tlel'İn· 
lcştirilecektir. 

Ben yirmi altı yıldanberi dans öğret
Ilıenliği yapıyorum. Bu müddet içindt> 1 
defterimde tuttuğum kayıtlara göre 
3
745 bayana ve 4000 den fazla baya 

dans dersi verdim. Bunların yüzde dok
'arı beşi bugün güzel danscdenler 

liırasındaclır. Bunlar bunu ne kadar za -

~anda öğrendiler diye sor~rsamz iki ile 
Uç ay arasmda diyebilirim. Bu müd • 
det içinde şüphesiz ki bunlar her gun 
dcrac devam etmek zorunda değildir -
lcr. liaEtada üç ders dans ögrenmek için 

kiycde yapılmıştı. Fakat her nedense o Eski iskan müdürü aley-
zaman kendine verilmesi lazım olan rag hine açılan dava 
beti ve alakayı toplryamamıştı. Fakat 

k~fidir. 

Öğrenme kabiliyetine gelince, bu 
hem baylarda hem de bayanlarda ayni 1 
derecededir. Yalnız hayanların calışır • 
hırsa daha güzel dansetmeleri kabildir. 

bugün bu dans asrın en medeni dansı 

olmuştur. Bizde bu dansın yeni öğrcniJ. 

mcsine ba§lanmı§trr. 
Bunu oynamak icin dört sifte ihti -

yac vardır. Yaş meselesi mevzuu bahis 
degildir. Elli ya ına kadar herkes bu 

dansı yflpabilir. Kendim dansa başla -
dığımdanbcri l ... ansiye gibi ~i.izel biı 

claııs görmedim. Bu toplaııtılarcla nr::s·c
vi arttırdıgı gibi samimiyeti de o nis -

İlundan başka baylar güzel danset · 
Ilıcsinj bilirlerse kollarilc verccegi işa -
r ı bette arttırır . ., ~tor bayanların da güzel dansctmele· 

H. Bedrettin Olgcn rırıı temin eder. Bayların bayanlara na

..,,.rarı daha güıel dansettiklcri cok gö • ------- --------..
tlulur. Bunun scbebı bayların serbcstçcr .. ~-K-I •

5
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arıs salonlarına. dans derslerine devam k 

Cdcbilnıcleridir. Fakat bayanlar böyle 
Yapanıazlar. Bu eksikliği evclc çok dan. 
SctnıekJc telafi etmek kabildir. Yalnız 
:ans tlcvamını k:ıyc:tmcmelidir . Birkaç 

tfa dan ettikten sonra uzun zaman 

ŞiRKETi HAYRiYE PASOLARI 
- Şirketi Hayriye şimdiye kadar yal -
nız Bo"'azda oturan sehir meclisi aza -o 

larına paso veriyordu. Şirket bu sene • 

den itibaren bütün §Chir meclisi azaları-

11f\ paso vermeyi kabul etmiştir. tı:tketmck iste yeniden başlamak de -

tllctkır. Bunun 11~in de güzelce öğre • t. • 

~ınceye kadar çalı maya muntazaman calarc dün kültür direktörlüğünden top. 

'"anı etmek laz:ımdır. lantı yaparak beden senliklcri etrafın -

iDMAN BAYRAMI - Beden ho -

b :Bu ... un en cok oynanan ve en cok da da görüşmüşlerdir. 
cgcnilcn dans Tangodur. Yalrıız her -...,--·------------.. ,i91 
~~~s Yapan tango dansını yapamaz. KQNFER ANSLAR 
Uzcı tan"'o oynamasını bilen bir ka - -

\':
1
Yc ile da~st'den bayanın ayni derecede Kadıköy Halkevinden: 
il.rıgoyu bilmesi lazımdır. Bıt yapıldığı ı 7 - Mayıs - 936 Pazar gunu 

takdirde güzel danscdilebilir. saat ı ı de Süreyya salonunda spor ko-

. 'Diğer Fokstrot, Slo Fokstrot, Vals mitesi başkanı Bay Bedri Gürsoy ta • 
&ıbi danslar tangoya benzemez. Onlar rafından (Sporda yürüyeceğimiz yol) 
1
Çin b • dl 1- • k ferans ve konferanstan ayanın yahut bayın fevkalade dans i\ ı Lıır on . . 
Ctrrıcgj lazım de<riJdir. Birinin iyi bilme- sonra şef Bay Ziya Aydıntan 1daresı .J. 
:~ b.irinin de az bilmesi kifayet eder. Bu 1 tı.nda halkevi ~stüdi~ntinası t<ırafından 
. tıyettı:- iyi bilenin kavalye olması ter- bır konser \•erılecektır. 

tıh edilir Konferans bütün yurttaşlara açıktır. 
q l!~r kimseler VaJ,, için güç ve bas ı:: Peşte ~iniversitesi -~ı~. rle~anr du_n 

ondurücü bir dans oldu<runu söyler _t ~aat on sekız buçukta unıHrsıtede bır 
lcr b 

0 1 . · 

Eski İstanbul iskan müdürü Cemille 
daha bazı kimseler alcvhine suiistimal 
yaptıklan iddiasile açılan eski davaya 
ait dunısmaya. İstanbul ağır ceza hak
yerinde dün ak~am üzeri devam edilmiş 
tir. 

Bu davadan dolayı şimdi yirmi kbi 
muhakeme edilmektedir Yeniden dinle

nilecek şahitler de, yirmi ki~iclir. 
Dünkü celsede, evvelce ikinci hukuk

tan istenilen bir dosyanın gönderildiği 
anlacıılmıs, yirmi sabitten biri gelmi§. 
Kacl;köyde bir daiı c amiri bulunan Ni • 

yazi ismııı<leki 1 ıı :Zat. vak'ayı gazete -
]erde oltudugunu, yakmdan hiç bir ey 
Lilmedigini söylemiştir. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis Tüm
ay, gclmiyen sahitlcrin zorla getirilme • 
sini. kenclikrine tebligat yapılamıyan 

. ahitlere yeniden celpname çıkarılma -
sınr, verilen adreslerde bulunamıyan şa
hitlerin mazbut ifadelerinin gelecek 

celsede okunmasını istemi§tir . 
Reis Kemal. aza Sakıp ve Abdurrab• 

man Şeref, bu istegi uygun bulmuş • 
tar, bu sekilde karar vererek, davayr on 
dört hazirana bırakmı:şlardı r. 

Dünkü celsede hazineyi vekil Sami 
temsil etmi~tir. Dava edilenlerden bir 
kısmı kadındır. Bunlar da hakyerinde 
hazırdılar. Davet edilenlerden bazıla -

rının vekili olarak da İhsan ve İrfan E. 
min Köscmihaloğlu hazır bulunmuslar

dır. 

f erzi'erin sergısı gelecek 
haftaya tehir edildi 
Terziler cemiyeti tarafından bugün 

ııaat 15 de Taksim bahcesinde büyük 

bir sergi açılacaktı. Fakat ha"alar pek 
fenil gitmekte oldugundan htı sergi ma· 

Fransız IJügük Elçisi 
Bay Ponso dün geldi 
ve Ankarqa ~iitia 

Yeni Fransız elçisi B. Ponso 1 
Bir mi.itldettcnberi beklenen Fran -

s.ınrn Ank;ırc:ı bıiviik elçisi Bay Ponso 

di.inkii ekspresle sehrimize gelmi§tİr. 

İstasyonda elcilik yiiksek memurla

ı ı ve konsolosluk erkanı n ~ehritnizde
ki Fransız kolonisi ve rahipleı i şefi, 

kencli;:;ini karsılamıştır. 

Bay Ponso, trenden çıkınca gelenle
re te~ckkür etmi:ı ve doğruca Beyoğlun 
daki elçilik binasına gitmistir. 

Fransız büyük elsisi ile birlikte Sı.:.

ı iyc fevkalade komİ!:ieri Kont dö Mar -
telin de gelmesi bekleniyordu. Fakat 
kont dö Martel Pariste kalmıstır. 

TEın akı:am Ankaraya hareket eden 
yeni büyiık elçi Bay Ponso da, hiiku · 
met m,.rkezimizde Cumur Ba kanımt -
za, itimatnamcsini verdikten sonra İs -
tanlıuJa dönecek ve kısa bir müddet 

kalmak i\zcrc yeniden Parisc gidecek -

tiı. 

B.ıy Ponso'ııun ikinci rlcf. olarak 
Suriye isleri etrafında l~ransı müstem
leke nezarctilc konU§nıalardıı bulunan 
Kont dö Marte1lc birlikte sehrimizc 

dönmesi muhtemeldir. 

Pamuk fiyatları 
ucuzlatılacak 

Pamuk ve pamuk ipligi fiyatlarında 
görülen yükselmeyi gözönünde bulun -

duran iktısat vekaletinin bu yüks:ım~ -ı 
ye kar~ı tedbirler almaya başladıgı bıl
dirilmektedir. Vekalet, memlekette ('n 
kalabalık lıir halde buluna·n köylünün 

aiyeceğini yapan fabrikaların kullandık 
~an iptida! maddelerin fiyatlarını indir
mege karar vermiştir. Yalnız elleri:ıde 

mal bulunduranların zarar görmemele
ri icin kararın tatbikine bu sene ı;uba~
ta baslanacaktır. Bu tarihten itibaren 
pamuk ipliği maliyet fiyatlarında yüz -
de g - 15 arasında bir tenzilat yapı -
lacaktır. Böylece pamuk fiyatlarının da 
bir kontrol altına alınabilecegi limit c-

yısın 23 üncü cumartesi gününe hıra • ----------------

kılmı~tır. Davetliler evvelce kend~lerine 1 Gelenler, Qldenler 1 
· cınlbuki bu yanlıştır. Vals ilk za •

1 

konferans verıııı!ftır. 

;antarda insanın Başını döndürebilir. f t 1 , Lisesi müdürlü2'ü 
lunuyor. 

~kat bu çok ckzersiz yapmak suretile s an_,u 
ttıclerııebilir. Bunun hiç bir güclügü yok 1 İstanbul lisesi müdürü Bay Celal göndcrilmis olan c1;:ıvetnamelcri o gün 1,,_ -------------

Ut bl ~ 1 • kt l" ~. • .o z, bir kimseye dans öğretirken Fcrdiniıı Trakya gene ıspe- er ıgıne 
'""eli dUz Fokstrottan başlarız, daha tayin edilmesi dolayısile y<."riııe Trab • 
'~n!'t 8ğrencn talebenin kabiliyetine zon erkek lisesi direktorii Bay Şerif a-

1 
gore b . 
t c~ veya altı ders sonra Sıo Foks- tanmıştır. 

için kullanabileceklerdir. 

Beyoğlu mahkemeleri 
Beyoğlu sulh hukuk ve sulh ceza 

mahkemelerinin bir araya toplanması ka 

BAY HOSNü - Geçen hafta An -
karaya giden belediye fen heyeti mü • 
dürü Bay Hi.isnü dün şehrimize dön -

müstür. 
\tto~ gcseriz. Ondan sonra da tangoyu Trabzon lisesine de Gdenbevi ort;:ı c-
c Yaha sonra Vala"i öğretiriz. kul yardirektorü bay Faruk atanmı:;: -

rarlaştmlmıstr, Bu mah~e~1~1c: için ev·l•ı-.-------------·· 
velce Beyoğlu halk partısının ışgal et .. Ankaradan istanbula taşınan 

~ zam.anlarda Avrupada dans çok tır. 

Soğuk 
külçe 

04uquculawnıııdcm 1 
su sabunları halka kaynamış 
malı olarak sürülüyormuş 

tiği bina tahsis edilmis olduğundan mah 
kemclcr burada calışmaya baslamı~1ar-

dır. 

Ankaraya gjdip 
22 Lira 

gelme 

Ankara ile htanbul arasında yapıla-ı 
cak tayyare postalarının ilk sefer günü 
yaklaşmaktadır. Bu münasebetle bir sc • 

Okuyucularrmızdan Bay Murat ya zıyoı·: fer tarifesi hazırlan11rak tasdik edil~iş-ı 
"Son günlerde bir kısım esnaf soğuk su sabunlarını halka kaynt'- tir. Tarifeye göre her yolcu heraberınde 

~~· külçe malı olarak sürmektedirler. Halbuki belediye nizamnamesi mr- 15 kilo da yiik f!Ötürebilccek ve gidip 

AGAÇ 
mecmuasının 7 inci sayısı çok zen -
gin bir şekilde cıktı. ACAÇ, maddi 

ve manevi kıymetlerini cok yükselt· 
tiği halde fiyatını 5 kuru§ dtişürdü. 
Bu sayısında Necip Fazıl. Mustafa 
Şekip. Burhan Toprak, İ. Galip. Ab -
dülhak Şinasi, Ahmet Muhip, Sait 
Faik, Cevdet Kudret v. s. 

cıbıncc soğuk su sabunlarının mavi renge boyanması icap eder. Halkım11: gelme bileti olan:ık 22 lira verecektir. 
beyaz sabunları kaynamrs zannettiğinden bu suretle aldanmaktadırlar d 

1
" k'lodan fozfa «Ö 

li ı - Yanla rm a .~ 1 
' t•sya e - 44 ki ... iJik yazı· kadrosu ve 8 res • a kllllızın aldanmalarına mani olmak ic.in soi!uk su sabunlarının nizam- • • · • b"hf- k.,_ r- ı- .·:ı. ':J 

n ~ 1 i.urmı:K ıstı) enıeı ... ' l•v az a :; "''" lamile memleketin tek san at ve tı -llıne nıucibince maviye boyanmaları hususunun temini icin belediyenin icin 2? kuruş ö<leyecekleıair. Tayyarc.

1 

1
• 

AGAÇ 

\. '«i\kat• • ~ m mecmuası 
'""'--- ını ceknıenizi rica ediyorum... ler f stanbul - Ankara arasını bir saat .. 

._._ _________________________ ,,_,, 55 dakikada alacaklardır. ı------------• 

Rauf Hayrinin 
eşya/art 

Bir müddet oncc. Odesa başkonso • 
ı Rauf Hayrı, Ode ad n istanbula ge

.ırkl'n, 'i<ıpurd ı c ) ası rasında kaçak 
ıi'ıal çıktıgı id li.1silc y blanını , istan "' 
'..;] sekizincı ibtısas m Iı~rmes·ne goı • 

' ilmiş. muhake•ne c 1 tayini sure 
neticclenmistı. 

Digcr tar,1ftıı;ı, l.ıazı c:>yasr da, 1918 
ımaralı kanunun 14 Ün""u maddesin 

" · e. gı.irnrukçe mi.ıs~d c {'dılmişti. Flıı 

ıs. ibtis .. s mahkeme 'nJ bakılan ka 
cak mal lıulundurmak d. vasmdan ay • 

rıdır. Mi.ısadere kararı glİmrükce ve • 
rilmistir. Btı eşyanın, zati esyası ara • 
smda bulundııgu, tarafmd n SÖ} lenilc -

rek gümriik resmi venim dibi. ar ma
cl,1 meydana cıktq:,ı kaydiyle. musarle • 
ı e yapılmıstır. 

İhtisas mahkemesiııın tayin ettıgı c 
za müddetini bitiren sabık Odesa baıo; 

konsolosu Hauf Hayrinin. hu müsadert'
nin yolsuz olduğu, müsadereye ugrı)an 
esyasrnın kendisine iade~i ıcap ettiği 

noktasından açtıgı müsadere kararına i
tiraz dava ına. Su!tanah'tlet ikinci ulh 

reza hakycrmcle eli.in ak ıım iizeri ha -
l:ılmt§tır. 

Gümrük idaresıni vel•ıl Sami tem il 
etınis. R..uf Hayri bizzat gclmi:ı ve ı;ıim 
rük muayene memunı Nuri. si\•il mın
tak.-ı iimiri Sabit Llıtfı, ım Jı,;ıfaza mc • 
muru Hüseyin sahit olıııak dinlcnilmis.

lcrdir. 

Rauf Hayri, bunlardan sonuncu unun 
sahitligini kabul etmi . dıger ikisinin 
sözlerini, kııt'iy) en ılogru olmac'l!gmı 

.ciyliyeıc':. redclctmistiı . Bundan sonra, 
:ızı izah.ıt Hrmiş. bir p .. ıca sadakorla 

bir parca deriden ıbaret olan bu ı\eyle
ri kendıı;ıne htanbııld n bir zat n hedi

ye olaı ak getirdigmi, dol,yısile tckıar 

htanhula gırmesi I!t ' mı hah ol n 
bu zati e yanın. bur. d n ~ıkma oldubu. 
na göre, tekrar iceri} c s kmanm hiç bir 
·ckilde kanuna muhfllif h reket mahi • 
yetinde bıılunmadrgrı ı 1 eri sLinrüş ve 
eski Kocaeli saylavı ~ır-mın bu hu us
ta sahit olarak dinlenilmesini istemiş • 

tir. 

Hakim Salahaddin Demirelli. gum • 

riik muayene ba§mcmuru Yakubuıı şa
hit olarak çağırı1masına. eski Kocaeli 

saylavı Sırrınm da. Rauf Hayri tara • 

fından ad~esi hakyeri kalemine veril • 
diği takdirde c;agırılmasm,1 karar ver • 

mis. duruşmayı üs temmuz sabahına bı· 

rakmıstır. 

Dü~nkü duruşma sırasında, hakyeri 

salonu hayli kalabalıktı. Muhc:keme saf· 
hasım <linliyenler arasİnda, bir mi.id<let 
önce ihtisas mahekmcsinde limon ka -
cakçılığı meselesinden hakkında ceza 
kcsılen ve müddetini bitirerek eıkan 
"Limon kralı .. Diyamandi de vardı • 

Avustralyalı bir kadın pro
fesör şehrimize gelecek 

Avusturalya lıi.ıkunıctinin Milletler 

Cemiyetindeki daimi murahhası hüku • 
metimizc müracaat ederek Melburn Ü • 

niversitesi tarih profcsciru Mis \Ve-bb".in 
memleketimizdeki kız mektepleri ve ter 
biye usullcrile Türk kadınının yem me
deni yaşayısını tetkık etmek istedit>ini 

blidirmistir. Avusturalyalı profesöre bu 
hususta~ koİaylık gostt>rilmesi için ) a '" 

pılan tcsebbüs memnuniyetle karşıhın • 
mış ve. aı; kalı dairelere de bildirilmış • 

tir. 

Düşkünler Ev=ne sağlanı· 
ıar da gönderiliyormuş! 

Düşkunlcr evine kımlcrin alınabile • 

cegi mi.ıcssese nizamnamesinde sara -
hatle yc:ızılı bulunmasma rağmen ba~ 

daire amirleri tarafından mües.;;eseye 
normal kimseler, ::;ıhhatli çocukla:· gön· 
derilmcktt>dıı·. 

Ilelediye reisligi tarafmdan şubelere 
bu hususta yeni bir ynyım gonderilmiş, 

ihtiyarlarla alil çocuklardan başka kim• 
senin düşktınler evine gönderilmemesi, 
sağlam insanları yollayanların cezalan .. 
dırılaca klan bildirilmiştir. 
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Vazife uğrunda şehit 
olan ta.yyarecilerimiz 
Dün Fatih'te yapılan ihtifal 

çok heyecanll oldu 

Polla halt•rlerl · 

Aksarayı soyanlar 
Bütün araşt11 matara ral
men henüz bulunamadılar 

Memleketimizdeki Japo 
alimine ait bir hatıra 

Bir hafta kadar evvel Aksarayın en 
kalabalık bir yerinde kendilerine elek -
trik memuru süsü vererek bayan Nadi
reııin evini soyan iki hırsız, zabıtanın 

bütün araştırmalarına rağmen hala bu • 
lunam1mışlardır. Bır akşam ı;azctesi 

tarafından hırsızların yakalandıklarına 

dair verilen haberin de aslı çıkmamış • 
tır. Sadece zabıta şehrin dış mahallele· 
rinde serseri bir halde dolaşan b:r iki ki 
Şiyi yakalamış ve bazı kimseleri de zan 
altına almıştır. Bununla beraber iki hır· 
sızm yakın bir znmanda sür'atle yak:- -
!anacağı ümit edilmektedir. 

Profesör Okubo'nun Türk dostlar' 

AYACI NDAN YARALAMIŞ - c·. 
balide Osmanbcy hanında oturan si -
gara kaçakçısı fsmailin karısı zabıtaya 

başv .ı. arak ayağının iki yerinden bıçak
lanmak suretile yaralandığını iddia et • 
miştir. Suçlu yakalanmış. kadın da hat• 
taneye kaldırılmıştır. 

SARHOŞLUK YOZVNDEN - Be· 
yazıtta Kalaycı sokağında oturan Mu
hittin geec yarısı sarhoşluk yüzünden 
bağırıp çağırdığı ~in yakalanarak tah. 
kikata başlanmıştır. 

Yalıcınla: Geçit resminden bir görünüı. A,tılıJa : Söy.. 
leuler dinleniyor. 

B iR ÇARPIŞMA - Eminönü • Kur
tuluş arasında işli yen 211 numaralı bi • 
rinci mevki tramvay arabası Pangaltı 

postahanesinin önündeki köşeyi döner .. 
ken 3442 numaralı kamyon önünden 
geçmek iatemit, muvaffak olamıyarak 
tramvayın ön kıımına çarpmı,tır. Tram 
vayın ön kısmı parçalanmıı, vatman 
Nisır muhtelif yerlerinden yaralanmıt· 
tır. 

Bir mUddet evvel şehrimize gelerek 
Türkçe konferanslar vermek üzere 
Ankaraya giden Japon alimlcrindeı 
kıymetli profesör Okubo Ankaradak. 
konferanslarına muvaff akiyetle de
vam etmc.Ktedir. Türkçeyi pek ziyade 
SE>ven ve türkçe eserlere dair ilmi bir 
c:ok tetkikleri de bulunan profesörUn 
bu türkçe merakı ilim hayatının daha 
ilk senolerindc ba~lamış bulunmakta
dır. 

1914 senesinde Japon gazetelerin
den Cicişimhunda makaleler yazar· 
dı; o sıralarda tUrkçe ile de uğraşmış 
ve Türk kültür eserlerine merak Bar· 
mıştır. Profesör bu ilk merak ve he
vesini tatmin edebilmek için kendisine 
bir çok Türk doııtlar da edinmiş bu-

'h.nare şehitleri ihtifali dün Fa
tihte tayyare parkında yapılmıştır. 

as.at on ikiden itibaren kıtalar par
kın etra.f ında toplanmıya başlamış
lar, saat birden sonra da lstanbul ku
mandanı General Halis, vali muavini 
Bay Hüdai, bahriye kumandıuıı, Em
niyet direktörU Bay Salih Kılıç, tay
yare cemiyeti başkanı Bay lsmail Hak 
kı pa,.ka gelmişlerdir. 

Saat tam on dörtte Beyazıt, Seli
miye, Taksim ve Maçkadan atılan top 
larla merasime başlanmış, merasim 
kumandanı herkesi hava şehitlerini 
;chimlamıya davet etmiştir. Askerler 
elam durarak, siviller şapkalarmı çı-

':ararak aziz şehitleri anmışlardır. 
Bu anda Fatih parkında, Beyazıt 

\ "C Galata kulelerinde, diğer resmi 
mUe!"seselerde ve limanda mevcut ge
milerdeki bayraklar yarıya kadar in
dirilmiş, biltUn fabrika ve gemiler dü
dilklerini öttUrmüşlerdir. Bir dakika 
sutdlt edildikten sonra bayraklar tek
rar çekilmiş, abiae önüne yerleştiril
miş bulunan kürsüye tayyare yüzba
oılarından Bay Kemal çıkarak herkesi 
ağlatan çok heyecanlı bir hitabe söy-
lemiştir. • 

:a,\ Y KEMAL'lN SÖZLERİ 
Bay Hemal'in söylediği nutuktan 

eu kısmı alıyoruz: 
"Yıırdıtn ulu şehitleri! 
Si~e lJ11radan kahramanlığınızı yad 

ettiren şeref anıtının önünden hitap 
ed"yorum. Ydın yasınızı tuttuğu bu 
9iüıde, hepimiz yokluğMnuzun acısile 
muzforip b>ılunuyonız. ~imdi öyle acı 
ve /Jyle firaklı hi8lere esir olmuş va
ziyetteyiz ki lı.asretin hakiki manasını 
birWirimizin temi:: çehrelerinde ok"'lıyo 
ruz. 

Yurdun hava hakimiyeti uğrunda 
camnt verenlerin göklerde yeri var
dır ve '1ıın1ar en ziyade 3aygıya değer 
~i!}itlerdir. ôlüm4en korkm1yan ve 
hergün t>W.mle 8ava.Jan bizler bilhM
sa lm kanaatle yaşıyoruz. 

Revgili arkadaşlanm! 
Bugiin gö:lerimin önünde canla-

1 aıı hatıralannı::ın hm;ccanile öyle 
qamliyim ki duyduklarımı hakkile ifa
clcye mukfrdir olamıyacağım.dan azap 
d ty1'yorum. 

Şirin y!irdun en hücra köşc8ine göz 
gezdirelim. Akıttığmız sıcak ]..·anim· 
tnpmkta iz bırakmış nur gibi parlıyor. 
Kahramanların uğrunda can verdikleri 
ana vatana sordum: 

- Sana emanet ettiğimi: yiğitler 
neredc t 

Ana vatan gıtnlrla cevap 1•erdi : 
- Be>ıi kurtarmak için bana dü

§erWr, bmıi kanlarile boyıyanlar 
bend9, bellim milffik .rinemde. 

/ft• bugün °" bef mayıa Yaf11Jan 1 
6ıtıı.rit1, kankm kautlann feTef g;ı. 
Ml4ir. lhıgU.n gitln w bir da1ıa tUJn-

miyene dutan okıttuın giıtıdiir. Bu bu
raya yasını.ıı tutmak için gelmedik. 

Biz ölümünüziin yarattığı ilhamkırı 
toplamıya geldik. 

Ulu fehitlm' ! 
Yükaeklere yara§an bayra~mrn 

KA LP DURMASINDAN öLOM -
Taksimde Karaca sokağında oturan 65 
yatında Netet evine ıirerken kalp dur• 
masından ölmüttür. 

OTOMOBiL AL TINDA - Tak -
hatıralannı.ıa ıaygı için yarıya kadar simde Martin ıpartımanında oturan ı ı 
inifiM hep gıpta ettik. Onu 8İZ dai- yatında Zeki Galata köprüıünden ıe • 
ma yükaeklm'de dalgalandırdınız. O- çerken 1831 numarah otomobilin al -
nu dilferken diffirmedinfz, ölürken de tında katarak muhtellf yerlerinden yt• 
öldürmediniz. Onu bi:: de dü.§;i.rmiyece ralanmıttır. 
ğiz. 

inkılap ve i.<Jtiklcfümizin f'engini .. • • 
taflyan ve kan hakldle mevkiini ka- Şofor ve bıletçıler yazılan 
zanan bayrağı~ızı sona kadar yüksek cezalan vermezlerse •• 
lerde t(Jftyacagız. 

Bıı ödevi ben yapacağım, biz yapa
cağız. Geııçlik yapacaktır.,, 
BAY AN MELiHA A VNt SÖYLÜYOR 

Dakikalarca alkıl}lana bu nutuk
tan sonra hava kurumu namına ba
yan Meliha Avni kürsüye çıkmış, bir 
nutuk ıöyliyerek ezcUmle demiştir ki: 

"- Bu mermer tafln altmda kah
raman Türk çocuklannın ~ertfli ba§
lan, bu mermer ta§ın üstünde onlann 
son81'Zluğa erifen adlan vardır. 

Türkün yiğit çocukları, ~anlı bay
rağımızı yükat:klerde uçurmalc, Türk 
adlannı göklere yazmak, yurdımıuza 
yeni bir zafer kazandırmak a§kile 
karanlıkUır göğUa gerdiniz. Ôlümü hi
çe aaydını:. Bundan daha §erefli ölüm 
olur mu hiç 1 

Ôwn&ün analarınız! ôviltısü11 aizi 

OtobUslerde itlenen suçlardan do -
layı kendilerine ceza yuılan otobüı sa• 
hibi, ıoför ve biletçilerden para ceza -
sını vermiyenler olursa bunlar hakkın • 
daki evrak emniyet altmcı !Ube müdür
lüğüne gönderilecek, cezalan vermi • 
yenler bu ıubece itten menedilecek tir. 

Bay Ha1uk Nihat 
Fatih kaymakamı Bay Haluk Nihat 

Tepeyi boğazından ufak bir ameliyat 
geçirmiıtir. Oh ıekiz gündür Cerrah -
pata hastanesinde yatan değerli ve genç 
kaymakam evvelki gün hastaneden çık .. 
mıştır. Çalışkanlığı ile herkese kendisi
ni sevdiren Bay Hal\ık Nihadın sıhha • 
ti ve nefesi yerindedir. 

Geçmit olıun deri.t. ______ __,,_ __ , _____ _ 
yeti§tiren erdemli Türk anaları! ~Geçmiş Karanlar -

Na.ııl seıımiyelim &izleri! Siz ka- l6 Mayıs 1921 
ranlık ğer.clerimizde, fel<ikct gü11leri- BOGAZLARIN BiT .ARAFLIGI 
mi::de dü.fman askerlerinin süngüsü 1 

M·üttefikler tarafından stan-
bağnm,za dayandığt anlarda bu top- b" ve BoğazUırın bitaraf mıntaka 
rağın varlığı, bu toprağın l}erefi için olarak t~karrür ettirildiğini tel-
çarpışan kahramanaınız!. 

Biraz evvel atılan toplar; Bize bü- graf haberi oUırak venniftik. 
Rumca gazetelerin Atinadan aldık

t"n bir milletin hayranlığını haykır· lan malümata göre m;lttefikler 

Ha/ lada bir: 

Dünya • 
sıyasasına 

(lJ8tyam ı incide) t 
hiyetınae kalmıyacak, ondan sonra ML· • 
caristan, Avusturya, İsviçre ve Arna • 
vutluk da kendisi ile beraber Milletler 
Cemiyeti."lden aynlacaktır. İtalya bu 
devletleri kendisi ile birlikte sürükle . 
mek için uğraşmaktadır. 

Demek oluyor ki gelecek ayın on be• 
gine kadar bugünkü durgunluk ve in • 
tizar devri devam edecektir. 

l talyada ltaltili 
dunım: 

Mussolini Habcşistanı mağlup ettik . 
ten sonra yalnız C cnevrede Milletler 1 

Cemiyetine karşı olan ıiyasetini deği~. 
tirmckle kalmadı. Bu hadiıeyi İtalyada 
dahili bir dcği§ikliğe de vesile yaptı. 

Habeşistan yeni bir kanunla halyaya 
ilhak edildikten sonra krala ••ttalya 
kralı ve Habeı imparatoru,, Unvanı ve. 
rildi. Şimdi faşizm idaresinin mahkum 
etmiş olduğu bin iki yüz kişi hakkında 
bir umumi af hazırlanmaktadır. Bundan 
sonra 1926 yılındıt faşizm rejimini mil· 
dafaa için tesis edilmiş olan fevkalade 
mahkeme ilga oluna:aktır. Rir taraftan 
bu türlü tedbirler alınırken Muasolini • 
ye de meb'uslıır meclisi kararı ile "Ro· 
ma imparatorluğunun kurucusu,, adı ve. 
rilecektir. 

FranMJJa laükUmet 
buhranı : 

dı. Kahraman fehitlmmi::! Huzur bu husu.!ta ittihaz ettikleri kararı 
içinde uyuyun. Yüreğinde yalnız va- Yunan hUl:tlmetiKe tebliğ etmek 
tan a§kı tlalgalaNan demir giLi bir or-

iizercdirler. Bu takdirde Yunan 8e- Fransada Sosyalistlerin zaferi ile ni-
dusu ve .!izin gibi kahraman §ehitleri 
olan bir millet ebediyyen ölmiyecek- faini M'armaradan harice çıkacak- hayet bulan son intihabattan sonra ik . 

Zardır. Bilindiği t.izer11 Jlarmarada tidar mevkiine (Leo\ı Blum) hükilmeti 
tir.,, il1""• ile 

Bayan Meliha Avni'nin nutkundan bugün Averof, K "'"Y dala.a bir gelecektir. Fakat yeni meclisin toplan • 

sonra Şehir meclisi basından Bay ._k·aç-·d•a-to.rııip•i•to-b•u•l•u•nma-•k•tad_ı.r •. --:ı tısı tarihi haziran iptidası olduğundan 
Ismail Şevket ve Milli Türk Talebe E k İmtihanı Leon Blum'un iş başına ıeçmesi hazi • 
birlğinden Bay Cavit de birer nutuk ksperli ranrn ancak ilk hnftasnıda olabilir. O 
söyliyerck kahraman şehitleri anmış- Yeni hazırlanan eksperlik nizamna • vakte kadar bıtıünkü (Sarraut) kabl· 
lardır. mesine göre yedi seneden az eksperlik nesi muvakkat bir hükiimet olarak ye • 

Nutuklardan sonra mu~n. matem yapnu! olanlar bir temmuzdan itibaren rinde kalacaktır. Tabit olarak Fran11da 
havasını :-almış, Harbiye mektebin- imtihana tlhi tutulacaklardır. 7 seneyi sosyalist idaresi de ancak haziranın ikin
den bir manga havaya Uç el silah at- doldurmuş olanlar imtihandan muaf ola ci haftasında işe başlıyabilecektir. Onun 
mış, bundan sonra geçit resmi yapıl- caklardır ve kendilerine doğrudan doğ. icindir ki Cenevrede Milletler Cemiveti 
mıştır. ruva eksperlik ehliyetnamesi verilecek• İtalyan - Hnbeş meıelesi hakkındaki 

Evvela harbiye mektebi ve muzı- tir. mUzakerelerini haziranın on betine kıo. 

kası geçmiş, bunu Maltepe askeri li- ---------------•! dar tehir etmiştir. 
sesi, fırka muzıkası, bir piyade bölü- kek Hayat mektepleri, Galatuaray ı.. Pranudı Sotvatlıtlerln ı, başını gec;-
ğü, bir süvari bölilğü, bir topçu ba- elleri takip etmiştir. l mesi ile bu memlek,.tin umumt siyas .. • 
tacyası, bir polis taburu, Mılli Türk Geçit resminden sonra merasim tinde husule S?ele'"ck ıt"~is:ktifc $!!elin
Talebe blrlift, Darttnafaka, Erk~k bitmiı. kıtalar ve mektepler )'ll"lerlne ce. bunu <Leon Blum) tın ıeçen rttn 
muallim, Feyziltl, lstanbul kız ve er- d&nmU,lerdw. (Dally Herald) ıazete1ine vercllii ltir 

lunuyordu. Bu dostlarla yaptığı bl 
mUbahuede tilrkçeyi mutlak su~ 
1ğreneceğ .nden bahseder: Ttirk ~ 
una karşı olan bUyUk meclQbiye 
anlatırdı. Bu arada , 1914 tarihle · 
Japonyadıı bulunan tanınmış muhat 
rirlerimizden Bay SamJzade sureY1' 

kendisile tanışmış ve iki muharrir 
zaman dostluk etmişlerdir. 

Profesör Okubo'nun memleked' 
mik gelerek konferanslar verrnıl 
başladığı bugünlerde bu ilk hktırt 
dair elde ettiğimiz bir resmi ko)'U)'°' 
ruz. O zaman Japonyada çekilmit 
Jan bu resimde sağdan itibaren 
zade Süreyya, profesör Oku~ ve 
fer iki Türk görillmektedir. 

top)u bir bakış 
mülakat ıle ııurı nutkundan anlıyabili 
yoruz. 

Sosyaliat partiıi lideri İngiliz ı•" 
teline verdiği beyanatta Ruıya ile .tJI 
&iltereye, ıonra Milletler Cemiyeti 
ınıulusal ıulh müesseselerine mm• 
ret edeceğini, Milletler Cemiyeti P' 
ahklmı dairesinde mütekabil yar 
muahedeleri yapacağını. Avrupa ıol 
hunu bu ıuretle muhafazaya çalıpcJ 
nı ıöyledikten ıonra harp için ord 
yapmak li.zım olmadığ"ını, tedrici bir 
rette teslihatı tahdide doğru &idece 
batkı memleketlerle münas~betlerini 
esaı dairesinde yürütecefini, Cencvtl 
de sanksiyon tedbirlerile cihan e 
umumiyeıinin ıulh yolunda mü 
kuvvetler olacağını ilive etmittir. 

Dikkat ediline taıdik olunur ki 
yalist liderinin iuh ettiği bu siy 
timdiye kadar Fransız hilkümetle 
takip ettikleri siyasetten çok farklıdl'' 

Lcon Blum son bir nutkunda f 
ıı müdafaa edeceğini söylemittir. Sd 
nunla beraber sol partilerin muvaff 
yetinden sonra Franaada bir fin• 
emniyetsizlik var4ır. Bir çok kimıtl 
paralarını altın külçelerine çevire 
tnıiltereye 91kletmekte ve orada ball 

kaulanna ıizlemektedir. Bu ıuretlc 
çen bir hafta içinde Fransa bankaaıl' 
dan çekilen altının mikdan (2) nıil 
( 7 5) milyon lirayı bulmuttur. Şinı 
kadar Fransa banka11ndan bu ka 
tehalük ile ve büyük mikyaata altııı 
kildiii vlki olmamııtır. 

Bofalflf'tn ta 
me•ele•i: 

BofazJann tahkimi için hükur:rı 
Lo.zan muahedesinde iınzaaı olan d~ 
letlere müracaatı artık mfiaakere 9' 

sına ıirmek üzeredir. Hük6metiıı rı 

ıını alikab devletlerden ~elen cev• 
nn hepsi miiabet mahiyette oldui 
dan müzakere için bir mahal ve 
tayini lbım geliyordu. Dı! itleri Si 
nı doktor Tevfik Rilttü Aras (25) 

zinnda İlviçrenin (Montreux) eeb 
de bir konferanı toplanmasını tttclif 
miqir. Bu vasiyete göre (15) h .. ııi 
da Cenevrede MUletitr Cemıy::t; ' 

Jantıundan sonra (Montreux) ye 
dllere1r orada Bofaslır meaeletl 
ıulabilecek demektir. !ASIM 
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Rslan Yürekli Risarın 
~ 

ôlümü 
Oku atan adam kralın yanına 

getirildiği zaman Sordular : 
- Bu oku niçin attın ?. 
Adam :-Asla, dedi, asla kralı 

'Vurmak için değil !. 
Dişar bir kalede hapsedilmişti. Ka
lenin yerini kimse bulamıyordu. Ni
hayet en sevdiği şarkıları çalarak ... 
Haçlılar iki yıldan beri Akkayı !' 

llluhaıara elmİ§, fakat Salahattin 
~skerlerj kar§ısrnda bir şey yap· 
l\\a"' l ~a. muvaffak olamamışlard1. 
flrıhçilerin anlatıfma göre bura· 

tıkta iki yüz bin, hatta üç yüz bin 
~Yiat verilmişti. Haçlıların bü
blltı ümidi, Anlan yürekli Rişardın 
~ldenen ordusunda idi. 

Arslan yürekli Rişard, donan· 
~aıı ile Kıhrısı f ethetmi§, orada 
I erengaria ile evlenmiş, sonra y~ 
Un. devam ederek Filistine var
lllrıtı. 

Fn..naa Krah Filip, Rişard& kar· 
~rl'"nağa cıktı ve rıhtım bulun-
~•dığı içi~ Rişardrn karısını taşı· 
.~rlk sahile çıkardı. Fakat Kral 
· .. ·.lip evvelce Berengariayı almak 
•
1
l"I uğra,mış, Rişardın el çabuk-

'lt:» • t_ • 1 • 
ı:o ou prenae•ı aıma91'1111 ıçer-

,'?ıtişti. Bunu unutmıyrodu. Bun· 
.'n sonra iki hükümdardan han
·.'•inin kumandayı ele alacağı hah-
:• de rekabeti kızııtırmış ve haç
/1t.r Yaptıkları hücumlarla muvaf • 

t t.k olamamışlardı. 
F ra.nsızlar mu va ff akiyetsizliğin 

•uçunu İngilizlere, İngilizler Fran
'•ılara yüklüyorlardı .. 

Rakabet iki tarafm talihini ay· 
~I 
~ ayrı denemesine sebep oldu .. 
r"nıızlar tek ba,larına atılıyor 
! lngilizlerin yapamadıklarını 
.~.'>rnağa uğra!ıyorlardı. Fakat 
, . 'İ de birbirinden beter mağlu
" l'etlere uiriyorlardı. 
~ Jı\a.hraman Akki. bütün bu sal
ı/tışla.ra karşı gelmekte idi. Fa-
lt ~ehrin etrafile ba~1 arı kesil-

mişti. Eyüp oğlu Salahc1ttir. şe- j yor, f~kat muvaffak olaı:nıyordu. 
hirle. münasebe~i tesis için uğraşı· J Halbukı müdafiler açtılar ve açlı· 

Franıa Kralı 

Filip, Ri~ardın 
karııını kuca• 
ğıncla sahile çı
karıyordu. 

..ı 

Arılan yürekli Rifard kentli•ine olt atan adamı allediyor. 

Rişard hapishanede 

ğa fazla dayan:ımıyacnlc hale gel
mişlerdi Aç ölmektense teslim 
olmak icabediyordu. 

Haçlılar Akkaya girmeğe ha
zır!andı lc.r ve şchire girdiler 

Fakat şehire girdikten sonra 
bu kahramanlık sahnesini bir aşk 
ve sefahet yuvası yaptıhn ve har
bi unuttular. 

Harbi hatırlıyan bir kimse kal
madı. Arslan yürekli Rişard bu 
halden memnun değildi. Onun 
için yeniden yola çıkmak için emir 
verdi ve Uklan yolunu tuttu. Sa
lahattin de aynı sırada harekete 
g~çti. Maksadı haçlılara taarruz
clu Salahatlln de, düşmanı Ri
~nrd da devirlerinin en büyük harp 
üstadı sa.yılıyorlard. İki taraf tu
tuştu ve şiddetli muharebelerden 
sonra mütareke yapıldı. Üç sene 
miiddetle çarpışmanın tatili karar· 
lasttnldı. 

. Ri~ard memleketine dönmek l 
üzere yola çıkmıştı. Fakat Fran
sa Kralı daha önceden hareket et
miş ve Papaya iltica ederek Rişar
da karşı içtiği andın boıulması 

için yalvarmıştı. Çünkü maksadı 
Rişardla boy ölçüşmekti 

Rişa.rd vaziyetten haber al
dığı içi11, mütenekkiren seyahat 
etmeğe, Fransız toprak lafına uğ· 
ramamağ:t karar verdi. Maksadı 

Viyanaya uğramak, oradan lngil· 
tereye gitmekti. Adriyatik'e gir
diği zaman Yunanlı korsanların 

taarruz ile karşıhşmış, fakat kor
san lan hizmetine almağa muvaf
fak olmuştu. 

Rişard Dalmaçyaya vardıktan 
sonra Viyana yolunu tuttu ve Vi
yanaya yakın bir köye indi. Fakat 
hüviyetini gizlemesi kendisine pa· 
hahya mal oldu. Rişardm adam
larından biri, işkence tesiri 2ltm· 
da Rişardrn nerede bulunduğunu 
ifşa etmiş ve nihayet arslan yürek
li Rişardı yakalamak istemişlerdi. 
Fakat Rişard, kendini ancak Avus
turya Dukasına teslim etti VI'! Du· 
ka kendisini bir kalede hapse ka· 
rar verdi. Fakat nerede hapso
lunduğunu hiç kimse bilmiyordu. 

Rişardın adamları Av~slurya
nın her taraf mi\ ela ğılmı~lardı fa
kat kralın hangi kalede mahpus 
olduğunu bilen bir kimse yoktu .. 
Bütün araştı: malar boşa gidiyor
du. 

Nihayet kralın en yakın adam
larından ve nedimlerinden biri 
sazını ele alarak dolaşır.ağa baş
ladı. Yol da saz çalıyor ve Ri§ar
drn en çok sevdiği şarkıları oku-

yordu. Kral, nerede bulunursa 
bulunsun bu şark1ları işittiği tak
dirde muhakkak l<i arandığım an
lar ve bir kelime ile olsun bulun
duğu yeri anlatmağa çalışırdı. 

Aylar geçiyor, fakat krahn izi 
keşfolunamıyordu. 

Nihayet bir gün kralın nedimi 
Tenbreuse kalesinin civarına var 
dı. Ve bir kenarda durarak Ri
şarc!ın şarkılarından birini söyle
meğe başladı. 

Rişard, şarkıyı tamdr ve ken
dini tanıtmak için çare aradı. Çün
kü eli kolu zincirlerle bağh idi. 

Rişard hiç olmazsa adamına 

sesini işttirmek lazım geldiğini 
anlıyordu. Zincirlerini sürükliye 
sürükliye pencerenin birine yak
laştı ve oradan sesinin bütün kuv· 
vetilc bağırdı. 

Rişardm sesi, top gibi gürliyen 
ve kolaylıkla te~his olunabilen bir 
sesti. Muhafızlar onun gene bir 
cinnet nöbeti geçirdiğini zannedi
yor ve bağırmasına karışmıyorlar
dı. Fak:d Rişard kendini tanıt
mış ve nedimi derhal tası tarağı 

topiıyarak İngiltereye dönmüştü. 

İngiltere derhal faaliyete geç
ti ve 13 ay mahpus kalan Rişar
dın hürriyetini temin için bir ser· 
vet feda etti. 

Bu sırada Rişardm karısı ltal
yada kocasından haber bekliyor
du. Haber yerine günün birinde 
kocasının kemerile karşılaştı Ke
mer salıimak iizere piyasaya çı
karılmış ve döne dolaşa kraliçe
nin önüne gelmişti. 

Rişard, serbest bırakıldıktan 
sonra ancak beş sene yaşıyabildi. 
Fakat Rişardm ölümü de bir ha
dise teşkil ediyordu 

Kral bir gün dolaşıyorken omu· 
zuna bir ok isabet etti. Oku ki
min attığı çarçabuk anla~ıldı v• 
atv.n adam kralın yanma get;ril
di. Kral sordu: 

- Bu oku nicin attın? . . 
Aldığı cevap şu idi: 
- Bir avı vurmak için attım. 
- O halde kastın beni vurmak 

değil miydi 
- Asla .. 
- O ha.ide seni serbest bıra-

kıyorum ve affediyorum. 

Adam serbest bırakılmış fakat 
Rişard cmuzuna isabet eden -:>kun 
açtığı yar" dan kurtulama:nı~b. 

Yara kangren yapmış ve arslan 
yürekli Rişard henüz kırk iki ya

şında iken ölmü~tü. 
F. M. 
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Garbin büyük moda müesseseleri 
plaj ve spor için piyasaya çıkaracak
ları tUrlll nevide §Ik elbiseler üzerinde 
aylardanl.ieri geceli gündüzlü çalış

maktadırlar. 

Bu sene en ziyade ehemmiy~t ve
rilen bir nokta varsa bu elbiselerin 
mümkün olduğu kadar renkli olması
dır. Öyle ki bu intihap edilmiş çeşit, 
çeşit renkleri taşıyan bayanların bu
lundukları plajlar ve spor mahalleri 
Adeta uzaktan bir çiçek bahçesine ben 
ziyecekler ve buralara girenler de ta
biatın yetiştirdiği bu güzel bahçelerdr 
istirahat edeceklerdir. 

Bu elbiselere moda müesseseleri 
tarafından ikinci ehemmiyet verilen 
bir nokta daha varsa bunların mür 
kün olduğu kadar sade olmalarıdıı 

PARIS 

Bu markaya dikkat edin 

KllSll 

Resimlerde görüleceği üzere solda 
görülen ;ki bli'ızla gerek yukarıdaki 

resimlerdeki mayolar, tenis elbiseleri 
ve sağdaki kır elbiseleri pek şık olduk 
ları gibi pek de sadedirler. Bunları 

yapmak da gayet kolaydır. Zaten mem 
leketimizdc yazın ve sıcak havaların 
uzun sürmesi noktai nazarlarından 
herhalde bu gibi elbiselerden ikişer 

taneye ihtiyaç vardır. Onun için bir 
mağazadaa alınacak bir elbisenin pa
rasile bizzat iki hatta üç elbise yapa
bilirsiniz. 

Bu elbiseleri ve daha başkaları
nı bizzat yapmak için lazım gelen 
bütün mecmuaları ve patronları 

"V AKIT,. evi Ankara caddesi İs

tanbul "Moda salonunda,, bulursu
nuz. Her gün saat 1-6 arası açık· 
tır. 

Harice 50 kuruş mukabilinde 
mecmua gönderilebilir. 

ıc l&Sll ıc 2asa1 

Biiyük l<adınlar 1 
Katharina'lar - Katharina ruın· j 

ca temiz yani mukaddes manasına J 
gelir. Katharina katolik kifü:esinirı l 
mukaddes evliyasid 'r. Bununla be· 
raber Katharina namını taşıyaıı 

tarihte büyük rol oynamış kadırı· I 
!arın bu temizlikle, bu kudsıyetle i 
kat'iyyen alakaları yok gibidiı. ! 

1519 da doğan bir Kathnrina ! 
Fransa kraliçesi idi. Bu kraliçesi i 
24 ağusto8 gecesi 1572 de Par ste 
Hugenotteleri yani katolikliktcrı 

protestan olanları katletti rdi. 
1725 de birinci Petro'nun karı· 

sı birinci Katharina bir köylü kıZI 
idi. Sarayın genç ve güzel 7abitJcrJ 
kendisin.n dostu idiler. Biliı.har<' 

Çariçe olarak Rusyayı idare etti : 
1729 da Anhalt - Zerbst bir Al· j 

man prensesi olaıı ikinci Katharı 
na da üçüncü Deli Petro'nun knrısı 
idi 1762 de korası Çar Pctro'ytı 
dostu Orloff tarafından katlettirdi 
\'e Rusyayı 1796 ~ıa kadar bızzat 
idare etti. 

Bu kadın nck zeki ve ek ener 
jikti. Meşhur Fransız filosofların 
dan Voltaire pek çok Riirle>rile br 
kadını pek yük~eltmiştir \'e ikinci 
Katharina'ya "Şimal Yıldızı .. rna· 
nasında olan Samiramis namınJ 

"·ermiştir. 

İkinci Katharina gerçi birinci 
Katharinıı 'dan fazla eğlence ve aş· 

• kı seven bir kadınsa da hükumeti 
idare ettiği müddette maarifi ileri 
götürmUştür, fenni ve edebiyatı ! 
himaye etmiştir. Zulümden geri l 
kalmıştır. ! 

Halbuki blr1ncl Kırthartna e~· ! 
... ~~.~.~::~.~~!?..~!::~.~~!.!..~R~~?!:1.:: ..... .J ..-

Bütün elişlerinde C. 8. "Cartier - 81esson ,, markasını taşıyan koton ve 
malzemeqi tercih ediniz ! 

Renkleri yıkamakla ve güneşin tesirile solmaz, gerilmez ve gevıemez. 

Toptan ve perakende satıı: NiKOLAIDi EFTIS 
tstsnbul · Beyoğlu, istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

. . . 
• • • • ·- .. • • ~ • ' 1 
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3 aamaralı kadıaıa bayatı 
• • 
ıyı hakikaten Fransız 

karşısına 

kadınları 
aldığı zaman tama mile 

konuşuyorlar. Beni 
ona bağlanmıştım 

Pwia Çaf e de la Paix akşam saat ı 
dokuz. Oldukça Parisin merkezinde 
bulunan bu kahvede düny:ının her mil 
Jetine tesadüf edilir ve cihanın hemen 
hemen bütün lisanları da işitilir. Bu
radaki müşterilerin yüzde sekseni, 
yüzde doksanı yabancılardır. 

Bir akşam bir arkadaşla burada 
buluşmak için sözleşmiştik. Saat ye
dide buluşup biraz gezecektik. Ben 
biraz daha erken geldiğim için iki 
saatten fazla bir zaman bir çok ga
zeteleri okumuş ve mecmualardaki 
resimlere de tekrar tekrar b:ıkmıştım. 
Bir aralık canım sıkılmağa, içimde 
bir sabırsızlık büyümeğe başladı. Bü
tün akşamı burada kaybettiğime acı
yordum. 

Benim gibi olacak galiba genç bir 1 

baya"lın d:ı b'r ka" ma'"n u·j;rda ay
ni şekilde oturduğu gözüme ilişti. O 
da benim gibi sabırsızlık ve rahatsız
lık içindeydi. 

Bir dakika birdenbire kalktım ve 
genç kadının masasına doğru giderek 
arkadaşım tarafından unutulduğumu, 

benimle biraz gezmek arzu edip etme
diğini sordum. 

- O, Mösyö, dedi, benim aklımda 
dolaşanı h;.c;sedecek bir zeka. sahibile 
bu aklamı me~iyetle geçirebili
rim. 

Derhal garsonu çağırdım içtiğini ı 
ve içtiğim kahveleri ödedikten sonra: 

- N~reye gidelim! diye sordum. 
- Gare du Nord semtinde hem u-

cuz, hem ıyi; hem de original eğlence 
yerleri var. 

- Öyle ise bana rehberlik ediniz, 
matmazel, ben buralarda yabancıyım. 

- İlk defa mı Paristesiniz? 
- llk defa 1898 beynelmilel sergi-

sinde Parisi ziyaret etmiştim!. 
- O ... O vakit ben dünyaya bile 

gelmemiştim. 

-Haksızsınız matmazel.baba ve 
anneniz daha evvel evlenmiş olsaydı
lar ... 

- Şimdi ihtiyar bir kadın olur
dum, diye sözümü kesti ve sonra içıni 
çekerek, J:>clki de bir yuvanın annesi 
olurdum! Diye ilave etti. 

Neş'eli ve hafümeşrep oldukları 

zannolunan bir I<~ransız kızından bu 
sözleri iı:;itince hayret ettim. Bcnım 

ağzım da o zamanlar artık süt kok· 
muyordu :ıma. aşağı yukarı feleğin 

çenbcrinden geçmiı::, hayatın bir <:ok 
cilvelerini tatmış bir adamdım. Be
nim bu düşüncelerimi anlamış ve yü
zümden de okumuş olacak ki: 

- Geliniz, dedi. zannıma göre biz 
bu akşamı mümkün olduğu kadar eğ
lencen geçirmeğe niyet ettik, değil 

mi Kolumdan çekerek bir otobüse gö
türdü. İçeri girdik. Bir müddet sonra Yapılma Sl lciıtmgelen 
hedefimize geldik. Buralarda sokak
lar o kadar kalabalık değildi; etrafı

ma bakınırken gözüme bir lokanta 
ilişti. Akşam yemeğini henüz yemedi-
ğim hatırıma geldı ve lokantayı gös- Fen, senelerle sık sık yapı· 
tererek: lan makiyajdan yüzde yaşın 

- Evvela midelerimizi düşünt!lim, ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
dedim. bir genç kız teninin güzelliği 

- Bravo, diye cevap verdi. Lokan- için tehlikelidir. Fakat bu gi· 
taya gridik. Burası da pek tenha ise bi hallerde cilt Biocel tabiı 
de maksadımız yemek yemekten iba- edilen gençleştirici ve ihya 
ret olduğundan bir köşeye çekildik. edici unsurlarla lıeslendiği 

Birinci şişe Bordcaux şarabını da takdirde derhal tazeliği, gü ıiz uyurken cildin zayına; 
içince gönüller ve dıller açıldı; gözler zelliği ve yumuşaklığı iktisap mıı ve ıolmuş adalcıcrı 
kızardı. Ben hesap görüp gitmek ni- eder. ııklaıtırır ve beşereyi bet ' 

yetinde idim; fakat matmazel: Bu kıymetli cevher, Viyanıt tJ • ter ve gençleıtirir. Sabahleyin bC: ' 
- Bakınız, dostum, dedi, burası niversitesi profesörü doktor K . Ste ıo" yaz rengindeki (yagsız) Toka 

ne kadar kuytu bir yer! Burada otu· jskal tarafından hususi bir uıul da • 
t 1 l k k d h · · 1 kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaı rup at ı tat ı on~şsa a a ıyı o · iresinde genç hayvanlardan istihaa-

maz mı? ıe muvaffak olunmuıtur. Bu cevher, latıcı ve mukavvidir. tıte bu surt
1

: 

- Bene~ bir. Dedim. Zaten boz~l- pembe rengindeki Tokalon kremi le makiyajh ve solmuş bir ten ye 
mu~ ~·ar.ı b_ır ~kşam ! Cevabını verdım terkibinde mevcuttur. Akşamları ni ve cazip bir güzellik tabaka5il' 
\'e ıkıncı bır şışe ısmarladım. Bundan yatmazdan evvel kullanılmakla kuşanır. 
da birer kadeh içince sohbet hakika- --------------·-=-----------------
ten tathlaşmıştı. Zaten Fransızlar - Ne demek istediğinizi anlama-
hakikaten iyi anlatan insanlardır: dım? 

- Siz beni eğlence yerlerine git- - Anlamanıza da lüzum yok! Fa-
mezden evvel yemeğe da\'et etmemiş kat benim gibi bir kadınla gezen erkc
olsaydınız, dedi, bu akşam ıize pek ğin vay h&.line, ... " . . 
pahalıya mal olacaktı. - Ben sizin bir eşkiya olmadığı-

nıza eminim! 
- Hata da etmediniz. Yoksa tJe.ı:ı 

sizi burada bir konserli yere götUf'C' 
k . ·c;ıtl ce tım ve orada sizden herşey ı 

fahiş bir para alacaklardı: ben de tı 
paraların bir komisyonunu alaca.ktıtıa' 
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Kan almak ve aldırmak · Orta okul ve liselerde 
Doktor direktifi olmadan kan 

aldırmak fenadır almak ve 
Ülkemizde sağlığa aykırı ola

rak kökleşmiş bulunan bir anane 
Yarsa o da doktor direktif ver· 
meden yapılan kan alma ve aldır
madır. Bu kötü itiyatlar şöylece 
yerleşivermiştir: 

Her hangi birisinin başı ağrı· 
mış, kan •alınarak geçivermiştir. 
İhtimal ki o başı ağrıyan hasta
nın tansiyon arteriyelinin yüksek
liğinden ileri gelen bu ağrı tesa
düf kabilinden alman bu kan ne
ticesi zail olmuş bulunabilir. Bu
nu gören kan alıcı ve aldmcılar, 
baş ağrılarının böylece geçeceğine 
hükmederek her başı ağrıyanın 

• 
kanını almağa başlamışlar ve bu 
kötü işin anane şekline girmesine 
sebep olmuşlardır. Bu İş gittikçe 
ilerlemit, başı, ayağı ve her han
gi bir yeri ağrıyan her şahıs J o 
ağrı yerinden kan aldırarak ağrı
yı teskine uğraşmış, bu, tesadüf 
kabilinden bir kısmına iyi gelmiş, 
bir kısmına da iyi gelmemİ§se de, 
ağrılar olsun olmasın bazı mev
aimlerde kan almak ve aldırmağı 
bir adet haline sokmuştur. 

İ§te bu yüzden kan aldırma 
halk tababetine girmiştir. 

Halk tababetinde ulu orta kan 
alma işi iki türlü yapılır: 

1 - Ustura, biçak ve her han
gi kesici bir aletle kan almadır .. 
Ulu orta bu işleri görenler, sağlı
ğa uy u temizliğin ne demek ol
duğunu bilmediklerinden, kullan
dıkları her hangi bir aletin de ne 
ekilde temizleneceğini bileme

:liklerinden kaş yapayım derken 
-,}z cıkarmak kabilinden bu kirl: ... . 

1 ::.~l~rle bir çok mikropları da a-
~ı!arlar. Bu aşılama da çok pa
hal:ya oturur. llk önce akla ge· 
len (tetanoz) yani "kaz1klı hum

• 
girişmesi lazım gelen bir hastalık 
varsa o da frengidir. 

Çünkü: Frengi insanı deli yap
tığı kadar kör de yapar, işitmez 

bir hale de kor, burnunu da dü-1 
şürür, . s.esini de keser, tenasül ı 
kudretını azaltır. Daha buna ben
zer pek çok fenalıklar yapar. 

İşte bu şekilde kan almak da 
çok muzizdir. Halk arasında son 
zamanlarda bile hu usule değer 
verilmekte olduğu esefle görül
mektedir. 

Kan almanın fenalıkları bu 

Benim tecrübelerime göre, ta. 
rih tedrisatı üç şekilde devam e· 
dip gitmeketdir. u~ şekilde de 
muallimin faal talebenin dinle-, 
yici olmak esası bi.i~ri.ik bir rol oy
nar, çocuklar ya hocanrn takriri· 
ni yazarlar, yahut dinlerler. Ve 
hatırlarında kalana hiç bir şey 
ilave etmeksizin gene öğretmen
lerine verirler. Talebede büyiik 
bir heyecan doğuran takriri, so
nuna kadar sınıfta en ufak bir k1-
mildanrş, en ufak bir göz işareti 
olmaksızın dinletmek ile vazife 

kadarla kalmaz. Lüzumsuz yere muvaffakiyetle bitmiş, başarılmış 
kan azaltmak bazı kan hastalık- telakki edilir. Bir krsıın öğretmen
larına meydan verir Uzvi muka
vemeti azalttığı gibi vücudu bir 
çok mikTopların hücumundan ko
ruyamaz. Sağlığı daima tehlike
de bırakır. Kan elastikiyetini 
kaybeder, kırmlzı kürecikler aza
lır, beyaı kürecikler çoğalır, luse
mi denilen kan hastahğı yapar ve 
şahsı ölüme sürükler. Daha say-

1 

makla bitmiyen bir sürü f enalrk
ları vardır. 

Şu h:ılde, bir doktor tarafın
dan fenni bir lüzum gösterilme
den kanın normal miktarına do
kunmamak, ulu orta kan aldır
mamak gereklidir. Bu işi "dok
torluk taslıyanlar,, öğüdünde de 
yazıldığı gibi, Sağlık Bakanlığı, 
sağlık kanunları ve işyarları ile 
var kuvvetile kovalamakta ise de 
şu öğütlerimize göre yurttaşların 
da bu işe değer vererek ülkemiz
de hala görülmekte olan sağlığa 

uygun olmıyan ve daima nüfusu
muzu sarsan şu sakim ananelere 
son verilmesine yardım etmeleri
nin ulusal bir borç olduğunu unut
mamalarını candan tekrarlarız. 

KURUN HEKiMi 

ma,. virüsüdür. Kazıklı humma -------------

lerin yaratılış itibarile heyecanlı 

masal anlatmağa kapasiteleri 
yoktur. Sesleri hareketleri müsait 
dıeğilOir. Mahçupturlar. Oturduk
ları iskemleden bazdan kürsüye 
gözlerini dikerek, baztları da tale
benin gürültü etmemesi için, ara
da sırada nazarlarmı çocukların 

üzerinde teksif ederek, dersin e
saslı hatlarını anlatırlar. Geri ka
lan krsnunr talebenin kitapların
dan hülasa yaparak, gelecek der
se hazırlanınalarım ileri sürmek 
suretile sm1fı terkederler. Tarihte 
takip edilen tecıris usullerinin ü
çüncüsü eski ve köhnemiş bir hal
dedir. Bu usul imparatorluk dev
rinin medrese tedrisatında mihrak 
noktayr teşkil ederdi. Hoca kitap
tan bir kaç sayıfa ayırır, muay
yen giiiıde softalarm kelime an
lamaksrzm ezberlemesini emre
derdi. Ertesi derste müstakbel a
limler kitap cümlelerini müder
rislere tekrar ederlerdi. lmpara
torluğnn sonuna doğru bu tedri
sat, Avrupadan gelen, Batı kültü· 
ti.inli hakkiie benimsiyen, gençler 
tarafından snı-şılımştr. Bugün ar
tık balmumtt ders ~eklini tarih 
tedrisatında tnkip eden hiç bir 
muallim ka lınamıstır. Gösterilen 
usullerde en hi.iyük mahzur mu· 
allimin faal, he~Tecanh, olmasına 

amili marazisi kendisine müsait 
meydan bulunca o şahsın kıvra
narak çok tiddetli can acıları çek-

'mesini ve neticede ölmesini intaç 
eder. 

Böyle can yakıcı neticeler ve
ren bu hastalık hakkında ve bun
dan nasıl korunmak lazım geldiği
ne dair ayrıca yazılacaktır. 

Buna benzer daha bir çok has
talıklar aşılandığı gibi böyle asep
tik aletlerle yapılan işlerin bazı 

nahiyelerde hazan da kangreni 
mucip olduğu, ve o şahım icabına 
göre neşter ile kol ve bacaksız kal
dığı da vakidir. 

2 - Siilükle kan almaktır .. 
Bunun da pek çok kötüli:kleri 
vardır. Sağlık yollarına uygun 
olmadığı için yapılan bu işte de 
bir çok hastalıklar aşılanır. Bu 
arada frengi ve verem en fazlagö
ze çarpan beliyelerdendir. 

Bunları da düşünmek ve bir 
çok acılıklarını da göz önüne ge
tirmek gerektir. Bugün frenginin 
kötülüklerini bilmiyen ve işitmi -
yen kimse yoktur. Frenginin yap
tığı sağlık ve sosyal fenalıklar
dan birisi de deliliktir. Hepimiz 
biliriz ki deliler yaşasalar da be· 
Şer!yete faydalı olamaz ve bi!akis 
zararlı olurlar. Hele bu hastalı
ğın böyle nesilden nesile geçiver
mesi beşeriyet için çok korkunç
tur. Bir de\inin çocuğu olmaktan 
ise olmC'lması hayırlıdır. Velhasıl 
heşerlyetin kuvvetle mücadeleye 

Moskova Şark 
Kültürü Müzesi 

Moskovadan bildirildiğine gö- mukahil, talebenin bütün heveca-
re orada Şark Kültürü Devlet Mü- mm faali~·etini nihayet varatıcı 
z:sinde ı Mayısta bir seri yeni kabiliyetlerini kayl?e.tmcsiclir. ~cm; 
sergiler açılmıştır. Bu sergiler, ler smıf .~~çmek. ı~ı~ zorla ezber
Orta Asya, Azerbaycan, Dağis- 1erler. Butun tanh ~ıtaplarm1 ha.~ 
tan Kazakistan ve Kırımda yaşı· tan sonuna kadar b1r c_:nk kereler 
a~ milletlerin eski ve yeni sanat p;öz<len gccinni~l<'rclir .. Bütün hfü:; 

~serleri ne ait bulunmaktadır. ni.i niyetlerine rağmen ertesi sene 
Orta Asyada sanatın inkişafı e!"-ki hilgilel'indcn eı:ı.er kalmamış

tarihine müteallik olarak teşhir e- ttr .. En basit tarzda mi.ina:::ebeti
dilen e,yanm bir kısmı (seramik- ni alfı.knrlar ed(\n bir me!=ele kar
ler), milattan evvel 2 inci ve 3 m~nıda dururlar umumi suallerle 
üncü yüz yıl eşyalarıdır. Sergi- hiç me~~nıl ~1mazlar... v 

lerde bu çok eski seramiklerden . Dmrırl('.l.'tn akr~mdan dogan ye
başka, Azerbaycan ve Türkmenis- nı rn~~·olo1 1k Yakıalara ta~ıa?1.e~ 
tanın eski halıları, dokum:ıları, yahancırlrrlar:.Ba~~a~mm bılgısım 

k. ·· bek icçilerinin madenden başk::ısmm sozlermı tekrarlryan es ı oz '$ •

1 
. . k . . 

veya ağ:.ıçtan yaptıkları eserler, gençler bı ~ıyı ·endılerme mal 
eski Kırım dokumaları ve muhte- ctmP.miş1erdn·. 
l.f k v tezyinatı parçaları da Y~ı lmz bir gramofon plağı gi-
1 şar e · · ·ı .. k 0 ld ld kl 

t h. dilmektedir. hı mıham n şc -ı e a ı · arını 
eş ır e · 1 l"kl · d h · verımşler 1en ı · erm en. sa sı-

Müzenin Sovyetler şarkına ait 
yetlerin<len h ;ç hir şey ilave et

kısmında ise Özheldstan, Tür .... · 
memişlerclıir .. Muallimde de ya

menistan, Azerbaycan ve şimali 
ratrcrlrk hissi tc:ımamen ölmüştür. 

,.Kafkasya işçilerinin eserleri var- --------------
dır. Bunların arasında bilhassa 
Azerbaycan köylü kadınlarının 
yazma ve işlemeleri nazarı dikka
ti çekmektedir. 

1936 yılı yazı içinde Moskova 
Şark Kültürü Müzesine yeni kı
sımlar ve salonlar ilave olunacak
tır. Bu yeni salonlar 16 ıncı yüz 
yıldan 19 uncuya kadar Türk sa
natına, 12 yüz yıldan 20 inciye 

kadar İran sanatına, 16 ıncı yüz 
yıldan 19 uncuya kadar Hind sa· 
nalına, 13 üncü yüz yıldan 15 in
ciye kadar İspanya Arapları &ana
tın~, 1 inci yüz yıldan 20 inciye 
kadar Çin sanatına ve 11 inci yüz 
yıldan 20 inciye kadar Japon sa
natına ait ob.c:\k ve çok kıymetli 
ve pek nadi eserleri i~ · iva ede
cektir. 

oku\ma seklini Tarih 
değiştirmek 

' 

lazımdır . .................................................................................. .. 
tık yılların heyecanına, enerjisi
ne mukabil bir kaç sene sonunda 
yorgunluk alfünetleri kendilerini 
göstermektedir. Sınıfta eski ener· 
jiyi gösteremiyen hoca talebenin 
lakaytliğini teessürle takip eder. 
Mesleğin ilk günlerindeki rlers aş
kı, talebe sevgisi, yerini usanslıl;; 

meslekten şikayet hislerine ter
ketmiştir. 

Bugünün terbiye anlayrşlan tn· 
lebe faaliyetine en önde yer veri
yor. Öğretmenin rolü talebede 

mevcut kapasiteleri (ka hiliyetleri) 
bir metod dahilinde uyandırmak, 
inkişaf ettirmektir. Herhaldıe mü
rebbinin bilgiyi öğretmesinden 
zıyade talebenin inkişafmr haZII'· 
lr?acak muhiti yaratmak, herşey
den evvel en doğııı bir hareket
tir. Bir gün sınıfta çocukalnmdan 
hirile Gök Türk imparatorluğu ü
zerinde konuşuyordum. Yavru
cak bana devletin nasıl kuruldu
ğunu, kurucuların faaliyetler:ni, 
enerjllerini, dili döndüğü kadar 
anlatnıağa çabahyordu. Bu arada 
Orhon abidelerjnden, Çinlilerin 
bu memleket hakkında söylediği 
sözlerden bahsetti. Bu heyecanh 
anlatı1ışm sonunda, talebeye bü
tün bu bilgileri nereden öğrendi· 
ğini sordum .. Çocuk hiç dii~ünme 
den mihaniki olarak kitaptan .. de
di. İyi gi.izel ama ... Kitap nereden 
öğreniyor diye sorunca.. Önüne 
haktr. Krnardr. Bütün söylediklerj 
ile partiyi kazandığına kanaat 
getirmişti. Müdahalem bu süslü 
kanaatini bozmuş berbat etmişti. 
Ken<li kendime uzun uzun bu me. 
sele üzerinde düşündüm .. Biz ço· 
cuklara mütemadiyen bir şeyler 
öğretmcğe çah~ıyoıı.ız .. Acaba hu 
öğreniş alanında takip ettiğimiz 
usul yeni nesilde muhtaç olduğ-u
muz yaratmayı, benimesmeyi, ken 
eline mal etmevi ku1lanmavı hü-• 1 • 

19.sa tarih ~ahsiyetini viJcudıa ,ge-
tirecek bir kabiliyette minir? ... 
Daha deruni ~üphemin haşlangı
cmda aczimi hissetmej'fe ba~lıy0r
dum .. !nkrlabm vücuna .tretirdiği 
tarihi eserler eski tarih anlavı~r-.. 
ımza başka bir cephe ,·erdi.. Yeni 
re,iim. yeni tez, muhakkık yeni 
metori, yeni zihniret, yeni nnla
yı~lar, :vnratılışlar ister .. Tarih ted 
risatınrla yeni zihniyet yeni anla
yış Ye bilgiled kullanrş metodunu 
herhalde takip etmek zarureti 
vardırr. Tarih derslerinde ilk ola· 
rak a~Ilanması icap eden nokta 
tarihin masal dan tamamile ayrı 
olduğ-unn aydınlatacak izahattrr .. 
Talebe herşeyden önce tarihin 
masaldan ayrı olduğunu ve bu ay
rılışta da ilk vasıf olarak esasın 
vesikaya taalluk ettiğini anlıya-

caktır. 11k mektepte işe vesika ile 
haşlamak belki 'de biraz garip gö· 
riinür. tık mektep talebesi tarihçi 
olacak değildir .. Diye bazı itiraz
lar meydan alırsa da tereddütsüz 
ve açık olarak söylemek isterim 
ki şimdiye kadar kitabı yalnız e
limizdeki kitabı, esas telakki ede
rek tarih bahislerini olduğu g-ibi 
kuııı olarak okutmak ile hiç bir 
neticeye vasıl olamıyacağız .. Yal
mz hugiinkü yetişenlerde olduğu 
.g-ibi bazı tarihçileri, bazı isimleri, 
!!ençler müccıTet olarak kekeleyip 
rlnrc:ıcaklardır .. Öğreteceğimiz ba 
his üzerinde dersten o gece mun-

tazam b:r ~l'ına 1w.zır1aP1al1 zam 
ret i nC:ı ·yiz. ~em anın en önemJi 
kı:;ımnı derste 011 tanlı bul<luğu 

muz yerlerden ayırd1~1r-1 z n' hul 
duğunmz sualler te~kil e:-Jt;cekti 
Ders e. n:ısında sorduğumuz ~m.ı 
!erle c:ocuji;un e-:ki ırndfüııatını d. 
tc>krnı·lıwıcağız. <İğretınelı sını 

l1ahilinrfe nftzmı ıoliinü o~ mya 
caktır. Oı taya nttrroırnz ınesPlP 
ler km·~rf.:11Hla talebe ınütenrndj• 
yen münalm~a edecek ve söz ~oy

liyeccktir. Bir ilmi heyetin ilmi 
bir pl'cfü:ihi miinak::u~a eclerke'l 
duyulan heyecanı nnwrnnı srmft~ . . 
yaratacaktır. Bu yarntıcılık mual 
Jiınin ~·orgunluğunu doğunnaınas 

şarttır. l\T ctodumuzda ilk ~art o13t 
rak öğretmen az yorulacak daima 
linde kahcak deı"!'ini tam bir sü 
kunla bitirecek ~ınıftan çıkarken 
yüzünde en ufak hir yorgunluM 
alameti gözükmiyerektir. Eski 
ders ~eldlerinin aksine olmak Ü 

zere t :ılc be, her dersin sonunda, 
eneı-ji~inin bir kısmım sarfetmi~ 
yüzii kızarmış bil<liğini bir nizam 
dahilinde göylemiş, canlı ve bira2 
da yorulmuş olacaktır. 

Takip ettiğimiz ınetodda bil· 
g-isinden. tarih şahsiyetinden isti. 
fade edilecek en son Yasrta mual 
limdir. Talebelerin halletmeğE 

imkan bulaın::ıd1kları suallerde aıf 
trk öğretmen müdahale edecek 
tir. Daima tekrar etmek isterim ki 
muallimin müdahalesi muhakkaU 
bir ihtiyacı sonuna kadar karşılaJ 
malıdır. Bu şekilde daimi söyli~ 

yen, bağıran, yoııılan bir makinq 
yerine, az ve yerinde söyliyen me14 
tepte hakiki Ye yaratıcı fonksiyo 
nu olan değerli bir öğretmen can• 
!anacaktır. Dersin sonuna kadar 
söyliyen, d~dinen, talebeyi uyutJ 
mıyacağnn diyerek beyhude çır 
pman hocanın bir kaç sene için<le 
meslekte işe yaranuyacak bir ha1<1 
gelmesi tabiidir. Metodumuzda 
muallim gün geçtikçe eskiyen, bil~ 
g-isini, enerjisini, istihsal kuÔre-f 

tini kaybedip sadece bir kaç ku .. 
ruş alarak maişetini temin eae1l 
bir işçi değildıir. Her geçen and~ 
öğretmen bilgisine mü.~hedeleri1 
ne yeni bir hayat veren değeri ar 
tan istifade keyfiyeti gün geçtik4 
çe çoğalan bir varlık olarak gö~ 
}erimizde canlanacaktır .. Hocaıaıi 
?ilhassa tarih hocaları için söylei 
ôiğim bu neticelerin tahakk~ 
ilk bakışta hayali gibi görünür,1 
Biraz insaflr 'davramlrr. Fikirle.f 
rim sonuna kadar takip edilme~ 
zahmetine katlamlırsa bütün b 
hareketlerin imkan dahilinde ol 
duğ11 aç1k olarak .anlaşılır. l\lual 
!imin başlıca rofü, karşısındaki 
talebeyi harekete getirmek bütünl 
melekelerini ic;ler bir hale koymak 
tır. Muallim sadece direktifler ve
recektir. Vasıtalar hazrrlıyacak• 

trr ... Çocuk1:wın husu5i çalışmala-ı 
rı için muhit temin edecektir. Her 
!?eyden öncQ okulun hir köşesin
de tarih küti.iphaneı::i mutlak su• 
rette bir kaç sene içinde meyaana 
getiri1cc0ktir.. Tarih kfüUphane
miz ortada voksa derslerimiz es. 
ki ~eklini tamamile muhafaza e
decektir. Okulda kurulacak tarih 
kütiiphane~ine tarihe ait her tür
lü C$e1·lcıin girnrnsine lüzum yok
tur. Çocukların istifadra cdebilecE!9 

(IMtjen sayı/ayı revirini::) 
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Yeni bir kanal Bir imparatorluğun tarihi 
Hazer denizi artık kurumayacak z.:ı b • • ı · l J [ 
Vol<!a ile Don nehirleri arasın- Roıtofa kadar olan kısım, 500 ki- flQ eşıstanın ışga l nerşe1juen evve .. 

bir kanal aı;.:arak Hazer deni- lomctresi de bcndlerden itibaren J b ı •kl • • k l' _} ki 
ni Knradenize bağlamnk lıusu· Don sularının aktığı istikametin 

1 U ere eq f er l n l a U l 1' a C Q lT 
unda bir kaç yıldanbeı i devam aksine giden kısımdır. Bu kısım __ 

mek~e olan tetkikler bitmiş ve bilahare Voroneje kadar uzatrla- H J kJ h •• ' ' 
knik planın kat~ surette hazır- caktır. abeşlilerin miHi var ı arını da a sur at .. e idrak etn1e

milliyeti ile 
mevcuttur 

nmasrna başlanmıstır. Bu yeni kanalın milli ekonomi leri ve günün birinde kuvvetli ·bir Habeş 
Bu plan mucibince Don üze· bakımından ehemmiyeti çok bü-

nde çok büyük hir bend yapıla· yüldür. Bu suretle Volga buğday .karfılaşmak ihtimali daima 
k ve bu suretle bend arkasında mıntaka5t, Don kömür havzası, 
milyar metre mikabi hacminde şimali Volga ormanlık arazisi ve 

ir suni göl vücuda getirilecektir. Hazer denizi petrol havzası bir
ndin mevcudiyeti sebebile Don birlerine en ucuz su y'llu ile ha ğ· 
ları Don ile Volga arasında su lanmıt olacaktır. Kanaldan in
ksim hattı civarına kadar götü- şasının daha ilk yı!ında istifade e

ulccck, ayrıca 38 kilometrelik de decck gemllerir. hacmi 15 milyon 
ir kanal yapılacaktır. tondan fazla t:.lhmin olunmakt\\· 

Volgadan gelecek olan gemi
r ltapalr sedler vasıtasile 72 
tr~ yüksekliğe çıkarılac~k ve 

ene redler vasıtasile orad.:ın 33 
etre aşağıda Don nehrine indi· 
leccktir. Don ÜZP.rinde de ayrı

sedlerle mücehhez altı bend 
daha İn!a edilecek ve hu suretle 

zak denizine kadar her zaman 
çin muntazam derin bir su yolu 
azırlanmıf olacakttr .. 

Volga ile Don arasındaki bu 
eni derin su yolunun uzunluğu 
100 kilometre olacaktır. Bu

kilometresi Volga üzerinde 
lingraddan Azak denizinde 

'c kendi kitaplarile müvazi su-
tt • ~iden açık temiz yazılım~ 

ı ler daima ell'mizin altında bu
caktır .. rrarih kütüphanesine 
eden para karşısında ne ya· 

nı.. Bakanlık tahsisat Ycrmc
n nırğe lüzum yoktur. Derhal 
\ pl "Taı ih sevcnleı· hirligi,, 

l ~ bir hirlik kurulmalıdır. Ta
H 11 talebelerimden ar~u e· 
' ı birliğe girecekler .. Ver

i aidatla kütüphanemizin 
nl· ıı tamamlanacaktır. Ta

l0lu"i.:,indeki aşkr sonuna ka· 
ı , ötiircı ek hoca ile her an ça
n dört ocs talebe, kütüphane 
muru olacak ve arkadaşlarının 

tiir1ü isteklerine kGşacaklar
r .. Müfredat programının uhde· 
e vm·diği dersleri talebeme ve-
rk n :perşeydcn evcl takrir yo
na kosacak değilim.. Dersin en 
vac' ' li'ı.znn olan ana hatla11m 
ittin hayatlarında kullanabile· 
kleı i pren::sipleri ·emamda ev
lce h" zırladım ... Derste sadece 
hsin ana cizgilerini anlatmak 
ı uretinde~;m.. Fazla tafsilat 
nı eme lüzum yoktur ... Tafsila
onl·uın sevgilerine, hislerine 
k eliyorum.. Deı~lcre ~lakala· 
r ·ıO-laml, c::tırdınısa b~hsin te

..... tını hiı· ~ok kitaplardan hu
' mutl. 1· . uı ette öğ,·enecek· 

dir. Dcr~imiıı smll'larım ıwk 
h"r z·unanda anlattım.. Ar
m ·ı f ıı nıa tetkik c;ahasında 

ü• 1 kfür·11 J[ zrmdır. Aıa~tır

v ılımu cv,·elce hazırlad~ğım 

ı ::ıi+- ~uallC"rlc temin ed<.>l)ili-
1 •• ()~·le c::oı cı.ılaı sormalıyım },j 

·n rn önemli kısımları mey
na rrk .... rn .. F. a:::;lr, sınırları gör-
1IP.r .. nir kaç c;uali de kasdi ola· 
k kitabın ı k~cl"i~ etle ehem mi
t vnrilınc d('n ~ccil<.>ni, haddi za
rla pek eh mmiyctli noktaları 

''a eden 'erlerinden seçerim .. 
d • 111 !':Ol rruJar Onların kit.-ıhı 

urken gözlcı·inden kıçacak yer
dedir. Bu ~orgulara cevap \"C· 

rken evvelki hilgilerini de taze-
• eceklerdir. Her kitabı baştan 

vma okumak itiyadını kaybede
kitabm en canlı kısımlarını 

dır 

Volga - Don kanalının !nşası 
planına 580 kilovat kuvvetinde e
lektrik istihsal edecek 3 elektrik 
istasyonunun yapılması da tlnhil
dir. Bu elektrik istasyonları su 
kuvvetile itliyecektir. Kanal ay
rıca oradaki kurak step arazinin 
irva ve iskasına da yarıyacaktır. 
Nihayet her yıl kanal vasıtasile 
Dondan Volgaya geçecek olan 12 
milyar metre miki.blrk su, Volga 
sularının arazi irva ve iskasma 
sarf edilmesi yüzünden Hazer de
nizi sathının alçalmasına da mani 
olacaktır. 

kavrıyacaklardır.. Gözden kaçan 
noktaların ne kadar ehemmiyetli 
olduğunu anlıyacaklardır. Ertesi 
ders yazılmı~ ve hazırlanmıştır. 
lc;lerintl~n birisi okuyacaktır. Di· 
ğerleri bos oturmazlar arkada~la
rmda hakikat bulduklaıı kısımla
n birer bircı~ not ederek sıra ile 
g-ene gendi arkadaşlarını tenkit 
edeceklerdir ... Asıl travayım oku· 

yan talebe bu tenkitlere cevap vere 
cektir. Öğretmen münakaşalar a
rasında bi.iti.in dikkatini şenıasm· 
da hazırladığı dıcrsin esaslı hatla
rının sınıfta canlanmasına teksif 
etmektedir.. Nihayet öyle bir an 
gelecektir ki, talebeler anlaşama
dıkları bir meseleye cevap ver· 
mekte acizlerini izhar cdeceklcr
<lir .. Hu sırada öğretmenin müda
halesi lazımdır. Bütiin gözler ho· 
canın üzerine çevrilmiştir. Bütiin 
kuvvetlcri1e yalnız dinlemek ihti
yacındadırlar zaman geldi. .. Söy
lediğim .. eyler çok esaslı olmalı· 
dırlar. Ciinkü talebem alıcı duru
muım kazanını. tır. Dersin esaslı 
kı. mma temas eden taraflaıı ev
ve lrc hazırladığım hiç olmazsa 
tasarladığ"ım için büyiik bir haki· 
miyctlc anlatıyorum.. Sözlerim 
kı!:5a \'C naf'z, inanıyorum ki ver
diğim mallımat ~onuna kadar ye
ı·ini bula~·ılhır. Yorulmadmı. Asa
bım hozulmanı. Kızarmadmı, he
~ cıcanlanmadnn. Fakat bilgi n•r
mek için nıuhit yarattım hu ~u
retle mc IC'ö :m maki ki mevkiini 
almıs oluyor. 

Şiı ııli\'C• kadar ~·almz talehe
kr·n zihni faaliyctlerilc alakad.tr 
ol<lum. Zihni faaliyete hiiyük 
hir rleı;:t-<:·k olan hasselcrimizin <le 
faaliyet<' eN·ıncsi saıttrr. Şu hal
ele tarih <kı inde hi.itün h:ı..s...::ek"'İ· 

mizi aFıl a laı· ec!(\cek muhitleri 
hazll'lam: k lfızımclır. 

nunh r tar"h laboı-:ıtuvarlaıı, 

okul tar"h ı ıüzeleri. mmtakavi ta-1 
r"h tc>tl. iki :·i olacaktır. Bu hu::rn~-, 
t. ki cl"i i.ınC'cı ]erimi gc lec:ek ~-az!- 1 laı ıında rnlntacağıın. 

Üsküdar orta okul tarih 
öğretmerıi 

Rqat IC.11Ynta 

Habcı tarihinde yeni bir ıalha 
açan M enelik 

İtalyanın tecavüzü yüzünden 
Habet imparatorluğu fiilen orta
dan kalkmıt olmasına rağmen, 
hukuk bakımından eski varlığım 
muhafaza eder sayılıyor. Bunun 
ne zamana kadar devam edeceği
ni ve neticenin ne olacağını tim· 

diden kestirmek mümkün değil. 
dir. Fakat hadiseleri aydınlat. 
mak için Habet İmparatorluğunun 
tarihine bir göz atmak gerekleıi
yor. 

Son Habe! İmparatorluğunun 
yatı yarım asri geçmez. Daha ev
vel burada müteaddit devletler 

tee11üı etmit, ve muhtelif hane· 
danlar, saltanatı birbirine devre
degelmitlerdir. 

Bununla beraber Habe!lileri, 
yabancı hakimiyet altında yaşa

mamı, saymak yanlı§ olur. Bila
kis bir zamanlar Mısırlılar, Yahu-

diler, Yunanlılar, Müslümanlar, 
Portekizler ve Araplar birbiri ar· 
dınc.aya bütün Habetistana, yahut 
Habeıistanın bir kısmına hakim 

oldular. Zaten Habeıliler, hiç bir 
\rakit müttehit bir millet halinde 

yatamadılar. Habeşistan, birbi
rilc döğüten derebeylerin ülkesi

dir. Arada bu de~ebeylerin biri, 
diğerlerini yener ve Negüs tanılır. 
Bu Negüs kah Tiğreli, kah Amha-

ralı, kah Sovalı ve kah Gojjamlr 
olur. Bu rekabet çok köklü oldu
ğu için memleket hiç bir vakit 

birleıememit ve bata geçen Ne. 
güalerden biri sürekli bir saltanat 
tesis edememittir. 

1865 de Habct derebeylerin. 
den Sova kralı Menelik, Habet ta
rihinde yeni bir safha açtı. Mene-

lik bütün Habetistanı fethetmi§ 
ve memleketin adını Habeş İm· 
paratorluiu koymuıtu. Onun 1896 

da kazandığı müvafakiyet şöh

retini bütün dünyaya yaydı. Ken
disi bu muvaff akiyeti kazandık

tan sonra akrabalarından Ras 

Makonen Habeşiıtamn cenubun
d• ki zenıin müalüman vilayetle
rini fethetti, Harrarda yerl~ıti 

ve Makonenin oglu olan Ras Ta
fari burada yeti~ti. Onun İmpa
rator olması katiyyen beklenmi

t yordu. 
Menelikin ölümünden sonra 

torunu Lijyasu imparator ilan e· 
dildi. Memleket vava~ yavaş par
çalanıyordu. Ras Tafori babası
nın izinden yürüyerek memleketi 
eline geçirdi. Ve garp medeniye. 
tine itina olduğu için meml .. k<.te 
yeni bir hız vermeğe çalıştı. 

Yeni imparator, istidat(· Ha
beşlileri Avrupaya gönderiyor ve 
okutuyordu. Fakat bu hareket 
derebeylik bataklığı içinde göze 
çarpacak bir hareketti. Bununla 
beraber bütün derebeyleri ·bu ha
rekete muhalefet ettiler, Habet 
klerikalleri ele onlarla beraber ol
dular ve yeni cereyanların, nüfuz
larını baltalamasından korktular. 

Ras Tafari, bu muhalefet kar· 
!Isında eğilmedi ve Meneliğin kı· 
zı imparatoriçe Zanditonun vefa· 
tı üzerine Haile Selasiye unvanile 
imparatorluğunu ilan etti ve mem
lekette yol yapmağa, mektep aç
mağa, hapishaneler tesis etmeğe, 
adlt usuJU düzeletmeğ , kö1~Hğin 
kökünü kırmağa çalr~tı. Fakat 
yalnızdı ve memleket içinde fır· 

sat bekliyen düşman unıur:arla 

karşı kartıya idi. 

Haile Selasiye Avrupalı müta· 
virlerden İstifadeye aleyhtar de· 
ğildi. Bilakis Avrupalı mütavir
lerden istifade ediyordu. Hatta 
bir Avrupa devletinin mandasını 
bile kabule mütemayildi Fakat 
bu yolda güvendiği devlet lngil
tere idi. 

Halbuki halya Aduada uğradı. 
ğı mağlubiyetin ate§i ile yanıyor 
ve intikam f ırsahm gözetliyordu. 
ltalya ilk önce iktisadi hulul siya. 
seti ile bu intikamı almağa çalrt· 
tı. Fakat bunu pek belli bir şe
kilde yaptığı için Habeşlileri kor· 
kuttu ve bu yüzden siyasetini tat. 
bik edemedi. 

1923 de başka bir hadise vuku 
buldu. lngiliz gazeteleri Habe· 
ıistanda hüküm süren anarti ile 
barbarlık aleyhinde sürekli yazı· 
lar yazıyor, bilhassa köleliğin kal
dırılması lazım geldiğini ileri sü
rüyorlardı. İtalya ile- F ranıa, Lon· 
dra gazetelerinde batlryan bu ha
reketten lngilterenin Habeşistana 1 

müdahalf' etmek istediğini anladı
lar ve buna kartı gelmek için Ha
beşistanı Milletler Cemiyetine al
dılar. 

Fakat lngiliz gazeteleri Habe
sish\ndan, bilhassa Habe!İstan ile 
Sudan ve Kenyo hududunda vuku 
bulan hadiselerden !İkayete de. 
va ın ettilrr. 

ltalya iıe bu had.isclerin birini 
Habeşistanla harp etmek için ka
fi sebep saydı ve bildiğimiz harp 
başladı. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere 
efkarı umumiyesi ikiye ayrıldı. 

Bir kısmı ltalya - Habef harbi· 
ni mahalli bir hadise sayıyor ve 
bu yüzden Avrupa sulhunu boz-

imparator Menelik'in J,ann 

mayı doğru bulmuyordu. Bir kıs
mı ise, İtalyanın genişleme ihti
raslarını çok tehlikeli görüyor ve 
Milletler Cemiyeti ile birlikte z~ 
ri tedbirler tatbikini muvafık gö
rüyordu. 

İngiltere hükumeti de, İngilte
re efkarı umumiyesi gibi kah ha
diseyi mahalli sayarak sükut He 
karııladı, kah zecri tedbirler na
mına kükriyerek hareket etti. 

Öbür taraftan İtalya maksadı· 
na doğru ilerledi. tik önce ilerle
me hareketi çok ağırdı. Habetiı
tan arazisinin sarplığını bilenler, 
batka türlü harekete imkan bu· 
lunmadığını söylüyorlardı. 

Fakat İtalyan başkumandanı 
olan Döbononun yerine Badoıli
onun tayininden sonra vaziyet de
ğİfti ve mütehassıshr hayret için· 
de kaldılar. Çünkü yıllarca de. 
vam edeceği zannedilen muharebe 
yedi ayda nihayet buldu. 

İtalyanın tayyare kuvvetleri ;Je 

zehirli gazları, muharebenin ça
buk bitmesine kati amil oldu Fa
kat en mühim sebep, Habetlilerin 
imparator ile Avrupalı nüşavirle
ri tarafından gösterilen yolda ha
reket etmemeleri ve iyi bildikleri 
çete harbini bırakarak me)•dan 
muharebderi vermeleridir. Bunun 
neticesi olarak Habeş kuvvetleri 
süratle erimit ve imparator mağ
lubiyet knrşısında nüfuzunu mu
hafaza edemiycrck memJekf'tten 
ayrılmağa mecbur olmuştur 

ltalyanrn Habeşistanı İHal et
mesi, her şeyden evvoel Habet 
milletini birle,mekten meneden 
derebeylerin ortadan kalkmasına 
yardım edecek ve hu suretlt- Ha
beş milleti her ~eyden evvel mil
let olarak ortaya çıkacaktır Bun
dan başka Habeıliler Avrupa me
deniyeti ile daha yakından tcmaı 
edecekleri için milli varlık!arını 
daha süratle idrak etmeleri de çok 
muhtemeldir. 

Günün birinde kuvvetli bir Ha
bet milliyeti ile karşılaşmak ihti· 
mali daima mevcuttur. 

B. R. 
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rağa karıftığı bir dekor içinde S ·ı ""h f bu."içe-
1 I .. .. 1 .. 1.. d ı a masra ı smet nonu şun art soy uyor u: bin metreden boşluğa 

Dün, bir dost evinde lal atar .. 
ken, söz döne dolaşa uçmağa var
dı. Herkes kendine göre bir §ey
ler söyledi. Bir türlü anlaşama
dığımız nokta, ilk uçanın ki.m ol· 
duğunu kestirmek işiydi. içimiz
den biri: 

"-Saçlarım göklere baka ba- gi sarsınca biralar 
ka ağardı.,, kabardı! 

Bu söz tarlada sapana sarılan! tarı'hı'le 
- Uzağa gitmeyin, dedi; bi

zim de bir kuş adamımız varmı§. 
Uçmuş. 

Londradan on bir mayıs 
insandan, asfalt şosede bsikletle Le Journal gaztesine bildirildiğine 
dolaşan çocuğa kadar boy boy, göre büyük bir bütçe rezaleti meyda
cins cins meslek adamlarının içle- na çıkmıştır. 

inanmadık. Kızdı: 

rinde sakladıkları ve sık sık tek- Ingillcrede silahlanma üzerine ya 
- Var, eliyorum size. "Hezar

fen Ahmet Çelebi,,... Kartal ka· 
naclları tcıkarak Ok meycf anıncfaki 
namazgah minberlerinden atlıya 

atlıya idman )'apmış ve sonra a· 
dam akıllı uçmuş. 

rar ettikleri bir endi§enin tek lor- pılan program, bütçe müvazenesini sars 
mülüdür. mıştır. Buna mani olmak için hükfımet 

çay ve biradan alınan vergileri arttır
mak mecburiytinde kalmrstır. !ngilte
rcnin en büyük sigorta kumpanyası 

olan "Lloyd Britanic., tüccarın mua
mele yaptığı eşyayı vergi ar~tmlma
sma karşı da sigorta etmektedir. 

On milyon nüfusunu toprağa 

bağlıyan, Fabrikası. ticareti, ko- · 
misy1:mu. he,- şeyi. her şeyi hô.la 
gökten yağmur, topraktan bereket 
bekliyen bir insanlık içfo saçların 
göklere baka baka ağt:ırması mu· 
kadderatın ta kendisidir. Üfuk-
ta bir dam.la bul:rt göriip onu bir 
ana memesi gibi emmek İstiycn 
tabiat içinde gökler her şeydir. Ve 
insanlar rah:ıtı bereketi halci on

lardan beklemiyecek kadar tekni
ğe sahip değildirler. 

Gerçekten tekniğe hasret çe
ken Türhiyede Başvekil saçlannı 
göke bcıka baha ağarttı. 

- il -

Ankara yemyeşil, ıslak ve göl· 
gcli... Anharada ıslaklık ve ye
fillik insini rüya hiuini veriyor .. 
Çünkü Ankara eleyince aklımıza 
kurak ve sararmış, kıraç toprak 
-:elir. Bu yıl her taraf ıslak: her 
•nraf yemyeşil. Gölgeler gölgele

rdiftc:tı sıralanıyor. 

923 Ü hal:rlıyorum. O zaman 
Arkaranın yazları, kerpiçleri ki
rrn:itlcJtiren bir lınn, kışları ker
p:çleri eriterek balçıklaştıran bir 
aca"p göl bakayası idi. 

Ağaç, dal, yaprak, su, çiçek 
[;i, er r;iya idi. 

Bir belediye reisi Ankarayı a· 
ğaç'amak istemişti. Her cfükkanı l 
ccza).'i na,'?di korkusile ikna etti- ! 
ler. Her kes dükkanının önüne 
birer fiden dtkti. Fakat bu fidan

Avam kamarasında Nevmc Cha
mberlain bu arttırma teklifini yap-
mazdan az önce bazı kimseler çay ve 

bira üzerine sigorta muamelesi yapa- Klen Sohn kanadlarile üç bin metre yükseklikten atılmıştır Bel· 
rak pol'çe almışlardır. İşte rezalet . • . . • .. . w l 
b d k D k k . bu mesele ı kı ıkı bın metreyı boylece ınecek ve arkasında baglı bu unan para· ura an çı ıyor. eme ı 

Avam kamarasına gelmezden önce §iitü, kanadlarile uçarak amudi bir 11urette inmekten yorulunca 
bazı kimselere ifşa edilmiştir. O hal· açacaktır. F otoğralta gördüğünüz vaziyet çok güzel Ve heyecanlı 
de nazırın gizli tutması lazım gelen değil mi? 
bu projeyi kim duymuş ve söylemiş 

oluyor? Bunu meydana çıkarmak la
zım geldi. 

Sigorta kumpanyası tahkikata baş
lıyarak en son kimlerin müracaat et
tiğine dair bir liste tertip etti. Sonra 
da Avam kamarasında yapılacak o
lan bu tekliften kimlerin haberdar o
labilecekleri düşünüldü. Bu mesele ef
kari umumiyeyi o kadar meşgul etti 
ki maliye nazırının bizzat tahkiatta 
bulunması lazım ~eldi. Bunun iGin bir 
mahkeme teşkil olundu. Neticede or
taya üç isim atıldı. Biri, müstemleke
ler nazırının oğlu Lesly Thomas; di
ğeri Balham saylavı Alfrcd But; üçün 
cüsü, Alfred Bat. 

Şüphe edilenlerden Alfred But has
ta olduğu için müddeiumumilikçe da- l 
veti tehir olundu. Lesly Thomas'm ı 
vaziyeti bir takım tesadüflerle müş
kül görünüyordu. Bütçenin Avam ka
marsma verilmesinden bir kaç gün 
önce, mukaddes cuma yortusunda Lcs
Jy babasile birlikte Alfred Bat ile golf 

oyruyorlardr. Bu tesadüf halkı daha 
ziyade şüpheye düşürerek gürültüye 
meydan verdi. Müstemlekeler nazı
rı Thomas oğluna, buna dair kat'iyy~n 
bir şey söylemediğini ve bu sırrı kim
seye ifşa etmediğini iddia ediyordu. 
Müddeiumumi Lesly'yi de dinlemek is 
tedi. Kendisine babasından küçük bir 
ima görüp görmediğini sordu: 

Lesly hiç tereddüt etmeden cevap 
verdi: 

- Hayır, bay, kat'iyen. 
Bunun üzerine isticvaba nihayet 

verildi. Şimdi kabine sekreteri Mauri
ce Hankey'in ifadesi alınacaktır. 

Son gelen haberlere göre mahkeme 
Atina bankasının Londra §Ubesi mü
dürü B. Yordanopulo'yu dinlemiştir. 

B. Yordanopulo, 20 nisan tarihin· 
de B. Vergottis isminde bankanın müş 
terilerinden birini kabul etmiş oldu
ğunu ve kendisine varidat vergisi
nin arttırılması ihtimaline karşı ken
disini sigorta ettirmek arzusunda bu-

!unduğunu söylediğini ifade etmiştir. 
B. Yordanopulo, müşterisine makul 
bir "prime,, tediye etmek şartiyle ken 
disini sigorta ettirebileceği cevabını 

vermiştir. 

ispanyanın yeni 
Cumurreisi 

Fransa gazetelerinin yazdıklarına 

göre İspanyanın yeni cumur reisi J.f.i. 
gel Azana selefi olan Alkola Zamora 
gibi kısa sözlü bir adamdır. Zamora 
cum.ur reislerine tahsis edilen krali<~e 
Kristinin sarayına geçip oturmamıştır. 
Hergün işini bitirdikten sonra Fran
sisko Generde villasına giderek gece
yi orada bulunan ailesinin yanmtla 
geçirirdi. Cumur reisinin arkadaşları 
bu hareketi hoş ~örmiyerek kendisine 
şikayet edip dururlardı. 

Yeni cumur reisi Azana şerefin en 
yüksek bir derecesine çıkmış olduğu 
halde mutlaka talihinden şikayet ede· 
cektir. 

Haberini verdi. 

Böyle bir hadisenin kitaba geç
tiğini. ben de biliyordum. Ak§am, 
eve cföni.ince "Evliya Çelebl>, yİ 
karıştırc!ım, buldum. Hezarfen 
Ahmet Çelebiyi: "Pireyi kafese 
kor, kehle fakiri arabaya koşar .. ,, 
bir cin fikirli adam diye takdim 
ettikten sonra, herkesin gözü ö
nünde " Galata kulesinin zirvei 
biilasmdan lodos riizgarile pewaz 
ederek Üsküdarda Doğancılara 
inmiştir ... ,, 'Diyor. Ardından da 
hükümdarın bu rr.ariletli adam
dan korktuğu~ır L'C bir kese altın 
ihsan ederek Cczaire sürdüğünü 
bifd:riyor. 

8C1§ha bir kitapta da Bebekli 
Relik adında birinin §imd.ill: mo
törsüz uçaklara benziyen bir nlet
le tepelerden uçarak deniz kıj't"ı· 
na in:liğ.ni ve brr smayı~lnrdl'!n 
birinde ayağı km!r\~rnı ofmmuı
tum. 

Runlar bclk; h"'rkctçe bilinen 
şeylerdir. Üstlerinde durmağa 
değmez. Fakat dti.-: '·ii do:;t top· 
lantısmda belfren inam.:·~l:h öyl~ 

değil. Bir lngiliz, bir Fran[ız en 

S. Oezgin 
(u1itfm1 .cııwı frmı ~, ··irı+• > 

lar ne bir gün yapraklancf ı, ne bir ====:=::=.:-:::: 
·· · /: el Saz coşkunlaşıyordu. Ortada san'at1-~--e dans halde _biribirlerine: "Münasebetsizliğin da~iskası! 1 

Heı·kesı rahatsız etmekte mana var nu? Sankı ondan 
başka Erenleri seven yok mu? Hepimiz ayn ayn ya~ 
nıp tutuıuyoruz ama ses çıkarmıyoruz; vaktini sı •

1

1 

rasını bekliyoruz!,, diyor gibiydiler. 

tırrrken bu noktanın da tesiri olup olmadığını dü -
şünüyor. Genç adam, Sevim ve kumpanyasile düşüp 
kalkmağa başladığı bir ay içinde gözlerile gÖnnÜf1 

yakından anlamıştı ki Türkiyede ecnebi mektepleri 
ayni malı iıliyen ayn ayn fabrikaların hususi model 
üzerine yetİ§tİrdiği standardize insanlar çıkanyor 

Ulker, uzun zaman Fransız kız lisesinde yatılı taleb4 
olarak kalmaktan gelen sakin bir mistisizm ile san. 
lı, gözleri kendi içine çevrilmiş, l\ğır ve durgun ı;örü· 
nüyordu. içine erkek girmiyen kalın duvarlarla çev• 

ri)i mektebin loş dehlizlerinde isa ateşinin etrafındı 
dönen pervaneler gibi acele acele geçip giden beysı 
başhklr, beyaz yakalıklı, siyah ve bol elbiseli sörle ı 
rin kara ve karanlık hayallerinden akisler, sanki UJ, 
kerin üstüne başına, dunışuna, otunışuna sinmiş gİ• 
biydi. 

gun <; çc ı açtı, ne e ağaçlar bir lUlns.n 
plastik figürleri içinde kıvrılıp bükülen üç genç kız, 

santim boy attılar. 
şimdi sol eUerile birib;rlerinin bellerini kavramıılar, 

S-:Jkakları ancak teneke ibrik- sağ kollar sağa doğru eğri olarak yukarıya kalkmı~. 
lcric s-.ılana:ı bu şehirde dükkan- saçları dalgalanarak oynuyorlardı. 
cılar ağaçlarını akşamları dük· - üçler pervazı! 
kin!arır.a kilitler, sabahları ağaç- Dediler. Doktor Çetiner bunları tanıyordu; üçü 
Carı dükhôn1arından çıkarırlar ve de Sevimin arkadaşları, tanınmış ailelerin kızlar[ idi. 
yerlerine di!lerlcrdi. Yaptrkları şey bedii ve artistikti; fakat işte kendi aile. 

}erinden kimsenin bulunmadığı bir eğlence aleminde 
Aylarca kuru ağaçlar dükkan- oynuyorlardı. Asri genç kızın Çetinerin gözü önünde 

farın önünde dikileli. Fakat bize şekil alarak canlanan cür'eti gittikçe büyüyordu. 
bu kuru ağaçla1· o zaman bir yeşil Bu toplantıda kadın erkek yerliler, ecnebiler, 
meden•yetin yaprakları gibi gö- meraklılar ve seyirciler vardı. Çıplaklar birliğinin 
rünürdü. • ileri gelen azası zengin dostlarını cfa, Erenlerden izin 

lr.san fradesi kıraç tabiatten 
daha çetindir. Bu tecrübe Anka
ra laboratuvarınındır. 

- 111-
Yağmur, yağmur.... Her gün, 

her yerden gelen haberler ~unları 
söylüyor: 

- Bu sene mahsul bol alacak! 
Gerçekten bu sene piyasalar 

bol mahsulle kaplanacak. Bu yıl 
yeni buğday sahaları d emiryollar
la piyasalara bağlandı. 

- Az mahıulün ifadesi kıtlıktır .. 
Bol mahwlün manası zarardır. 

Devlet, bol mahsule karşı da, 
az ;nahsule karşı olduğu gibi ted
bir almak mecburiyetindedir. 

Sadri Ertem 
~Sonu Sa. 6 Sü. ·1 ) 

aldıktan sonra, buraya getirebiliyorlardı. Buradaki 
ecnebiler arasında belki de inkılap Türkiyeıinde tek. 
kelerin lağvedilmiş olmasına rağmen gizli bir bektaşi 
ı:tyini göreh;lmek için ehemmiyetli masrafli\ra giı-rniş 
seyyahlar da vardı; hem lüzum olmadığı halde on • 
lara emniyet verebilmek için kapının yanında efik 
tarafında meydan gözciileri bekletiliyordu. 

Uçler pervazı bitmi§ti; yanakları al al olmuş 
kızlar, Erenlerin önünde yere oturarak önce iki dizi· 
ni, sonra elinin ayasını Öptüler. Bütün varlığı tatlı 

ve tehlikeli bir CO§kunluk neı'esi içinde tepeden tır· 
nağa kadar uyanmış ve tam bir hassasiyet haline ge1

•
1 

miş olan genç adam, genç kızlann saçlarmı iri ke • 
mikli elile, şefkat ve m"..lbibbetle okıadı; yerlerine 
gitmelerine müsaade etti; ik!si ayağa kalkmadan 
dizlerinin üstünde geri geri giderek Erenlerin önün· 
den aynlc!ılar; üçüncüsü Erenlerin elindeki kadehi 
uzanıp aldıktan ve bir yudumda sonuna ~adar içtik • 
ten sonra sarhoş bir naı·a ile: 

- Miraçta cemal gördüm, aşkolsun imanım! 
Diye bağırdı ve hemen oracığa, Erenlerin di • 

zinin dibine yığılarak sızdı, kaldı. 
Erkekler şaşırmışlardı; kadınlar, dedikocluc:u 

ırözlerle bakıştılat'; bir tek kelime ıöylemedikleri 

Doktor Çetiner, sarhoı kadının hali karıısında 
duyduğu hissin üzüntü mü, tiksinti mi olduğunu bir
den tayin edemedi; bir kadının bu kadar kalabalığm 
içinde bu derece alçalmasını hazmedemirordu; ken
di kendisine: 

- Meczubun biri olacak, dedi; söylediği sözler. 
den de belli ya ... 

İçiyorlardı. Doktor Çetiner, fazla içkiye taham· 
mülü olmadığı için, elden ele dolaıtınlan ve içi gÖ -

zükıniyen dem zarfını sadece dudaklanna dokundu • 
ı·arak yanındakine uzatb. Ona, bütün öteki şeyler 
gibi bunu da Sevim öğretmişti: 

- Bazı evlatlara kadeh bot verilir, boş alınır; 

fakat kirnee farkında olmaz, kimse avım.az. Saki ve 
dede buna dikkat ederler! 

Evet ama işte körkütük bir sarhoş kadın dede • 
nin ayaklannın ucunda boylu boyuna yabyordu. Çe• 
tiner, "sakiden ve dededen evvel insan kendi kendi • 
sine dikkat etmeli,, diye düşün~ek dolu kadehi iç • 
meden geçirdi; bir aralrk biraz ilerisinde oturan bir 
genç kızın da kendisi gibi yaptığını farketti. içki ile 
başı hoı olmıyan ve bu toplantılara kendisi gibi ilk 
defa geldiği halinden anlaırlan tllker, kadehi içme , 
den çevirdiği Çetiner tarafından görülünce suç itler· 
ken yakalanmış gibi kızardı; fakat derhal gÖzgöze 
baktp anlaştılar ki suçta ortaktırlar. 

Sevimin bir mektep arkadaımın akrabası olan ve 
onların Heybeliada toplantılanna ara sıra i,tirak 
eden bu genç kızla doktor Çetiner evvelce bir kaç 
defa konuşmuştu. Onda ne Sevime, ne de arka -
daşlarına benzemiyen bir hal vardı. Ulker, htanbul. 
daki en hüyiik Fransız laz lisesini bitinniıti. Çetiner, 
Ulkerin arkadaşlarına benzememesi ıebeplerini araı• 

Halbuki Çetiner, Amerikan ır.ckteplerinde oku• 
mut olan Sevimle arkadaşlarında taşkın bir canhlılt 
ve gündelik hayata intibak kabiliyeti görüyordu· 
Alman mekteplerinden yetişmiş kızlarda ve erkek ı 

lerde ise bariz ve tek bir tiple karşılaşnuştı; cinsiye
ti olmıyan, dişisinde erkeğinde ayni tezahürler görü 
len ve bclkem.iği sıhhat ve spor manivelasilc işliyen, 
bir üçüncü nevi insan tipi. 

Çetiner bunları düşünürken içi görünmiyen 
dem zarfı ellerde dolaştıkça meclisin neş'esi artmıtı 
fısıltıların yerini sesle konuşma alm:ış, tebessümleı 

yerini kahkahalara bırakmıştı. Erenler, pişkin, tok ve 
halavetli s~sile evlatları sük1'lta davet etti: 

- Ülker hanım kızımız muhabbet meydanı111 
yeni girdi nma bizim için daldan budaktan değil, gök· 
ten gelmiş bektaşi sayılır; çünkü validesi hannn es • 
ki canlarc!nn, Al-i.,ha muhibbi bir hanımefendi idi• 
şöhreti vardır; kızına da daha çocukluğunda elbettf 
bir çok nefesler öğretmiştir. Hanım kızımızın sesi de 
güzelmi§ diye işittik; rica etsek lutfedcrler rrıi? 

..f.ArkaH var) 
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3 Kızın Sırrı (( slyanı 1 incidt!) 
1
H KURUN hekimleri mektupla soru- i~ 

Bu münase b e tle bir nutuk ~ÖY· ! !i 
lenmiştir. Bu nutku söylemiş O· H )anlara da cevap vereceklerdir li 

"Ben Ömrümde bu 
d!m. Hele geliniz 

- Bı~ '- n ııeccgız.,, 

Decli1cr. Ben bunlara n&sıhat ot
ım. Bu fikirden vaz g:cçirmel\ iste
ım. "Bu zamanda evlenmeğe ne lii

\ ctr? Bir kere tccrübe..,ini yaptı-
ız. Bugünkti halinize şükrcdıniz. Yer· 

1 ı mizde ı ahat olunuz.,, dedımsc de 
z dinlctemedım. Bunun üzerine tek

ı ar kendılerini evlendirdim. Soma 
ocalarile birlıktc ticaret icin seya

hate cıkmak üzere gene kendilerine 
paı a ve mal verdim. Bunlar evvelce 
olduğu gıbi tekrar sefere çıktılar. Bu 
defa tekrar maUarım kayb ttiler. Ge
ne fakır halinde yanıma geldiler. "Bun 
dan sonra tövbeler olsun bir daha ev
lcnmcl, bahsini ağzımıza almayız.,, de 
dıler. Bana yalvardılar. Bir daha ken 
ılerinı yanıma aldım. Mal verdim. 

I' hat ya~ıyncak bır hale g~tirdim. 

Aradan bır yıl geçti. Bir gün ticaret 
maksadıle benim de scf ere çıkmam 

1 zım geldi. Paramın yansını bir yere 
mdilm. Diğer yansile mal alarak 
ıraladığım bir gemiye bindim. Ya· 

nımn hemşirelerimi de aldım. Basra 
) olunu tuttuk. Meğer bizim gemiyi 
dare eden kaptan mcharetsiz bir a
nımı~. Giderken yolu şaşırdı. Hiç 

ll:'lK'diği denizlere düştük. Güzel ha.
' a ıı:inde on gün kadar denizde gittik. 
r-\ıhnycl uzaktan bir şehir gördük. 
K ptana "Bu şehir neresidir?,. diye 

ı <l• m. Fakat kaptan bu şehrin ne
i olduğunu bilemiyordu. Bununla 
b r selfımctc ermek için bizim 

'ı ,..hıı" çıkmamız icap ediyordu. 
· ı'lkü Yiyecek ve içeceğimiz bıt

• ı lı tıda kaptan §chrc çıktı. M.ak
ı bn az yıy cek ve içecek almak 

~ mı ıle ne larafn gidcceğimizı 
ı o.'.;renmektı. Fakat şehre çıkaıı 

• , biraz sonra büyük bir telfış 

lönüp gC'ldi. Şehirde gördüğü 

1 n rn ınnış bir halde idi. Bize· 
- 8 ıı iimriimdc bu türlü şey gör-

e.- '§ **'• 

Y,. omur altında 
~ J 

düşünceler 
( ) inciden dcı'a111) 

ı · i;y[;iniin r;ehirlerdc k urulan sa
nayic müşteri olması "istendiği bu 
.:am·-ındcı onun takatini kıracak, 

alım lıabiliyetini düşürecek tedbir
lere karşı koymak lazımdır. Bu 
sene fa -:.la m ahsul olduğuna göre 
simdidcn hükum etin, fazla mah· 
sulün k cym etini düşürmiyecek şe

kilde köylüden buğday satın af. 
mıya ka,ar verm esi gerektir. Köy
lüyü, yani memleke tin tem el unsu
runu kortıtnak işini şimdiden lor. 
müllcnclirm ck lazımdır. 

Sadri Ertem 

değersiz bir belgeye, en çürük bir 
habere dayanarak kendine yon· 
tarken, biz, en aydın vahalar ö
nünde bile kuşkulanıyor ve gÜ· 

lümsüyoruz. 

Haydi Evliya Çelebi, m übala
i!n1an hoşlanı r diyelim. Ama her 
"ıalde hiç yoktan uyduracağma da 
ırcmmak için bir sebep yoktur a .. 
Bebekli Relik ise daha yakın bir 
vaktin çocuğudur. 

l\mcrikada11 kanatları. lw)'ru
gu ile Avrupaya gelen ve uçan 
"Kuş adam,, karşısında kimse du. 
clall biikmüyor. fakat bu başarış, 

Türkten geld i mi içler çürüyor .. 
Bana dokunan bu i~ te ... 

Adam oğlunu gök, çek esk i 
çağlardanberi çekti. "Leonardö· 
vinçi,, nin bile böyle bir alet ica
dına uğraştığını biliyoruz . Bir 
Türkte bunun görünüşünü neden 
kafalarımız almıyor bilmem f;i! ... 

türlü şey görme
siz de görunuz,, 

la~ ~· De lcroix, ezcümle şöyle d e·ı ~i H 
mı~tır: iİ KURUN okuyucuhmna yem bır gen mütehassısı Bay Ali Mahir fil m U 

hizmette bulnııuyor: P.ırasız mua almak hususunda da hastaya azami 'I 
"Habeşistan meselesini bütiin i·,: yene.. 

1
!1 f. tenzilat yapacak ve her türlü kolay· 

cihanı alakadar eder bir m esele ii KURUN hekımlerı 1stanbul ve Us- lığı gösterecektir. n 
haline getirmek bir d elilik olmuş- H kudar ve Kadıköy taraflarında hafta· ii 

.. RADYOLOJIK V E OPERATtK " 
medinı. Helc> gelıııiz, siz de gcrünüz... tur. Biz., irtikcip edilmiş bir tek İi da birer gün KURUN okuyucularını M U A YEN ELER ji 

flcdi. Hepimizi şehre çıkard ı. Fil- ahitşikenlik biliyoruz:, 0 da tarihi :
1 

•• : parasız muayene etmeye hazırdırlar. :.ı' 
hakıka bu Rehir pek garip bir manza- h k 'k t d . 'll tl •. Bundan istifade etmek için sadece Doktorlarımız tarafından muay· •ı 
ra go.sterı"vorclu. Şehı"r halkının hepsi a ı a e ve me enı mı e e r ara· 1: U U yen günlerde yapılan muayen elerde h 

J d k d k "k cl"l • K R N okuyucusu olmak ve neş· ., 
fcvkalıide bir kudretin tesiri altında sın a i te&anü e ar§ı irtı ô.p e ı - I~ rettiğimiz kuponları kesip biriktir- bazı radyolojik ve opcratik mua. İ 
taş olup kalmıslardı. Dükkanlarda, miştir . ltalyan muzafferiyeti bu !~ mek kafidir. Yedi kupon lıir defa mu· yenelere ıhtıyaç hasıl olduğu görül· !l1 

hanlarda, "Vlc>rde :ıllın vn mu .. cevher sahada ileri sürdüg~ümüz. sebcple· jı!: • · müş ve bu gıhi hastalardan .1 '- ._ ayene ıçın yetecekt ir. 
gibi sey1cr yığılıp kalmıştı. Buraya rin ne /ıadar esaslı olduğunu gös- il MUAYENE YERL ERt Şişlidekı Şifa Yurduna ve • lİ 
gelen herkes ıstediği malı, istediği kn- termiştir. Şu halde her şeyden 'f!i istanbul için muayene yeri Kuru n ya Kadı köyünde Moda caddesınde i., 
dar alıp götürebilridi. Ben bu ~ehrın Rontken apartımanında Röntken mil. 

evvel hakikate karş ı bir tecavüz :.~. idarehanesidir Okuyucularımız, Anka ı 
sarayına girdim. Melik taht iizerinde tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua 

ve sullı aleyhine bir suikast tct:kil !.i. ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· I' otıınnÜ!), vezirleri ve devlet erkfını "S' yenehanesine müracaat edeceklere a· 
ede .. , bı"r rnahku~mı'yetı"11, '"'ec rı" ted- i:: nında "VAKIT" kütüphanesine mü 1 onun sağ vc solunda vaziyet almış ol- " "" ı zami tcnzilcit ve teshilat gösterilmesi 
b . l · f d"l · · k ~ · . :: racaatla biriktirdikleri kuponlardan ı' dukları halde hepsi de taf3 kesilmiş- ır erın, re c ı mesını sü un ıcın- :: kararlaştırılmıştır: ancak bunun. i. 

• :: yedisin; gcisterdikleri takdirde ken• : 
lerdı Melikin oturdug~u tnht bas.tan de bekliyebı"lı'rı·.... :: rin önce idarehancmize yedi kupon =ı· 

"'"" •• dilerine bir vesika verilecek ve lıu ve- "' • 
bmm cevahirle süslenmişti. Her bir !: getirmek ve sağlık servisimizden 1 
tuş yıldız gibi parlıyordu. E1lerincle B. Mussolini, kararnamelerin H sikayı alanlnr pazartesi günleri öğ· bu müesseselere hitalıcn bir t ezkere 1 
kılıç, arkalarında samur kiirkler giy- meclise t e vdiini mübeyyin form Ü· fi leden sonra saat 14 den yirmiye ka· almak lazımdır. ı·! 
miş. gayet güzel ziynetlerle bezenmi~ lü okumakla iktifa etmi~tir. H dar kütiiphanenın üstünde KURUN ~ 

:,.: idarehanesinde doktorumuza kendi Doktorlarımız istiyenlerin tansi • 
cJJi köle duruyordu. Bu hali görünce d b k kl "b" B ı iMPARATORLUK TASDiK H !erini muayene etti rebileceklerdir. yonuna a a aca an gı 1 e so • i 
benim aklım ba§ımdan gitmişti. Sa- EDİLDİ. !i DlCER YERLER ğukluğundan, kulak hastalıklarından 
rayın harem dairesine girdim. Bura- ii ~ıkayetleri olanların da temin edi • P. 
da Melikin zevcesi başında müccv- Roma, 15 (A.A.) - Mebusan tt "' Üsküdar ıçin muayene yeri üs • len mütehassıslar tarafından, sağlık U 
herli taç. boynunda inci dizileri oldu- meclisi Roma imparatorluğunun 'ıi kudarda Ahmediyede cenaze yanın - servisimizin vereceği vesika muka- !! 
ğu halde bir sandalye üzerine olur- • daki 20 numaralı evdir. Muayerıe gü- .. d 1 d ıı 

ihdasına ve Mare!al Badog~lionun .~ bılın e muayyen gün er e pa rasız t 
mmı. o da simsiyah bir taş kcsilmiı;U. ! nü ve santi cumartesi günleri öglc· 1 ·' k 1 1 1 

Habeşistan hidivi tayinine dair 0 • ':i··. m~aycne eri ve arar aştırı mıştı r. 
Sarayın harem dairesinin içinde 1 k k . f 1 den sonra 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA D A SO RABiLIR-

aynca bir kapı vardı. Bu kapıdan yu- an i i ararnameyı itti ak a tas- il • Kadıköyüncle muayene yeri Mü· SiNiZ iı 
karıya çıkan bir de merdiven bulunu- dik etmi§tir. jl hürdarda 30 numaralı dokt\>r Leon'un i•ı' 
yordu. Merdivcnlcrden çıkınca bir ---------------- H evidir. Muayene günü çarşamba, s::ı· Gerek istanbulda gerek diğer İ 
b k d d :ı a t ı· 14 • 20 ar"'Sı(lır. şehirlerimizde bulunan KURUN c• :. 
aş a o aya var ım. Bu oda mermer- :; u ı: 

le döşenmiş. gayet kıymetli eşya ile 1 n g İ ite re :: * Beyoglunda muayene yeri Par . kuyucuları. yedi kupon göndererek, el 
süslenmişti. Odanın ortasında da bir H makkapıda tramvay durağında 133 saglık bahisleı i üzerinde istedikleri· Ü 
put vardı. Pulun gözleri arasına yu- (Üstvanı J ıııcide) ıg numaralı Hasanbey ap.ırtımanıııda ı. ni mektupla da sorabilirler. Yalnız fi 
murta bi.iyiiklüğünde bir yakut parlı- • l: inci katta rontgen mütehassısı A l.t sorulacak şeylerin açık olması, has • :: 

, "Milletler Cemiyeti sekreterliği elit - i: talık anlatılırsa duyulan ve görülen r1: yordu. Ben bunları hayret kinde scy- ·• MAHlRin ınuaycnchanesiclir. Bu • • 
1 i resinde iddil'I edilcl iğinc göre İngiltere H arazın !!eniş bir şekilde anlatılması, h 

rederken uzaktan altm sam•ıanlar i- : : rada mua} ene gilnü pazar, saati 14· ı 8 •· •• 
hükumeti haziran ayı daha girmezden :: şimdiye !:adar gördüg~ü tedavi "e • H çinde bir takım mumların yandığını •· arasıdır. :ı •• 
evvel ltalyaya karşı zecri te C:.birlcrin : : killerinin de j ah edilmesi lazımdır. ij 

gördiim. Kendi kendime: 1 kl'f : : • Ka"lımpaşada Postahane kar ı · =t 
arttırı rruısını t c ı edecek ve ayni zn - !: K cimi _ •, 

- Bu \,'amın mumların .vanm<ln d ,. t 1 b t h 1 t : : .. ında Trakya apartımanında doktor :: 
man ;ı ' ' "us ıırya c a ı:er es çc arc tc :: RUN gnzetesinde hususi bir sütun • :.:. 

mutlaka bir insan olmalı .,, k . . Al . . . .. Kirimi muayench.ınesidir. Muayene 
etme ıçın mi\nyaya müsa ı l hır t.ıyn- ·:::.·.::. da cevap verecektir. :::'i:. gunü pazartesi, muayene saati 14·20 • 

Dıye dfü:;ünerek o tarafa do~ru yü- set tutacaktır.,, 'UPON LAR 
c- •• •• arasıdır. K :::: ı üdüm. Çünkü artık gece olmuştu 

:: Yukarıda isarct edilen yerlere ya· Kuponlcırın neşri deva.,, edecek - :: 
Etrafı karanlık basmıştı. Etrafıma D b k ·· •· eniz an 1:: ııh saatlere.le KURUNım yedi ku · ti.-. Kupon biriktirmek için tar ih sı• :: 
bir vahşet ~ökmüştü. GC'ldiğim yoldan ::= •• :.· r"'sına rı"ayet etmeye "arurct yoktur. =1.Ji' pon11 ile müracaat edecek okurlarımız u .. 

geri dönmek istcdimsc de yolu da kay- ! 
Deniz jşlerimize ait olmak Uzere g h:URUN doktor\an tıırafınclan pa:a· Yed~ kupon gösteren her okuyucu ':•:. 

bctmh;tim. Onun için ;ideta ihtıyarsız 
tesisi chişünülcn I>cnizban ·fi. ait H "lıZ mu,·wcne eılileceklerclir. bir kere muayene edilmek hakkını :: 

bir hald • mumlarııı yandığı tarafa · •· •• 
layihanın meclisin bu devre içtima ımı. H HöNT GEN i ŞLERi kazanmıc: demektir. !.i: 

gittim. Biraz yaklaşınca kulağıma biı k 1 ·• 1 
• 

yetiştirilmesine çalışılma ·tadır. kli- H Yedi kurıon karı.tılı1Mnda KURUN DiKKAT - Ku•>onlarrmız her !i 
ses geldi. Bu ses bir kur'an okuması- sat Vekaleti tarafından hazırlanan :ı :»' 6 • ' :.·~. 
na benziyen bir şeydi. Hakikaten yak- ve \'ekalet mütehassısı ve müşavirle- g sağlık servisinden alınacak bir kart· gün birinci sayfamızda, gazetemizin :: 
laşınca gördüm ki mumların yandığı •• la müracaat edildiği takdirde ront· başlı~ı yanındadır. .. 
""rde P"a"'""'t "'"'akısıkıı bı·r gen" bı·r snc- rile deniz işleri ile ali•kalı şeflerin tet- ~L ......... _. ................................ --.. - _ ·:::ı ·---ıı:· .. ::---il 
J \..- '=" .ı" .) ' ... kik inden gC'çcn proje)'C gl.lre dC'Vlltc:, .... .. .................. ........... ............. ~"......................... . _..... ............ 11 

••• ..... .,_,.,.... 

cade üzerine oturmuş. kur'an okumak 
la meşgul bulunuyordu. Kendi kend i- ait bütün deniz müesseseler i bu ara-ı 1 } 1 

me: dn deniz yolları ida~e~.i •. ?:~iz fahri- Trabzon_ ran yo u 
knlar ve ha\•uzlar mudurlugu, kıl:wuz 

- 11ahi, bu ne garip hnlclir? Bir luk idaresi. fenerler idaresi, liman şir
tıC\"i kıyamet manıarası gösteren bu keti Denizbanka bağlanacaklardır. 
ölüler :"ılemi içinde böyle bir tek in- Deniz bankın scrnıaye$i bu müesscse
samn hayatını muhafaza edebilmesi !erin nakit ,.c gnyri mı'nkııl veya \"C

nasıl olmu!Jlur?., sait ve tesisat halinde bulunan serma-

Fzr t uıa ıı z a111an la r için 
iedbırler allnı q or 

Trabzon-İran transit yolu üzerin 
de bulunan Zigana. \Tavuk 'e J{ap dağ 
ı~rmclald c;- ıtlcr kıııın lrnıln kapan
ı :ıal\laclrr. J':ıfia \'ckfLJi•ti buradaki 
g1;" tlerin ın•Jtörlii \•cs·titJc daimi su
ıcttt.' a~ık bulundurulmasın ı temin için 
alınacak tedbirleri hnzn lamak üzere 1 
bir heyet rüntlcrcrek tetkikler yap
lırmaktıı dır·. Bu tetkikler netic~sinde I 
Zigananm şimalmcll. tecrüb .. • olmak 
üzere nıu\'akkat tahta siperler yapıl· 
ması ve sonra bu mınlakanııı ağarlar 
kırılark karın tevkif cclikmsi kanır

Iaı:ımışt ır. 

Diye söylendim. Bu gence yakln
sarnk sclfım verdim. Genç b:ına doğ
ru döndU. Güler yüzle se l iımımt aklı. 
Bu genci daha gör<liiğiim dakıkada 

güzelliğinın cazibesine tutuımuştum 

Ona candan aşık olmuştum. Biraz da· 
ha kendisine yaklaştım: 

- Ey benim gijzümün nm u. ,\llah 
hakkı için bana söylr, sen kimsin? Bu 
şehir ahalisinin böyle hep birecln tas 
kesilmi~ olmasının sebebi nedir? .. 

Diye sordum. Genç sualiıııi dinle-ı 
dikten sonra beni çağır<lı. i ltifat edC'
rek yanına oturttu. Dedi ki: 

- Ey giizcl kız. bu şehir benim 
babamın iilkesi idi. Babam burada 
padisnh idi. Fakat gerek babam, gc
ıC'k buranın ahalisi puta lnpıyorlarıiı. 

Babamın benden başka çoruğ•ı yoktu. 
Beni çok severdi. Fakat annem mi.is
liım:ındı. Beni <le miisliiman u~ıılılc 

lcrbiye C'tmi:,ti. Ölmiiştü. Günlerde 
bir gi.in bütlin şchır abalisinı hak di
nın davet c den bir ses i. ıtildi. Ba
bam \e ahalı bu sesin dave'ıne ıca· 

b<'t etmedikleri için taş kcsıldı. Yal · 
nız ben olen anemin ter biyesi saye-
sinde kurt ılclum. ,. 1 

Ben bu g m·c· birlikte Bağdudn gil
mcmızi \"' orada e,·Jenınemızı rica et
tim. KıymC'tli mallarla dolu bir gemı· 
nın bizi gotiırmeğe hazır o'du"unu 
ciyldim. G"nç benim bu t ' Jıfim i ka

bul etti. O geceyi birlikt e ge~irdik. 

yclcrıle Mersin \'e Trabzon liman 13iı·- 1 

ketlerindeki ve fenerler idarC>ı::iııdcki 

hükiımct h igsesiııi teşkil C"<lr>cektır. 
Ayrıca bütün deniz müess"sclcrinin 
levazım, j~lelme ve vezneleri de Denızl 
bank merkezinde birer servis halinde 
birleştirilccek lcrdir. Bu mücscsel0rr• 
ait bütUn tediyat ve t ahsfüıt Dcniz
bank tarafından yapılacaktır. 

Sabah olunca babasınm h"zinesindeki 
k ıymetli yak utları. dnıasları alıp bi r -
liktc gemiye gittik. Hemşırelerim \"C 

obür arkadn~larım benı g-cmide bekli
yorlardı. Bana "Nerede kaldın?,, di
ye sordukları zaman başımdan gcç"n 
vak' ayı anlattım. Sonı a geminin yel· 
kenlerini :ıçtık. Yola çıktık. 

.Meğer benim hemşirelerim de b<'
raber getirdiğim gence fü:ık olmuşlar. 
Bana haset ctmcğe başlanırnlar. İ çle· 

rindcn dü~manlık plimları kurmuşlar. 
B<'n hemşırelerimin meylini hi.::sedin
ce mal ve mülkten ,•azgcctim. HerRc
yi onlara vererek yalnız bu gençle e\'-, 
lenıneğc r:ı.zı oldum. Gene de benim; 

Bunun için ele sonbahntd:.n itiba
r n (70) amele çalıştırı lacakt ır. Kap 
tlağında ıse bir çok zamanlar dağın 
a5ılması iınk:"ıııı ınev<"ut bulıınnıuchğı 

goriilmüş ve dağın içinde erzak ve· 
jandarma bulunan sığınaklar yapıl· 

ması lüzumlu görülmfüjtür. Heyet 
şimdiye kadar bu sene için iptidai şc>
kilde yol gösteren dırekl "r koymuş

t ur. Bu diı eklere kar fırtmn ları esna
sında yolcuların direkleri takip et me
sini bildiren elvhalar asılacaktır. Ay
rıca 40,000 liraya da bir temizleme 
makinesi Jlınacaktır. 

bu fikrimi kabul etmişt i. Bunu hem-,----------------

ı;irclerimc anlat ınca. onlar zahiren jF ............. 1 ... ... 1 ••••••• " ...................... . 
n1~mnun olınuş gibi goründülcr~ ~fc- •• • ............ •••••• ··h··························:·· .. 
~er içlerin ıe h:ısetı<'rini gizıen1 · ş1cr. H Dr. M e met Ah il 
Nihayet. ~~ın~mi7. Basrn.yn. gcıuı. ı..ı- H Bevliue mütehassısı :: 
mana gırısımız akşam sıralarına te- :: ... .. • • . .. .. , ? _ :: 
sadüf lmi f Gec olmnk ha~c>bil Iİi .. hopı uba"'ı L m ınonu hnn 1 e l : _1 9ı.11, .. e § ı. c J .......... ·-···-· ............. :ı.._ ........... -( .4 rka.sı var) ............................................ ...... 

Bir oyun .. 
l \iiçii k kıza bir cima r·ernıişlcrdf. 

Tfrk( k J.:ardc~ i y onma gelerek dedi ki: 
- <;< l seninle .tdcm, /lmıı-cı. O!JU-

llU <>!/llllfGfım. 

- O na ıl oy11rı? 

- Sen elindeki cimayı Dana 11crır. 
"in. ilen ele urrim :. 

Buda bir sual .. 
... 1tınr bir arkadoşrmn dar ctinC' gl. 

d iyordu. TJir kaç f/Üll nclmi11ecckti. 
On iiç yaşuıdaki biiyük kı:ı r.d idnre 
clmek için talimat alryordu. !Jirdcn
bire ak / uıa bir ~( y geldi: 

- A m ll'. ya sen eı de yok iken 
Al/alı bir kiiçük kardeş dalıa gönde
rirse, '"' yapayım? 

Pişmiş, pişmemiş .. 
Çocuk kalıamuş bir baba hindi· 

tfrn lwrkarak, <1nncsi11in eteklerin~ 

"Clrtidı. . 1nncsİ f/Üf (' l'Ck dedi ki: 
- J"aı-rum, arlık bi r /tindidetı de 

knrl.:u luı· nw? Sofrada kac; dda gür
diin de> korkmadan ucdin. 

- O!lil' ama, arıne, o kadar pi~mif 
tfr[/il !. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
;::,a1:>ık ttasekı nanancı:ıi Ôtsnii;y• 

mü tehauısı 

L3Mi LOtüf apartımanı saat 4 - 7 c 
kadar telefon: 22459 
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PERLODENT 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon: 227 40 •••I 

1 rabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 

Perıembe 15 de 

lzmir Sür' at Postaları 
Cumartesi 15 de pazartesi 16 da. 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Banın · - Cumarteıi, 

Çarıamba 18 de. 

luniı - Pazar, Salı, Per 

ıembe , Cuma 9 
30 da 

MuJaltya - Cumarteıi 14 d 
diier ıünler ·s.30 
da. 

Bandırma - Pazarteai , Salı , 
Çal'f&Dlba , Per

tembe, Cumarteai, 

Karabiga 
/mroz 

Ayualılı 

ll de. 

- Salı, Cuma 19 d 

- Pazar, 15 de 
- Salı 19 da, Cuma 

17 de. 

TRABZON ve MERSiN posta

larına kalkıt günleri yük alın
maz. (2683) 

Ta:n·.ırecilik, makıne, elektrik, 

otomobil, mimarlık, inıaat mü

hendiı1eri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil

mit Ye kabul edilmiı mühendis 
mektebi. 

lr····· .. A·K·i·Tjiii""··-·1, 
PROPAGANDA SERV1Sl; -..~:...;;...;T--.----v·• 

Çok mühim 
VAKiT 
Propaganda 
bürosundan ' 

ı - Pıopaganda servisimizin İ&o 
tanbulda ve Türkiyenin her yönün. 
de olduğu gibi Avrupanın belli baş· 
b merkezlerinde de iyi tutulmuş 
gündelik, haftalık, on beş günlük, 
aylık neşir vasıtalari~e bağla.nı.şı ~ar· 
dır. istiyenlere reklam şekhnı buroa 
muz hazırlar ve bunların uy~un 
şartlarla neşrini temin eder. 

2 - İstanbul belediyesi sının f • 
çinde her tUrlü afiş, tabela ve her 
türlü elektrikli ve elektriksiz ı ek· 
lim vasıtaları büromurun elindedir; 
bütün müesseseler, bankalar ve ti· 
caret evleri bu gibi yayım ve rck • 
tim vasıtalarından faydalanmak is
tedikleri halde bize haber vermeli· 
dirler. Hiç bir karşılık aranmadan 
her türlü izahat verilir: istenirse 

• mütehassıs memurlamnız yerlerine 
kadar gelir. 

3 - Propaganda büromuz ken· 
di posta kutulan vaııtasile cevaplı 
ilanlar kabul eder. 

4 - Propaganda servisimiz Av· 
rupanı.ı her tarafından memleketi· 
mize ve meml..!ketimizden Avrupa· 
nın her yanına karplıklı çalışır, ~a
ber alma teıkilatt kurmuştur. Tı • 
caret işleri üzerine her türlil istib. 
baratı ehven ücret karıılığr temin 
eder. 

5 - Propaganda servisimiz her tUP 
lü ktiıe, afit, tabet! resimlerini ter
tip ve tanzim ettirmeli en elveriıli 

fiatlarla üzerine alır. ı·I 
6 - Propaganda servisimizin elin· 
deki neıir vaaıtalannda açtığı kil· 
çük ilin ıütunlanndan istifade edi· 
niz. Bu ilanlar yok bahasına yapı• 
lacak ve itçi arayanlarla i~i iltnlan 
meccanen neşredilccektlr. 

Ev, apartıman, mağaza, dükkan 
alım ve aatımlan veya bunların ki
ralanması gibi ihtiyaçlara ait, fakat 
ticari mahiyette olmiyan ilanlarla 
işçi arayanlann, iş istiyenlerin, oto
mobil, radyo ve saire almak veya 
satmak istiyenlcrin ilanları kUçük i-
lanlar kısmına girebilir. 

7 - Evinin ön veya caddeden gö · 
" 1 

rünür yan duvanna, dükkanının il· 
zerine muayyen mü:idetlerle ~Uk· 
kanlarının vitmlerinc, gazinoların, 

lstantıul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
! berber dükkanlanmn iç veya dış 

duvarlanna afiş ve ilan kabul et· 
mek istiyenler veya böyle yerlerde 
ilin yapmak istiyenlere propaganda 
servisimiz delilette bulunur. 

8 - Propaganda servisimiz dUn· 
yanın her dilinde, her meıleğe ait 
her türlü yerli ve Avrupa kitapla
nnı sizlere temin eder ve gönderir. 

VAKiT Propaganda aerviıinin 
yapmak istediği bu hizmetlerden i• 

• tifade ediniz. Bir telefon, bir kart, 
bir mektup, bir haber, bir ziyare
tinizle bu iflerinizde muvaffak ol· 
mak sizleri bekliyor. 

Mektuplara 6 kuruıluk cevap pu
lu konulmalıdır. 
Adres: f sta:tbul Ankara caddeıi 
VAKiT Yurdı.ı Propaganda servisi 
Telefon: 24370 

Şu hesi 

Hocapaıa: 

,, 

,, 

" 
,, 

" 

'.Adı 

--
Lüsyen Komisyoncu 

Della Tola 

Ovakim Kı- ,, 
naciyan 

Mitel Gas- ,, 
parı 

Noyman bi- Mani fa. 

rader tura 
Muharrem Hakkak 

M. Ali Matbaa 

Ticaretgah adresi 

Hubyar Beyker H. 

16-18 No. 

Sarasi Dikranyan 

,, 3 No. 

Hubyar İhsaniye H. 

1 - 1 No. 

Nallı mescit Ankara 

C. 61 No. 

Kaıanç V. 

ihbamame

ıının 

c.v. 

40 74 

40 63 

40 64 

40 58 

3/ 3 

Sene 

932 

,,_ 

,, 

" 

" 

Zamları ~"ıı t5 
Vergi Bir misil 

mikdarı ve ~i.20 
L. K. L . K. 

60.00 12 00 

300.00 60.00 

240.00 48.00 

1647.37 354.10 

27.00 o.o 

Telgraf: VAKiT İstanbul. ---------------- .................................... _ .................... . Ağa mem- Oto leva-

Cağaloğlu yokuşu 8 No. 
Hubyar 4 üncü Vakıf han 

32 No. 

41 9 ,, 
41/ 1 

135.00 
127.60 

20 J5 
19.15 

· A!manya'da ı 
MÜHENDiS MEKTEPLERi 

Jngenieur- M·ıttwe·ıda 
Schule (JiTL) . 
Makineıerı cfctctnk mühendislikleri ~~
lctmc bilgileri/otomobil ve tayyarecilik .. ____ ,,.,, ..... ., .... ____ .. 

Ademi 
lktldarB 

4 

ıHT ıYARLl<':ıl 
YOK tDER 

Taftilit: Galata P, K, 1255 Hormobin 

Oıküdar hukuk hakimliğinden : 

Üsküdar Maltepesinde Cami soka -
ğında 5 No. lu evde oturan Hayri ta • 
rafından ayni hanede sakin Zehra aley
hine açılan boşanma davası üzerine İ<'• 

ra kılınan muhakeme neticesinde kanu
nu medeninin 138 inci maddesi muci • 

" 

,, 
,, 

,, 
,, 

hince tarafeynin boşanmalarına 14- 4- ,. 
936 tarihinde karar verilm iş ve ilam su- Fener 
rcti M. aleyhe gönderilmiş ise de bul··

" 
namadığmdan iade edilmiş ve ilam su · I 
reti mahkeme divanhanecine asıldığı gi-I 
bi keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan o • Y . . 
lunur. (V. No. 16018) ı enıcamı: 

nun 

Artin 

Bal em ya 

Liski 

Osman 

Keğam 

Yusuf 

lbrahim 

N~sim 

Bene dar 

zımı 

Sobacı 

Kolacı 

Gramofon 

Kahveci 

Terzi 

Doğramacı 

lılemeci 

Komisyoncu 

" Türbe sokak 2 N. 

Süruri Mahmudiye cad. 

de 31 No. 

" Barozbanyan han 12 No~ 
" Küçük han bili N. ' ·-

" Dikranyan han 29 

Abdisubatı mahallesi 

Tahta minare C. 7, 9 No, 

Tahta minare M. Ve 

caddesi 46 No. 

Kalafidis Han 7 No. 

7/ 53 
10 41 

59 .10 
27 00 
48 60 

• 16 37 

16 31 

1/ 1 

,, 

933 
932 

" 
" 
" ,, 

,, 

" 

60.13 
27.00 

o.o 
o.o 
o.o 

49.68 

. 
14.08 

120.00 

12.03 

891 
4.0!5 
7.29 

120.00 
lstanbul 3 Üncü icra memurluğun • 

dan: 
Sa tılmasına karar verilen 100 lira 

kıymetind e bir adet matkap makinesi 
22-5-936 günü saat 10- 10.30 kadar 
Galata Yağkapanı Makaracılar cadde
sinde 30 numaralı dükkanın önünde a • 
çık arttırma ile satılacağından almak i!·. 
tiyenlerin mezkur gün ve saatte maha1•ı 
Jinde bulunmalan illn olunur. 

Yukarıda adı iti yazılı mükelleflerin yeni ticaret me ikamet yerlel'"ini bildirmemiş ve yapılan arat· 

tırmada da hulunamllmış olduklarından hizalarında gösterilen kazanç vergi ve zamlarına ait ihbarnl

m eleri biz zat tebHğ mümkün olamadığından hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 - 142 inci 
maddeleri hükmüne tevfikan aanen tebliğ olunur. (2675) 

..... . (V. No. 16005) 

htanbul Aıliye Be,inci hukuk mah -
kemeıindcn 

Meleğin Adapazarında kozlukta otu
ran Saibe İsmet aleyhine mahkemeden 
istihsal eylemiş olduğu ilamın Saibe ta-

metin ikametgahı meçhul olmasından 

naşi bermucibi taıep iiAnen tebliğat i • 
ne yapıştırıldığı gibi gazete ile de na. 
olunur. (V. No. 1.5999) 

rasına lüzum görülmüş olduğundan teb- ------ - -------
liğ makamına kaim olmak üzere mez • 
kur ilam sureti mahkeme divanhanesi • 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 
Neıriyat Direktörü: Refik A. SevcrıaU 


