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Büyü Parti 
Derin 

Kurultayı, Cümhuriyet Ordusuna 
Güven Ve Saygısını Sundu 

"Ordumuz, qüksek meiıf aatlerimizi koruqabilecek haldedir.,, 
böqle bir ordunun Atatürk gibi büqük bir BilşbujUn IJuqr 
ğu altında nelere ·kadir olabileğini siz laki:lır edersiniz,, 

Sü, Tüze, Gümrük Bakanları 
Kurultayda izahat verdiler 

la.kara, 15 (JCu .. 
1'1n) - · CoM. P. 
kUnüta11 -B. AfMl\lhatik 
llendaam -.ı.n 
~ ıaı;ı-... 
....... topl .... 
da ilk encümen 

IDU'hatatı üze • 
&iade Jionutqı • 
... Giiriltmelef 
........ bmü· 
*"tarafından i 
*t eUilleiı dütil ~ 

lJ.ne: 

111tı111n111"'""'1tmıtlll'llhl 

Parti Genel sekreteri 
Recep Pekerin söqlevi 

Ankara: 15, (A.A) - Bu· 
gün aaat 13 de illerden gelen 
delegeler ıerefiııe Cumubiyet 
Halk Pattiıi eekrete"i Recep 
Pekl!r parti aofras ında tu .CSyle
vi aöylemiıtir: 

Öz arkadaılarmi, 
Ankaraya gelinitiz vazüe ol

duiu •dan itibaren benim çe
{atli vaaifelerim araamda diğer 
bir vazifem daha vardı. Bu da, 
her ıelen arkadaım Ankara 
toprafma ayak baıtığı anda 
elim Ue elini göğsüm ile göjıü· 
nü ıanp ıikım.aktı. -Alkrılar -

Arkada!lar, bu vazifeyi ya· 

ıüpmhem 1oktur. - HaJ. hay 
ıeıleri - Fakat arkadaflar bu., 
narajJnen gördüiüaıüz,aade 
ıördü~z detil, içinde bulu
nup kuvvetlendirdiğiniz ve de
ierlendirdiiiniz çetin çal...,. 
larm. tutucu hali, · mqgul edici 
'hali, bu .CS~ledijim öcle~eri y.
rine ıetirmekten beni bıraktı. 
lbill&J'et ini tıbildijt inlemeli 
için bir pre diye~ bu~ 
ti IO&aı etrafında bahıtmayı 

.dütündüm. Bu~ toplanıtı· 

mlZ bir lolmıa. yemek yeyit içia 
delildir, bu toplanı.~ ıap~ 

imizin bir arada DW'l• tun· 

tl'ze.rlıide 
mümkün olduiu kadar kıaa çiz· 
giler içinde, konuıutunu • 
etmektir. Bu parti sof~.-... 
bu beraber bulunuflan iatifaCle 
edef'ek ıizlere bot geldiniz, ele
rim. \" e ıizlerin yüce, deierli 

ı inanı olduiuna da, zerre kadar (D6Wtlmı 13. de ! ci. rits&ndcı) 

ın••ıııımıı1111ıı1ııillfllllllnıanı_.,..••"_.n•---.11111....,.... 

mil Atatürk siy&fete onar verdi • M 1 • 
ler; alkqlarla karfılandilar. .. . u s o 1 n ı· 

Bekfnlarm, sayla•liarm ve yük söylüyor: 
aek memurlanP çOiuDDn biılmıdU-

ğu ziyafet ıeç vakte kadar atidü. 4 'D v Af • k • d • v • k Davetlilerden.~ek ço~ ~e ıe· ogu rJ a 8 canımız ıste JgJ 8• 
ce J4mll otobüalerle doriduler. 

TOZEBAKANININIZAHATI d k h• k• • b• • 
11.30ilaCllmhmreiaiKa- ,s.:U:"!:;ı.: 1~1 ar as er yo arız, ıç ımsenın ızı 

~~~·~~~~--~~~~sorguya ~~e~nihoşgör~~!" 
urttaşlar, öz dilimizle 
yazalım, konuşalım 

8 frincl Llate 

~c• 1Giıfunu Bibi Dit Cemi1etinin K.ıltıınG lıomiqo-
1111 '*' _.. k lcelimelik 6ir liıte ~· Ba lU,~ ohrle
~ IRlwlnden uerm~ye l>a,lıyonq. L"1Aftl• .._. ı6.s #it!/ıt• 
'-'vnelerin oamanlıcaları bundan ._,. ~ Wllll!fllıa,· 
~ktır. 
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)- işaretfer 1 
•. Kurultayın 

psikolojisi 
Parti Kuralta71 Kt11r111ttq111 lıu-

Ucuz yolculuk 
rulunVa toplıını;ror..,.. psilıoloji ~irketi Hanrigenin 
balrunıntlan mal.arın,, epey larlı· \'' '::I 

le var. gaptığı geni tarife 
Kamutay icrmın yoluyla ~lı&· Şirketi Hayriye Boiaziçinde o· 

den eeçlıiye aluan Jlıôn umwni· turanlara yardım ve Boiaziçinin 
1eaiyle ailidir. yeniden can)anmuı i~in, yeni bir 

Kamu.taya aaylaular nsiltlilı- tarife yapmıtbr. • 
ten •onra Jerıre bitinciye lıa.iar el· Okonomi Babnlıiı ile konuıan 
ltarı umumiyeye, ~menlere lae· Şirketi Hayriye mildürü Bay Yu · 
.. ,, oermek ilatiyacmı tlayma. Bü · auf Ziya, dün Ankaradan dönmüt
fiin temıili laülıUmet rejimlerinde tür. Ankaradaki, konutmalan İ)i · 

VQi~t böyledir. T enbili laülıU· neticeler vermit ve Hazirandan i· 
ntet rejimleri bütün aiyaal laalıla· tibaren fevkalide tenzilatlı bir ta
rı rniİrrtflaillere verir. T .,,,.;Ji re• rifenin tatbiki kararlqtrrlmqbr. 
~,,. >'erine tloinıJan Jofraya, ya.. Yeni tarife herkeıin, Bofaziçinde 

qt 1Grı temsili, yan releremlum az bir para ile ıezebilmeaini temin 
Ulaliinii ı..:~ !~-1 • d • 7"enenlertle tle ...,,.erı,? · edecektir. 
~~· rağmen Jaramlla bü· yeni tarifede, birinci mıntaka, 

Çü ~er olama. birinci kııım iskelelerini tetkil e• 
lu 

1
11 ıdare edenlerle, idare o· den, Harem, Salacık, ve Oık:' .• .. w-

llt.111 ar ar tl .L ı..ı:ı,,..ı, d b. . . 
varıl Gaın a ı•n• VV&· er bilederi ıidip ıelmeler e ınnc• 

,l~ . . . . . mevkilerde 22, .ik~nci mevki 17,5 
it lı brılft ılrinea ..,iri .,_,.Jo inanıp indirilmıttir. 

a •altiplerinin ,_,., $ısnfto· K-----·1. R l'h' 
da reylerini lıUwtlbnNierl Wlır ~ .. - ve um~ ı ı~, 
bir rejimin ila-' -~ 6iı d~I ~. deBaynen bUI b~i_k~a ın· 
eacı.i e ... ,. ırı mqtır. u ıuret e ırıncı mın-

B ır. ...1.- ,---3_ -~-uı• 1 taka, birinci kıımıq. iıkelelerin-
una ne,-,.,,..,. -Cllllıl" . . b.I 1 d b' 

Bir Italya 
say lavı 

Konferans vermek üzere 
Şehrimize geldi 

Romada" bir san' at 
enstitüsü kurma-

• 
mızı istiyor 

llttül,.,_,,.eolıüni tutan laiilaimeti den ııdıp gelme ı et er e. ırer 
Avrına İfİnİ ütüne alan parlinin kurut ve ~öprpde~ ~atılan bıletler· , Profesör Bay Arturo ltlarpfcab 
Jtaiitem1ıdiyen alaa Jlıôn umumi· de beı ku1't .tenzıl~t yapılmııtır. ; 

' 

Karmakarışık 

Ma,terek esnaf büroıu
nun eski hesapları 

Müıterek esnaf büroıunun 1933 
ve 34 yıllarındaki heaap1-nnı tel· 
kike memur edilen he7tft çahıma
ıını bitirmek üzeredir. 

Duydujumuza ıör eanaf cemi· 
yetlerinin heıapları çok karıflktır. 
Geçen yıllar içeriainde mütterek 
büroda bulunan bütün cemiyetle • 
rin hesaplan biribirlerine k..-ıı · 
mııtır. Yapılan aarfiyata kartı 
hemen hemen Jaiçbir veaika yok • 
tur. 

Bundan batb. ancak, bazı ıe · 
netler vardır ki bu da çemiyetlerin 
heaaplannı kontrol edecek kimıe · 
lenlen bazdarına ait bulunmakta · 
dır. Bu ıenetlerin tutan ıekiz yüı 
lira kadardır. Sahiplerine ödetti· 
rileceklerdir. 

Yakında mütterek büroda bu · 
lunan cemiyetlerin, 'bafkanlan ça· 
iırılarak kendilerine mal6mat v~· 
rilecektir. 

. Vapurcular 
arasında 

1-inden alacağı lmuuetle.. K.u. zıu.. ncuk. , . ııkeleıınd~n, ıatıla? ; İtalyan saylavlanndan ve lJniversi· 

~ k d 1 b 1-"I d te profesörü Bay Arturo Marpicati Ll•n•canlı ... gürii'~fl•.r.. B •ı..! 
/ 

J •• •• .. opruye il ıp ıe me ı "" er e ı- ntı;,:15 .,.~ u. ır.ı 
liir, ;;-~_:_~ ~ac:_aal• ,'~J.•. rora· kinci mevki 2,5, birinci \nevki 3 eehrimize gelmit Londra oteline inmit miinakaıalor olugor 

e nınııar "'' n euır • ku k·' .. d • d" im 1 de tir. I ff··~- _11..~ • ruf, opru en ıı ıp ı• e er ltal-• prof'"1'1 '--a _.,_,_iz. Devlet Deaia1011--- oa mil-- uxumet vıaın wnannye 'k. . k"d 7 5 L·. . mevki ,_ ..... 9'"'&&&UU ....,.,.. 
ue Wlı .1 • ı ıncı mev ı e , , uınncı • deki ltalya.a kulUMln4e •Faflznail sr· yon liralık kre4i verilmeıi üzerina 
.._. 

1 e ıdn bir temas nolrtan d aekis kuraf tensillt yapılmıtw yasal ve kiilttlrel bakrnırndan tabak-..,,.... ol B _,,, ı..ı:~...:....- e Vapurculuk Şirketinde bir teliı 
f,• ---, ur. u mrcue nu~ kuku" mevzulu bir konferans vere-
ır -..,· ı.. al tl uı-- tır. uyandıiını ya'Dft••bk. 
-~ 1Can ın an ı~en, - Ramelihiaannın iskeleden ıi· cektir. ---s 

~ .,_ telı, laıOHfll. olpn bir dip ıelme biletleri üzerinden bi· Dün kendisfJe görüşen muharririml· Çoktanberi, Ankarada Okono-........_,,.ye tlaJ.anır. k' d ze "Türkiye ile ltalya arasında doğ· mi bakanlığı ile temaıla\' yapan i · Pİnri mevlc.id..l 7,; , ildnd mev l c ..._.. .... .,,J- ISır parti lıanalı ırınde 8 ku • k.. ..d 'd' I rodan defruYll' kttltlh mtlnasetlltt ku- dare mecliıi L.--kanı ., R•-•İn 
1 - • ·bul 

1 
JL~ ruf, opru en gı ıp geme· _, -s-~ 

an, fUU' anan 11UT1 a· 1 __ ..ıı iki" "d L.- birincide rulması,, fsteihii Psterenıil demt;tfr müepet bir netice alamamau ıiıoket 
IJr • -1 • • __ _.anlı ..-ae DCJ e OD -.. ki: h!---..1 

leli.liltJ, JerwlA.~,....la ~1~' ::'' 16,5 kurut tenzilat yapılmıttır . ...-uarlan arumcla .. ,ecanı u· 
,_ truen_,. fUP ecı ıııten ınır· Be 1 rbe . Ç lk'. V 'k·· •aerrı Roma Vnlvemualnde bir yandmnq ve tirketin idare itle\in'i 

- 1r, Cllca • .. ·nı1 mübet bi Ye yı, enıe oy ve anı oy tii.rkçe dili kürsüsü vardır. Agni za· 
4rııi4e ;' ~ e, ı.. !A!ı.. ti r iıkelelerinden, sidip ıelme ikit'er manda Napoli ,ark dilleri enatilliliin· tenkit yohıtıda lkler ititilmete 
11eıt )'eıti ~Viml. ~--•1erK11C 1.. -~: ,kurut ve köprüden, beter kurut in· de de türkçe cardır. Bundan başka bqlanmqbr. Nihayet idare mec-
6ö ... ı r enn c:unaı eep,_ d" ·ı · · Profesör Rossi bu mevzuda tetkikler lili -.aından, Hantal zade Tay-

"'9Ce o- ı.._ ~ ın mıttır. • Al da d M hm Sad •&aya "ICCU 1"I: yaparak oroşürler çıkarıyor bunula yar, em r za e e et. ık 
ı _ ~ İİ1ICii p • ko • &intl bu i.lt • Şirketi Hayriye idareıi hundan Türklyenin Ronıatla bir sanat enılltü· zade Aralan, Y akup zade Ahmet 
llQdi--.J JGl'fi··-• ,..,... •. • ..... ol' ba·'-- Kandilli, Anadoluhiaar, E· Bii kurmasını_,,,,. iateriz. SorJ•Yt Rua- b -ı& e IOMe ,. ıır.pı ,_ )'Vflo •- on ir maddelik bir takrir vermit· "•it. •0

'"' •· • mirıin için t~ biletlerde ikiter 11a Ue ıiıuntaz;nı ıuretıt> külUlr milna· )erdir. • 
l>arti kurut, köprü ve iakelelerden ıatt· sebatında bulunuyoruz. Bilhana ıa· 

4. olnaı aza.. olnwılıtan hath ~~ lan ıidip ıelnae biletlerde beter nal ıalıusında bizd.e yapılmıı l'.lletleri Pün idare meclisi toplyarak 
Ve d ~ yartt"f1Gn1t tlflllletin " kurut tenzilat yapmııtır. Kanlıç,, tetkik ediyorlar-., bu takriri gözden ıeçinnittir. Fa· 
den lf ll)'Gaan lvılılıı"'!• .~lrlller: Çubuklu, lıtinye, iıkelelerinden İtalyan profesörti Marpicati yakm kat bu takriri bmalıyanlardan Ya· 

aordalılan saallerı lflfaeytlı d 2,5 k" "ele vakte kadar Faşist bü)Uk konseyinin kup zade Ahmet ile Sadık Zade 
flİa ltiuaimetl it.al, • satılan biletler e ' opru n aa· ikinci katibi bulunuyordu. Son ltal- .Arılan toplantıya ıelmemit olcluk 
~ • kın bu lıatlar tılanlarda, ikincide 2,5, birincide yan inkrlAbma karrşml§tır. Fiyune ı k 
)e tıfı gii~~ itleal pnler tli· 3 5 kurut tenzilat yapılmııtır. Bo· harbine ittirak edenler arasındadır. arından takririn onUfUhnan kal· 

:~ed.:elıtiniz. ı~ın yukarı iskelelerinde birinci Birçok eserler çıkarmıttır. Üniversite- mıttır. 
4 •~lı Parti koqrai ,..,,eti İ• mevkide biı- kurut tenzilat yapıl· de Latin edebiyatı profesörüdtir. Dünldl idare mecliıi toplanbıa 
6i ---~erle itlare olantınlan mqtır. Bu iskelelerin bilet ücret· Seyahat ederek konferanslar ver· çok hararetli 0 1mut, birçok ıürül 
6i~ .•~alta bir a~ui79t Winfl• Jerinde daha evvel mühim aurette mektedir. üniversitemizi gezmek istj· tijlü miinakatalar Japılmıtbr· U-

eıtirdı. temilit yapıldıiı için daha fazla yor. Sıyasal işler üzerinde konuşmak mumi müdür Bay Muıtafa huta 
..........._ Sadri 8rteM tenzilit yapılmuına imkin ıörü!- istememektedir. Bir sorguya şu ~eva· olduiunu aöyliyerek, izin almıı· 
J) . . br vermiştir: tır. • 

ilen.-ı• k dml mem __ •ı_tı_r·-------- •Muı86llm sullıün en biiyiik müda· M"d'. : • 8 R b' '- a ana fildlr_ u ur muavını ay ıza ıze 

çoM..- eh Sanasaryan davası tunları .a1ledi: • 

Beled
•. u toplan o~...a:~-; .. on.. Sanuar· Mtistem)eke)er bahsine SJ!Jinee, ~... "- '1.1' -!1-n ·-~-~. ·-~:.. .,. 

..--·•- y- "."' temJekeJer istila tehikesinde oJdukJa. .. snıc &1UV1T111 &usn.,.-

taf d •Ye zabıtaaı memurları ta· yaa ham davuı belediye lehine nadan vyamk bulunmak meeı-..ı-e- vapurların ..ıılrruuı isin 6ir JıGvit 
lft an dile ·ı . "''"Y .,. 

aı. d ncı erın topl&IJIDUI • neticelenmiftir. tinde bulınaduklannı" Siylemlştir. 7olıtur.,, • 
l 

. ••anı edilmelrted" Di'--' • --.-----------------------------.-r. e11n b"IL-- ır. .-;1 .. .•· 
dırıı 1 

...... çocuklu çinrene ka· 
~~'Pin artık Senit caclde Ye-.O· 
....._ l"ı bırlJrarak, mahalle arala· 
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IGezintiler 1 
Kahrolsun böyle 

talebe! 
Gazeteler yaztlılıtan •onra tla 

inanmalı ilfemetlifimiz ufuraua 
hakr, İfe atlliyenin lıar11m01ı, elli· 

ye yalım 'ocufun zintlana atılmGaİ• 
le ı•J$elıleıti. Euet, melıtepli ı•"'· 
ler, lıenıli 711rtlannaa, lıendileri i· 
~ ,aı.,an, onların bilıi ile bezen• 
meleri ufnında didinen hocaları• 

nın erıini bomha ile atmıılar. 
Scunau,.., göjliinıle böyle ha)• 

tlu.t yaratlılıtlı yaurular besi.dili 
i,in lrimbilir ne it.ara bir yaatatlır. 
Hoetı laaklnm, ana, haha laalılıın

tlan üd latan 6ir ao71111 giiniirı 6i· 
rinde lıenJi ıöbelintlen böyle al· 
çalı ralalu in•an •iiprüntülerinin 
yetiffiiini ıörmelı, rerçelıten üzül· 
mefe tl eğer. Şüplae etmiyorum, 
lıi timcli loı bir zinılan ,atın al· 
tında titr.,anl•rin i,lerintle lrorlıa 
ve ıözlerintle )'af oar. lılenmiı lfl• 
,a biribirlerine atmalı, laerkeai ,,,,.. 
laıtırmalc rıe idenin ıeniflifiyle 
auunmak İdİyecelıler. Batafa tlil· 
ıenlerin rırpınmalan, onları naal 
Jalao. derine aaplaraa, bu kıvrcınıı
lar Ja bunları öyle Jalaa lıara 11• 
daha i.frenç ıöaterecelı • 

Oyle aanıyoram, lıi bu acı lıa
INri olıayanltır, ilk 1tusınfl isintl• 
hntli lıen'ilerin•: 

- Acaba niçin? ... 
Di.ye •oı-maılartlır. Nitelılm yir

mi bir yıllılt umn tınayıtlanm .,, .. 
ni de 6a .,,1111.,. lmr,.,.,.,,,ıı. 
Ben a aortlm11: "Hocalarınin yal• 
m.s CClllUll olmalıla ıloynnyan, • 
111111 eoini, lıaruını, pc:ufumı, •• 
ncuım laep birden öltlürmef•, yer 
yiimnJe onJan bir iz bırcıluncaına· 
ia and içen bu ıoyıazları kf..dur• 
tan netlir? Vial11111 !fıM'l~, 
lıanlı yoll.nla""" obn.f, larlı 711~ 
lalı ltıayılutlcr p6i - lahnca, 61· 
~alı, sopa tlefil - 6om6a kulla• 
nan 6a yüz ltaraları neretlen ,,. 
naaıl yetiıtiler1 •• 

Bııgiinlıii hoca, çocııja bir Nil; 

ıi ko111111111, yann/ıi balaselerin ,, .. 
,efi, 711rtlun ıelecek tqtimlıfl 
ıözüyle balıarlıen, uğratlığı 6a 
nanlıörliilı neJir? Bu zehir cemi• 
yetin laangi pıtlafından .,zı,70r1 
Tuttufumaz terbiye yolu nuı bo
zııldıır? .. ince nazariyeler mi çolı 
6Uenmif bıçalılar sibi elinüstl• 
lıörleni;ror? Kon7aılo., Ali--'• 
ycıralanmq miidiirler, laocol.or F
iiilı. ÇocuMar araaula •7111' 
bir gönül qlıencai afırlıf17'o. fo
fıyanlm ehilı dejilılir. Daha ne 
"'*• 1-lar lıanlı diflerini .... 
ren lnı ~ llJ'flanun 6ö7'e hp60J 
mu bıralcacafu? •• Y oha Mır· 
IHınların çofalıraaını mı belıliyo
nıa? Meldeprilifürütle lıölıten 
6lr ,.,._ yoluna dönmemi.z mi 
••eht:U.1 Dofra•nu üter,..u 
artdt bunlar telı tek aöylenen bir 
aorp olmalrtan ~lımqhr. 

ettikl ~~lan çalıp halkı ~ 
ı-_l"I erı tıki;ret edilmiftir. ile • 
..... " ar dün 
lerind • tehrin DKtbtelif ....ı-
ı._ e bırçok dilenci kadm top .. 
aa..?~1• Bunlar ıeldilderi ,_ı ... 

Sanuuntla patlayan bomhe, 6ir 
hoca eoinin ratu1111 yr/Rlrien, hl· 
lıi tle yeni. bir a7f/ınla itini fle •Ö· 
recelı. T er6i~ lıanınunıla '-irin 
giriif hrptlllı ..,.,.... 6cana laig 
tle lflfla göriirunliyor. Y.Uanlır taı

tııfamm yol'"~-hrıul· 
rnadclı. Biitiin .. ,, yalnız. 6Uim ~-

l'1 ecelderdir. --
F •brika dumanları 

tifa~lair İçind"ulunan hazJ fah-
1 l>acaı: chanan saçan atelyelerin 
~l'Jnııı çok alçak bulunclaia 
deıa, '8tkiklerden ve tikl~ 
ı._ aalat1hn11, hu aibi yerlere teb-
ti~ h~l~ak becalann Ji)ıMI • 

bıidıttilıniftir. 
Sooy« Ru ..,.•tJtMrlon il'an 'Giizet sQ'atlar '1\W...Wnin uer"iili pı7'/a 6alunialar. ~--, 

ıGtliler. Yııhrtlolıi raim, bıı ~7aret •nuantla alıntmfllr. 

1flfıltmtmstl• 'flfilrlir. Yolan tla 
Pfl'YI oar ve ip ona onarmakla bat· 
lamalı werelıtir. 

&.Gezgin 

Yıldırım düştü 

EVYelki aec:e yatan yaimur _. 
neamcla Topkapıcla Fatmuultan 

( mahalleıinde Nezirin evinin duva• 
ma yıldırım dütmüı, fakat in • 

' l&DC& zayiat olmamıp. 
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Diliş/eri 

• Kılavuz ıçın dersler 
Aht = And, pakt 
Birge= Mü§terek 

-5-
1 nim firketler,, Jeki "firket,. anla· 
mına kullanacağız: "Türkiye lı 
Bankası bir anonim ıoıyeteclir!,, Oz.gen, erkin kalmak, birge an• 

dımız.dır. =Hür ve müıtakü kal· 
mak, mÜ§terek ahdimiulir. 

Balkan paktı, yalnız. arııbal
kanik düz.en için değil, bütün Av
rupa barı§ı için de eıası eldeler· 
den biridir. = Balkan paktı, yal
nı.z: Balkanlararaaı nizamı için de
ğil, bütün Avrupa sulhü için de 
uaılı jmülerden biridir. 

Bundan baıka oımanlıca aht 
bir de devir anlamına gelir: "Ya!~ 
vaç devrinde = ahtı peygamberi· 
ele.,, 

• • 
Hal (T. Kö.) 
Ahval -= 1 - Hal, haller, (cir

conıtanceı) 

2 - İ!ler (ıituation, leı 
cboses) 
3 - Durum (vaziyet an
lamına) 

:Ahvalü §erait = itler, haller 
'(halü vaziyet, zuruf ve ahval an· 

lamına) 

O!manlıca "Ah1Jal keıbi veha.· 
met etti,, yerine "lıler kötüleıti,, 
diyoruz. ihtimal ,"lıler ıarpa ıar· 
dı,, ıözü ile, cqağı yukan, ayni fe· 
yi söylüyoruz. 

Ahval kelimesini bir Je vazi'J·e! 
yerinde kullanıyoruz.: "Ahval~ 
ıahıiye = Soyıallık durumu,, • Bu
rada niçin "şahıiye,, kelimeri ye
rine "soysal/ık,, ıöz.ü kullanddığı· 
nı anlamak iıtiyorıunuz. Çünkü 
doğruıu budur. Burada "ıahıi,, 
yi lranıızca bir de "civü,, kelime· 
aiY,le..&eı"!liyoruz. "Ahvali nhhiye,, 
için de !J.al böyledir: "Ahvali ııh
hiyc = sağlık durumu.,, 

Osmanlıca "bu ahval ıerait i· 
,.'rde ... , yerine türkçe, kııaca, "bu 
'1:llerde .. ,, diyebileceğimiz gibi. 
trene türkçe "qler elverirse .. ,, sö

r.ünü oımanlıca '' ah1Jal ve feraif 
müıait olursa ... ,, yerine kullanmak· 
tayı:. 

• • • 
Aid, raci, dair, müteallik= Ü· 

zerine, için, dolayı, ilitik, ilitikli, 
ilitkin. 

Hemen hatınnıza "dairei ai
de,, sözü gelecektir. Daire fU ıe· 
kilde türkçedir: Dayre! Şu halde 
bu klifeyi kolaylıkla karıdıyabi· 
liriz: "lli§kin olduğu dayre,, yahut 
daha kısa olarak: "llitkin dayre!., 

- Bu ev kime aittir? 
Cümleıindeki "ait,, türaçemiz

tle, karıılanmak bile iıtemez: "Bu 
eıı kimindir?,, 

Şu halele "içtimai,, teriminin 
türkçeıi ıoıyal'clir. 

Cemiy~t kelimesinin kendiıin
den de türkçe oluıu, bizi "Hilali· 

h • t• "D'l • • a mer cemıye ı,, ı cemıyetı,. 

"Himayei etlal cemiyeti,, ıözle· 
rindeki cemiyet ıö%Üne karıılık 
aramaktan kurtarıyor: Kızılay ce
miyeti, Dil cemiyeti, Çocuk esirg~· 
me cemiyeti! 

Heyet = 1 • Kurul (mecliı an· 
lamına) 

2 - Salgıt (misyon an· 
lamına) 
3 - Salkur (Heyeti mii· 
rahhasa kartılığı) 
4 ·Şekil 
5- Kur 

Heyetile = Olduğu gibi, hep 
birden, ta.kımiyle. 

Heyeti umumiye = Genkurul 
( ıenel kurul) 

Murahhas= Delege (dilege) 
lıte •İze türkçeleri pek açık ve 

kolay, oımanlıcaları karma karııık 
kelime ve kliıeler ! Şimdi yeni ke· 
limelerimizi misallere vuralım: 

Heyeti Vekile dün Ba§vekU lı· 
met lnönünün riyasetinde içtima 
etmi§tir = Bakanlar kurulu, dün, 
Btı1bakan lımet lnönünün ba§kan· 
lığında toplanml§ttr. 

Her ıirkefin bir mecliri iJare.I 
vardır = He; ıoıyetenin bir yöne· 
tim kurulu vardır. 

lı Bankan Heyeti Umumiyeai 
yarın içtima edecektir = lı Ban
kaaı Genkurulu yarın toplanacak-
tır. _, 

Son günlerde Rusya ve .4lman
yaya iki gazeteciler heyeti gitti = 
Son günerde Ruıya ve Amanyaya 
iki gazetecier ıalgıtı gitti. 

Franıa'dan Aıya'ya bir heyeti 
ilmiye gidecektir = Fransa'dan 
Aıyaya bir ilim ıalgıtı gidecek· 
tir • 

Delege türkçe olduğuna gört. 
heyeti mürahhaıa için delegasyon 
diyebiliriz. F ahat salkur da pek 
aıil bir Türk ıözüdür: "Cemiyeti 
akvama giclen heyeti murahhaaa 
mrz = Uluılar ıoıyetuine giden 
ıal kurumuz.,, 

Heyet anlamına kur kelimeıini 
erkiınıharbiye'nin türkçeıinde kul· 
landık. Bu kelime lranıızca Corpı 
ve Cour kelimelerini kartılamakto· 
dır: Onun için divanı muhcısebat'a 
Courı Jeı Sompteı karftltğı •ağı~· 
kur denmiıtir. Eğer size: "Halk Partisi Genel 

Sekreteri Recep Peker, yeni prog· - ULUS -
ram tleğiıkeleri. üzeri.ne radyoda--------------
bir ıöylev verdi!,, diyecek olur Parasız temsiller 
ıam, buradaki "üzerine,, sözünün Cümııriyet Gençler mahfilinden: 
"dair,, kar§ılığı olduğunu anlarıı· Mahfilimiz tarafından her on beş 

günde bir ,·eriJmesi söz birliği edilen 
nı.z. bedan halk tem~ilJerinin on birincisi 

Hak türkçe olduğuna göre hak· 17 • 5 - 935 cuma günü Beyoğlunda C. 
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Sovyet sanatkarlar( 
Bugün memleketlerine 
doğru yola çıkıyorlar 

Sovylet artistleri bugün memle
ketimizden ayrılacaklardır. Anka· 
ra, İzmir ve lstanbulda birçok kon· 
serler verdikten, büyük samimiyet 
ve takdir gördükte~ sonra derin 
dostluk duygulariyle ayrılmakta
dırlar. 

Bugün saat dörtte Galata rıhtı· 
mmdan kalkacak bir vapur kendi· 
lerini Odesaya götürecek, oradan 
Moskovaya gideceklerdir. 

Sovyet artistleri dün Boğazda 
bir gezinti yapmıtlar, Büyükdere
de yemek yemi§, voleybol oyna
mıı, eğlenmİ§, dinlenmi§lerdir • 

Akıam üzeri Güzel San'atlar 
Akademisinin çayına gelmitler, 
Akademiyi, talebelerin kılavuzlu -
ğu altında gezmİ§ler, Türk ıan'al 
eserlerini görmütler, çok beğen • 
miılerdir. 

Talebe kendilerini çok iyi karşı· 
lamıı, mektep müdürü Bay Nam1k 
lımail izahat vermiı, gösterdikleri 
alakaya te~ekkür etmiıtir. 

Sovyet artistleri oradan d11 
Glorya ıinemaaında müziksel b:r 
müsabakaya gitmiılerdir. 

Evvelki akşam, Sovyet Konso -
losluğunda hat konsolos tarafın -
dan müziksel bir ıüvare tertip e · 
dilmiı, Sovyet artistleri ıarkı söy -
lemiı, piyano ve keman çalmııtır .. 

Sovyet konsoloıhanesine teh -
rimiz hükumet erkanı, tanınmq 
zatlar, ecnebi konsoloslar, gazete 
sahipleri aileleriyle birlikte çağı -
rılmıı bulunuyordu .•• 

Dört yüze 7akın davetli vardı. 
Çalınan ve okunan parçalar surel;
li surette all<ışlandı. 

Dokuzdan on bire kadar süren 
ıan' at tezahüratından sonra, zen· 
gin bir büfe açılını§, cazbant baş· 
lamı§ ve misafirler ağırlanmıthr. 

BELEDiYENiN VERDlCI 
ZiYAFET 

Dün gece İstanbul belediyesi ta· 
rafından Sovyet ıan'atkirları te· 
refine Perapalas otelinde bir ak 
ıam yemeği verilmiştir. 

Ziyafette Sovyet artistleri, Is· 
tanbul Sovyet konsolos vekili, Tas 
ajansı mümesaili, lıtanbul vali ve
kili, belediye reis muavini, daimi 
encümen azaları, ıehir mediıi re· 
iılik divanı azaları ve ıazete mü· 
dürleri bulunmutlardır. 

Ziyafetin sonunda vali vekili 
Bay Rüknettin Sözer, Sovyet kon
ıoloı vekili Bay Oreımikof söylev· 
de bulunmutlardır. Oretmikof'dan 
ıonra Sovyet artist heyetinin reiaı 
Moıkova devlet tiyatrosu müdür 
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Tutuşan motör 
Eter şişeleri patladı, 
iki gemici yaralandı 
Mehmet kapatnın idaresindeki 

motör Çubuklu iskelesinden f ın • 
dık ve eter yüklemi§, Jstanbula 
doğru gelirken yolda makine da -
iresinin üzerinde buluan eter §i · 
şeleri birdenbire patlamıştır. Bu 
patlayı§ neticesinde tayfadan 
Mustafa oğlu İbrahim belinden, 
Osman oğlu İbrahim de muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 
Mustafa oğlu lbrahimin yarası 
çok ağırdır. ikisi de hastaneye 
kaldırılmıtlrr. Motörde yangın çık
mışsa da- Jstinyer itfaiyesi tarafın
dan söndürülmüştür. 

Kapahçarşının 
üstündeki g·öl ! 
Kapalıçarşıdaki dükkan ı<ıhip· 

leri dün belediyeye müracaat e -
derek mühendisler tarafından 
çarşının damları üstünde keşif ya
pılmasını İstemişlerd ir. Bunun ü · 
zerine dün ke~if yap!lmıştır. Dük
kancılar belediyeye ait bedesten 
daha yüksek olduğu için yağmur 
sularının bunun damından daha 
alçak bulunan dükkanların dam -
ları üzerine akarak birikmesin -
den tikayet etmişlerdir. Evvelki 
gece yağan yağmurlardan Kapalı 
çar§mm üstü adeta bir göl halini 
almıştır. 

Sağlık Bakanlığı müste
şarı Avı upadan geldi 

Bir müddettenberi Avrupada 
bulunan Sağlık Bakanlığı müste -
!"'"'.s hay U~ ... ._ .. u;- .J~- ... a.. .. L 

Avrupadan gelmİ§lİr. Bay HUaa · 

mettin demiştir ki: 
"- Cenewede uluslararası hıf

zıssıhha komitesi toplantısına iş -
tirnk ettim. Bu toplantıda köy hıf
zıssıhhası göıüşfüdıü. Sonra Paris· 
te toplanan komite bürosunda i -
kinci reis sıfatile, Romada topla -
nan sıtma mücadelesi kongresin · 
ele de bulundum.,, · 

muavini Bay Arkanof sö; söylemiş 
buna konseryvatuvar müdürü Bay 
Yusuf Demircioğlu cevap vermİ\i· 
tir. 

Türkçe söylenen söylevler rus· 
çaya kültür müdür muavini Bay 
Nurullah tarafından, rusça söyle
nen söylevler türkçeye konsolos· 
hane ba§katibi Polyanof to.rafm· 
dan çevrilmiştir. 

lki ulusun kültür münasebetle· 
rinin inkişafı ve samimi dostluk 
mevzuları bu nutuklarda ehemmi· 
yetle işaret edilmiştir. 

1'ında kliıesi de itimizi pek kola-y· U. P. Beyoğlu kaza merkezindeki sa- ...... -...~~,, 
ltlftıracaktır. fonunda nrilecektlr. Müsamere tanı 

"Türkiye hakkında bir yazı,, ı:.aat on beşte başlar salon 14 de açılır. 
Salon dolunca kapılar kapanır ço<'uk

"Türkiye üzerine bir yazı,, ikiıi lar alınmaz. 
tle "dair,, in bir baıka türlü karıı- ~--·----------
lığıdır. su ge:ce nöbet~I eczanelerl. 

Kılavuzun bu kelimeler hakkın· 
claki miıalleri burada yenilerine Samatyada: Teofilos, Fenerde: Hü· 
lüzum bırakmıyacak kadar iyi ve tıameddin, Şehıadebaşında: Hamdi, 
açıktırlar. Şehremininde: Nazım, Karagümrük· 

de: M. Fuat, Aksarayda: Sarım, Çen· 

Sosyete 
Cemiyej 
Soıyete kelimesinin en eıki bfr 

Türk köküne dayanmıı olma.un· 
dan değeri büyüktür. Biz ıimdi 
bu kelimeyi "inıan cemiyetleri,, 
ncleki "cemiyer,, anlamı ile "ano" 

berlitaşta: Sırrı Rasim. Beşiktaşta 
Nail Halit, Gedikpaşada: A~ador) an, 
Zcyrekde: Yorgi. Bahçekapıda Meh· 
met Kazım, Galatada Oktu Musa cad· 
desinde: Izidor, Beyoğlunda Posta so
kağında: Garih, Mis sokağında: Li· 
moncuyan, Kurtuıu,ta: Dimitri, Ka· 
sımpaşada: Yeni Turan, Hahcroğlun
da: Yeni Türkiye -

Yunani&tan ikinci °Apollon takımı Jürr rehrimize gelmiffir. l!k 
maçını yarın BetikttJ§la, ikinci ma):nı pazara Galataaaray ile yapacak 
olan Yunan takımı on dört oyuncu, iki idareciden mürekkeptir. Taktm 
ıon haftalarda diğer tanınmıı takım/an büyük /arklarla kazanmıf, Yu· 
nan ıampiyonuyla birer ıayı ile berabere kalmı§lır. Yukarda, "Apo1

• 

lon,, luları lıtanbulda görüyorıu nuz. 

SiYASA 

ltalya - Habeş 
Fransa ile lngiltere 

niçin endışeli ? 
ltaya ile J:labeşistanm arn:sı 5011 

günlerde biraz daha bozuldu. Ve nrıı· 
daki ayrılığın harış yolu ile kapan~.a: 
sı imkanlar aazlrr gibi oldu. J1u yuı 
den Afrikada halyada komşu olan Jn· 
giltere ,.e Fran a gibi devletlerin dC' 
bir savaş çıkması ihtimalinden kM 

1 

nıağn ba!'lladıkları görülüyor. }.;ondrtl" • . tıı-
da çıkıın Dcyli Telgraf gazctc<=ı . 
giltercdc hu ) Uzden dolayı cndişel<'~'. 
anlatırken bugün Anupa de\'letle~ 
nin bir emniyet sistemi vücude getı'; 
rnck ve bunu t:lu tar kurumunun :ıs1 
pr,siplcrinc da yamağa çu lıştrklofl 
sırada bu devletlerden birinin A nuP' 
dısmda lıiı· netice , ·ermesi umulmı~ıı\1 

:ı Ü ""ki . . • arı• hir mncernva,. s ru enmcsının 'il .. 

yolunda ga terilen gayrete pek u)ıı1 · 
yacağım . öylüyor ve daha ı;onra: 

"Habesistan gerçi henüz 14 iiıtC 
• t 

asırda ~aşıyor, 3yılacak derecede ~ 
ı·idir. Fakat mesele bu değildir. Çiı11 

kü Habeşistan, ne de olsa. l!luslnr ı.ıı 
rumunun üyelerindendir.,. diyor ' 
İtalyanın Habeşi tan ile kanlr bir ıt1 

cera:ra girişme inin tehlikeli olacRğııı 
anlatarak şu özleri katı.) or 
"/talyanın ifrit re ve Somalideki il 

/.erleri arasında /ıal(talık uü=iind( 
uğradığı zayiat, bu yerlerde geniş bi 
ölçüde asker lof'lamanın ne kadar do 
rn olmadığını gü3teriyor. Hele Jtalf/tl 
nın nkonomi!• oaziyeti bakımınd~ 
c;ok büyük m.a raflar istiyen bir işt 
girişmenin sebebiyet vereceği n~ 
lclılikcler dalıa az elıcmmiyetli deuıl 
dir.,. 

Derli Telgrafın hu miitaleaları, tııı 
be~e karşı harbe girişmenin hem m~ 
raflı, hem tehlikeli bir macera olduğtl' 
nu açıkça gösteri.) or. 

(Deyli Telgraf) bu kadarla kalrn•):ı 
rak ltal)anın böyle llir istila hnrcJ\C 
tine giri~mclile A. nupa içinde, genicJC 
mck gayeleri giidcn fakat Ulu ınr de' · 
neğ"inden muka\'emet gören deYietle~e 
ICllO. llh U J 1\..h "' 1...._.._t.-Ü 

pa işlerinin tesviye i üzerinde {cJ1:l 

bir tesir yapacağım, bundan_baıo\\3 
ltalya ile Ulu lar kurumunun arasını 
da açacağını izah ediyor ye niha) c 
şu sözleri söylüyor: 

"/n!Jiltcrc ile Fransanın müzahctt 
tile ltnl11a llabcşistandaki meşru <•111 

lerini tatmin edebilir. Fakat meşru r 
meller, nıii clUılı tJıtilaflardan ba~~ 
bir yol ile aranır v< temin edilir. 

ltalyanın dostları da onu bu mii ( 
lalı yoldan çeı irmrk isterler. ,, t 

Deyli Telgraf bütün bu )azısınd 
lıaı bin tehlikeli ve masraflı olduğuıt 
ltalyanın böyle bir muharebe ) üzli' 
den 'Vlu lar J\urumu He arasını s( 
cağını " daha imdiden Eritrc \'e ~ 
mali ele tahşit edilen askerler arac; 
da hastalık ~ iizünden ciddi za);at 
haşladığını anlatmasr. ltalya ile ıf 
beş arasında bir muharebenin ltal>

1 

lehine parlak bir netice verme~i11I 
pek de ümit olunmaclığmı iddia cd 
yor. 

Bu takdirde İtalyanın bu ) ('rlrrd 
makü bir netice elde etme. i. Afri~ 1, 
da onun kom ulan olan lngilterc ~' 
Fransanın da prc._tiji üzerinde it r
eder ye lrn ~üzden bu de,•letler de t 
na bir vaziyete düşer. ~ 

Galiba ''Deyli Telgrnf,,tn anlatı1'11 

istediği n il nohta budur. 

ô.R.DOC~ 

Bir motör Modada 
kayalıklara oturdu 

1 İstanbul ile Yalova arasrndo İf 
liyen Ahmet kaptanın motörü r.1°: 
da burnundaki kayalıklara ot"' 

ıı· 
mu§, sabaha kadar dalgalar "'.,, 
81nda bcealadıktan sonra HuıeY' 
kaptanın motörü tarafından kıırtş• 
rılmı§hr. 

·----~~------------~ 
KIRALI K ve SA TILI1' b f 

Kiralık ve satılık yalı - l<e. 
oda, mutfak, elektrik. su, 1<ıııY1 J1 

hanesile gayet kulnnışlı ve eh~~_ 
fiatla kiralık ve satılıktır. : e~,. 
köy Ayanikola caddesi poh9 

11
e 

rakolu yaltininde No. ısS flıı 1<' 
kar§ısında manifaturacı bav hll 
müracaat. 
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Devrim: Yollar 9Çb, ckmlrtel
lan Ye ttbeMdl• •ifan .. en 
mkı ,erı..-....... 1*1eNle o
._lıllll' - yarattı, )'ÜZ 

~ ~ ~OCukarmı 
devrİlllİD .ıetli pe"aneleri, öl • 
Ni:iiıia8iilerin eline verdi. 

Denizlide 
iki .,,,,,,n olaj bir 

ai/ôM grattlı 
Denislicle ilci yanım~· 

Birin ~ mi J(rmt Clilrtte in • 

Onceden Tüı-kten b • ....-.. e'o ·D1İllllttlr~ 
liacle olan bütün aaa'atlan Tilr ~~,..._,......,... .... .....,....-. .... < 

kin erkli uz eHi, )'anibcr ... 

Yerdi, her ~ fal;rlliıiati ldtrdii, 
petrole, ben;'tm v• ~ ~-
lere el attı. 1-. ~·~a müzik 
Ye J,ecfadftk ~ Urk nilıuQllD 
incelip.j ~tecek kertede 7111-

- ve ulma yeni bir ufuk, aö•,. 
rim .pı. Kôylü,a titl'll verimler 

den her birine ul&fbı'mak için mk· 
la ıelen her tefi yaptırdı. Bir tek 

T&k ---;:z•,ıı ~ ~ 
laifaı.., 
laııtardı, bü\in acuna borpuz Ye 

ldüDÇ8iis ,,...,.. •ı- ...ıtiil-. .... Mr,... aibi -~ .. 
,..,.~~ .... a. 
,.... s.,ar - .,...., • .., • 
mld j'l.ılts:d ........ lcMW ... 
....... ~ • hatim l>U. 
lmaldr. Bu ~W MatWG sr 
ce ve günclib ve 419' • 
lenmeden ~ ri•• . 
ISlarıaır )ine~-..__...,,.. 

ı .-a .. Dil'illeDi~kiF• ••ıllida dala çl1r:an Gökçen Efe_ 
il L ıftlljıııti icMh ..a C. • ı ~ ___.., lııtillt çetenin 

lanna ~-· ........ *'--.. 
.... ~ ÜI ---~fi: 
, ........... ~--' mr. Bilir mW..• iM tlüweni IMllWll 
Ye siden •• e1indt tUt*n kimdil'1 
Hep bir atız~ ferah~ . r• copn 
bir ~ ile.ciiyel?fl~ Jd haün , 
deYletin ~· t9l .. ~ . . . 
tiiıtl'ia Pfllll)'&D ft J...... l(.,. ..... 
*li.-..Wir. ~ ~ lnya da !tir e-v teda-

rikbd ......,. lldDUt •• Kam -
hmk valisi· :J. ~ lByünde bir•• •Jm aJaiU tapu. 

-. '" ell•Mt ..- .... llllbı llllifr la.,.H.ınin daima hayran • 
lllfJGllelifd .._.M•ıı• · b1da andıiı •ir ......... ır Ye 
n.taaı Mas) .....0. •rt'rim 1 ~ _.w. dlfDaan ..... 
TM W.iFai 119sili ~idi ı,.. ,.Ue aJ#r. C.., miDi1.ı • 
.._ ••zr, ı..ir Jeti icin· pener, altlMrlır tnr ~olarak ta-
de hir wleC lasaldu. • .... ...... 

j 
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Büyük Kurultay, Cumhuriyet Ordusuna Derin Saygısını Sundu 
DllF"' (Baştaralı 1 inci sayıfada) 

İüze Bakanı bay Şükrü Saraçoğ
lunun verdiği izahat ıudur: 

lışılmış öte yandan yeni kanunla
rın tatbik alanında tam fayda ve
rebilmelerjnin devamlı bir surette 
tatbik ve teminine önem verilmiş· 
ti. Bundan başka teşıkilatın imkan 
nisbetinde gelişmesi ve bilhassa 
hakimlik ve müddeumumilik mes· 
leklerinin ~hliyet ve seciye bakı -
mından tanzimi -bellibatlı mefga· 
lelerimiz arasında yer almıştır. 
Böylece bu son yıllar ye'n.i kurumu 

yekununun bir aylık tutarından bi- tü halleri esaslı bir kaygumuzu 
raz fazladır. tetkil eder. Bugün her türlü aıhhi 

Geçen yıl ağustos ayında tat - şartlardan uzak ve kötürüm bina· 
bike başlanan harç tarif esi kanu- lar içinde barınan ma:bkumların 
nu esalı bir ihtiyacımızı karşıla - ~ oradan ahla:kları düzelmit olarak 
mıthr. ünkü mahkemelerle bunla· çıkmadıklarına hiç §Üphe yoktur. 
ra bağlı dairelerde alınması lazım Hayatında bir kez auç itlemiş o -
gelen haçlara dair 29 Eyliil 1302 lanlerla, profesyonel mücrimlerin, 
günlü kanun ve ekleri baştanbaşa ağir hapis cezasına mahkum olan· 
değİ§miş olan ana ve usul kanun- larla hafif cezalıların, mahkum • 
ların hüıkümlerine uygun olmadı • larla mevkufların ve hatta çocuk· 
ğından yeni esaslar içinde harçla· ların bir arada olduklarım ve bun· 
rı teabit eden br tarf e kanununun ların yekdileğlerine çe~it çetit tel
yapılması gerekli bir zaruret ha- kinlerde bulunduklarını gözönüne 
lini almıştı. getirecek olursak hapisanelerimi · 

Sayın arkadaşlar, 
Büyük devrimin sosyal alanda 

başardığı işler arasında adli ula· 
hat batlrbatma bir eserdir. 

Yeni rejim devredilen Osman
lı adliyesinde tüzel teşkilat ıçın 
düşünülmesi mümkün olan sistem
lerin hepsi bir arada ve çok karı · 
Jık bir düzen1izlik içinde yaşıyor
du. Bir yandan din.sel temelleri 
latb:kle uğraşan şeriat mahkeme
leri onların yam başında bambaş · 
ka hukuk kurallarını örnek edi • 
nen tüzel mahkemeler, öte yanda 
lnezhepdaşlarının ahkamı şahsi -
Ye davalarına bakan imtiyazlı ki· 
lise ve havra mahkemeleri ve ni • 
hayet kendi ulusal kanun ve usul-
lerin- .. T v d h" kü "' gore ürk topragın a u · 
l ~ veren konsolosluk mahkeme· 
erı on-çağı bütün kusurlariyle 
~atatan bir durum halini almıştı. 
k ~uretle ki bir mahkemede asla 
h~ ul edi1miyen bir esas diğer 
ır nıahkemede yer buluyor. Türk 

YUrdunda, yeryüzünde aşağı yu • 
karı ınevcut devlet sayısı kadar 
Çeıitli kaza mercileri görülüyordu. 
İürk ulusunun yüksek onurunu 
liirk hakimlerinin ulusal benli · 
iini asırlarca hırpalamış olan ka· 
t>itülisyonları, şimdi, ürpermeden 
llası} düşünebiliriz. 

İ§te, teskilatında, unvanındaki 
ihti~am ka~dar zayıf olan geçmiş 
zamanın seriat mahkemeleri, ka· 
l>itUlasyo~ları, mezhep imtiyazla
r~, Illektepsiz ve yabancı hakimle· 
tı hep h. ·b· · · d·1· d k•t 
1 ırı ırının 1 ın en ı ap • 
a~.•ndan anlamıyan kimselerken 
~l.lte9ik1~n ma:hkemeleri tam a · 
11cn~s· 1. dap j ~z rk vp höırl.,. rlı:>ri 11 hh· .eri" .. 
~~ınde bulup.uyordu. Bu enkaz 
kellı ~~dir ki bugünkü tek mah • 
kUru~ ı, tek mercili adliye cihazı 
lJ du. 

llJSLARIN TÜZEL T ARIHIN

M DE EN BÜYÜK iŞ 
t 'huhakkaktır ki ulusların tüzel 
arı ind h· b' . "h b k d e ııç ır adlıye cı azı u 

: ~r Setin Ve bu kadar farklı 
bi~ ~l' karşısın.da kalmamış, hiç · 
}'ük u Usun çocukları bu kadar hü-

c \'e §erefli bir işi bu derecede 
unıur "ıyetı· bu ·· ı · · b n ' guze e&erını 

"-!arıkla yapmamıştır. 
t Ç?~ kanunları, usulleri bütün 
h~kılatın ana prensipleri birden -

tiıı:ı:şta~~~Ja değişen adliye 
ait ı_. 1 yurutmek, eski devreye 

Q\( ·ı . b. §e,· R1 erı ıranda hiçe inen her 
lllii t Yeni battan öğrenmek yükü -
dü .~ltında kalan bugünkü nesle 

fU:Yor. 

'oay~ık adliyemizin donmuş; 
. '"'eleri . 1 k 1 ıtiyatl n !•arı o an anwı arı, 

arı h· 

,tamamhyan kanunları hazırlamak 
ve onların sosyal bünyemize inti· 
bakını inançlıyan tedbirleri al -
makla geçmiş oluyor. 

Yeni l:anunlardan icra ve iflas 
kanununun değiştirilmesi, üçüncü 
kongrede 19 vilayetin dilekleri 
arasında bulunuyordu. Bakanlık 
bu kanun hakkındaki yazıları na· 
zara alarak hazırladığı projeyi 
931 yılında büyük Kamutaya 
sunmu~tur. Kanunun değişik şek· 
linde de ilı::i önemli esas, ilamsız 
icra takibi ve borç için hapis usu
lünün kahul edlmemesi, aslında 
olduğu gibi muıhafaza edilmiştir. 

icra ve iflas kanununun 4 ey· 
li\l 932 de yürütülmeye başlanan 
yeni şekli alacağı da !:abuk elde 
edilmesini mümkün kılan yeni usul 
leri ilativa etmektedir. 18 ilkkanun 
1933 de ve daha sonra 2556 sayı
lı kanunla icra memurlarının ha · 
kimler arasından seçilmesi kabul 
edilerek kardo durumunun ve!'diğ'i 
imkan nisbetinde bu hükmün tat
bikine başlanılmıştır. 

Şimdi yeni kanunun tatbikatta· 
ki. verimini dikkatle takip etmek
teyiz. Teşkilat bakımından ala -
cağı"inız tedbirlerle mevcut ta-;:· 

yanılan ortadan kaldırabileceği · .. 
mizi umar!m -alkışlar-.,, 

c::F.7.A KANUNUMUZ 
926 yıhtldanıberi tatbik edilen 

T'Ürk Ceza kanununun 9 yıllık de
neme devresinde görülen eksikle
tamamlanarak ve düzeltilerek ya· 
pılan proje yüksek Kamutayca 
onaylanmı§tır. Bu kanunda arsıu
lusal mukavelelerle yapmağı yü -
kendiğimiz mevzulaı·a dair hü · 
kümler de vardır. Bunlar arasında 
Lozan anlatmasile iltihakı kabul 
ettiğimiz kadın ve çocuk tecirninin 
yasağı hakkındaki üç mukavele, 
Lahey ve Cenevrede imzalanan 
afyon mukavele ve protokollarına 
uygun olarak konulan hükümlerin 
şümullü etkeleri kayde değer ö • 

nemdedir. 
Kan"un.ı madeniden ön~eki ni-

Bir kısım harçların peşin ola • zin hem sosyete ve hem de mah -
rak ödenmesi mecburiyeti haklı kumlar için birer ıstırap ve tehli -
bir sebebe dayanmıyan davaların ke kaynağı olduğunu söylemeğe 
açılmasına en.gel teşkil etmekte ve lüzum kalır mı? 
birtakım finans berkiteleri dava · Ceza evlerinin durumu ökono · 
~ların lüzumsuz yere uzatılmasına mik bakımdan daha az fena de -
mahal vermemektedir.,, ğildir. Devlet bütçesi hu müesse-
HAKIMLİK ve MÜDDElUMU- selerin, müdür, memur, gardiyan, 

MlLlK bina ve sair masraflarından başka 
"Yurttaşlara, ileri bir sosyete -

nin faydalarını temin edecek ka -
biliyette bir tüzel kurumu tanzimi
ni amaç edinen 2556 sayılı kanun 
hakimlik ve müddeiumumilik mes· 
leklerini ayırmış ve her birinin ö· 
devleı·ini gerekli kıldığı hükümle -
re tabi tutmuştur. Yeni kanunun 
tesis eylediği sitaj devresi seçilme 
ve yükselmede kurduğu sistem, 
ehliyet ve seciyeye verdiği yer, Ö· 

devlerini ciddilik ve yüksek bir 
özgeçenlikle yapmakta olan ha · 
kim ve müddeiumumilere iyi bir 
yetişme ve. mesleklerine ümitle 
bağlanma imkanlarım vermi~tir.,, 
TÜZE BAKANLIGININ, ÜZE • 

RiNDE UGRAŞTIGI DÖRT 
MEVZU 

Adliye Bakanlığı bugün dört 
çe~it yeni mevzu üzerinde çalış • 
maktadır. 

A - Bakanlık idare merkezi 
teşki1atı yepyeni bir hukuk sistemi 
kuran devrim kanunlarının iyi tat· 
bikini temin edecek tedbirlerin 
devamlı olarak ~etkiki Bakanlığın 
en bellihaşh itleri arasında yer a
lır. 

idare teşkilatında yeni baştan 
düzen verilirken bu defa erişmeği 
mümkün kılacak esaslar iş ve ö • 
dev bölümü hususlarında takibe -
dilecek sistem, teşikilatı işletecek 
işyarların seçim ve yetişme tarzla
rı kurultaya arzedilecek kanun 
projesi bitmek üzere bulunmuş • 
tur. 

B - Hakkın yerine getirilme · 
sinde avukatların da rolü hakim
lerinkine nisbetle daha önemsiz 
sayılmamalıdır. Bu itibarla bu 
mesleğin hakimler kanununda tu
tulan esaslara göre tanzimi tüzel 
teşkilatı çok yakından alakalandr 
ran bir mesele halinde belirir. 

yalnız ekmek parası olarak 700 
bin lirlık bir yiike katlanmakadır. 

Bundan başka suçlulara aileleri 
tarafından elbise, yemek ve yatak 
için yapılan yardımın suçlu başına 
20 kuruş hesabi1e iki buçuk milyon 
liraya baliğ olduğunu dütünecek 
olursak ne müthiş bir istihlak ma· 
kinesile karşı karşıya bulunduğu • 
muz teza·hür eder. Bu.güne kadar 
ceza evleri, üzeroinde çok az du • 
rulan bir mevzu olarak kalmıttır. 
Şuı·ada, burada yapılan san'atlaş· 
tırma teşebbüsleri, mahkumların 

çoğunun çiftçi olmasından dolayı 
matlup neticeyi vermemiştir. 

Bir senedenberi bu alandaki 
tetkiklerimiz bize öğretti ki diğer 
devletlerde hapisaneye giren bir 
mahkum orada yaşamak hakkın • 
dan başka bütün haklarından 
mahrum olarak işe batlıyor. Ha -
pisanenin verdi~i aabit ' gıdadan 
başka gıda, çirkin elbised'en baş • 
ka elsi1be yasaktır. 

illada .
1 

ıır yana bırakarak dur· 
n ı erı· 

§an e l 1Yen sosyetelere yakı · 
hakk~J 8 .~ra kavuşmuş olmasından 

1 e 0 \>\in b·1· · E k. d nin e ı ırız. s ı evre • 
orta cag"' dl· . . . d. tnod • a ıyesı. yerme şım ı 
ern bir Y d . 1 • 

kahlarla tu kanunun neşrinden 
sonra kanuna uymıyan münase • 
betlerde.ı doğan çocukların tesci· 
li Cumuriy~t ·Halk Partisinin Ü • 

çüncü büyük kongre$inde adliye 
Be.:kanlıgına ait dilekler arasında 
bulunmakta idi. Bilgisizlik yüzün· 
d·en meydana gelen bu vaziyet af 
kanununa konulan hükümlerle ka· 
nun çerçevesi içine alınmış ve bu 
suretle kanunu medeninin ana 
prensiplerinde bir değişiklik ,yap· 
mağa lüzum kalmamr~tır.,, 

Hayatlarını hakkın müdafaası
na hasreden bu meslek mensupla
rının seciye ve ehliyet • bakımın · 
dan hakimlerle bir sayılmaları el
bette zaruridir. 

Okumak, yazmak, konutmak, 
mektup almak, göndermek, hulasa 
her şey yasaktır. Ancak bu haklar 
mahkilma hapisane nizamlarına ri· 
ayet eylediği takdirde ve yavaf, 
yavaş iade olunur. Gene bu tet· 
kiklerden öğrendik ki, ceza evleri 
mevzuu, her şeyden' önce bir bi· 
na ve üstünde çalışılacak geni§ bir 
saha meselesidir. Ve bir hamlede. 
halli mümkün değildir. Onun için 
eskilerini olduğu gibi bırakarak 
yenilerini yapmayı ve hl r yeni h!
na yapıldıkça eskilerinden bir ka· 
çını kapatmayı daha muvafık gör
dük, yeni ceza evlerinin yapılması 
için geçen sene çıkarmış olduğu -
muz kanunla tesis olunan yapı pul· 
larının her sene 150 - 200 bin lira· 
lık bir varidat vereceğini umuyo
ruz. Bu para ile önümüzdeki se· 
neden itibaren binaların inıaaın.ı 
başlanılacaktır. Yeni ceza evleri· 
nin kurumundaki düsturumuz: "Is· 
lah, terbiye ve istihsal,, olduğuna 
göre her yeni hapisanenin bütçede
ki bugünkü tahsisatından bir ta
sarruf bırakacağını umuyoruz. 

\'e Yiirü .. .. ur a yaraşan ış eyış 
niıa YtiŞun de daima prensip. 
cih .. rn ve ahenk gözeten bir tüzel 

.. ıa aah· h l A ıp u unuyonız. 
rkadaşlar 

Cuın · . ' 
bun. b urıyetın bu güzel eserını 

TEMYİZ MAHKEMESİ 
"Temyiz mahkemesin.deki işle· 

. abuk görülmesi için aldığı · 
rın ç .k .. 

ted•birler gün geçtı çe ıyı ne-
mız . . 'k l 
tice vermektedir. Temyıze ıntı a 

biniz hu yolda çalıtanlara kuvvet, 
cesaret, ve emniyet verecktir. 
Sürekli alkıılar -

GÜMRÜK BAKANININ 
iZAHATI 

Gümrük ve inhisarlar hakkın· 
daki dilekler okunduktan sonr4 
aöz alan Gümrük ve inhisarlar Ba· 
kam Ali Rana Tarhan alım aatım 
kanunu hakkında izahat vermi~. 
Ökonomi Bakanlığının tetebbüsü 
ile toplanan bir mütehassıa kongre 
taraf mdan hazırlanan ve gayesi 
standardizasyonu temin etmek o -
lan bu kanunun netice itibariyle 
malın kıymetini arttırmau dolayı~ 

siyle köylüye nimet veren, onun 
iyiliğini temin eder bir kanun ol
duğunu tasrih etmiş ve demİ§tİr 

ki: 
Eskiden köylü iskonto ve iskarta 

denilen güçlüklerle kar§ılaııyor · 
du. Alıcı geldiği zaman köylünün 
cins cins denklemediği hep bir a
rada bulunan malını görüyor, ona 
bir fiat veriyor ve bu suretle pa

zarlık bitiyordu. Tesellüm zama· 
nı gelince alıcı diyordu ki: ''Ben 
senin tütününe yüz kurut verdim 
amma, bu kısım ve tu kmm hiç 
iş~ yaramaz, hunları çıkar.,, Bu 
tekilde bu iskartalar alıcıya para
sız kalıyordu. ı, bununla da bit· 
miyordu. Alıcı malın tura11 bo· 
buktur, turaaı hastalıklıdr, buna 
mukabil de yüzde şu kadar iskon
to yapmalım diyordu. Yüz ku· 
ruşluk pazarlık neticede bazı ke
re elli kuruşa kadar, hatta yirmi 
kuruşa kadar düşüyordu. Halbu
ki bugün bu sakil usul kalkmış ve 
çiftçi korunmuştur. 

Ali Rana Tarhan bundan sonr~ 
İnhisar idaresinin piyasada yaptr 
ğı nazımlığı anlatmıt ve Okonomı 
Bakanlığı Türkofis ile birlikte in 
hisarlar idaresinin de hariçte malı
mızı tanıtabilmek için reklam işi 
ne ne kadar ehemmiyet verilmek
te olduğu tebarüz ettirdikten son· 
ra iki Kurultay arasında geçen 
dört yıl içinde yapılan işleri anla· 
tarak dem ittir ki: 

Dört yıl içinde Büyük Millet 
Meclisinin yaptığı esaslı kanunlar 
dan birisi de kaçağı kovalamak 
kanunu olmuttur. Bu kanun dev· 
letin bütün memurlarının kaçağı 
ihbar etmesini ve kovalamaaım 
kabul etti. Ayrıca ihtisas mahke
meleri tetkil etti. En kısa yollarla 
karar alma esasını kabul etti. Ay
rıca takip itini ve takip edecek .. 
kuvvetleri askerleıtirmeyi de ka-
bul etti. Bu esaslar üzerinde çalı§· 
maya baılandı. Takip kuvvetleri 
güzel techiz edildi. Diğer taraftan 
kaçağı kovalayan kuvvetler biri
birine kolay haber vermek için te· 
lefon tehekeleri genişletildi. Bu 
yerden diğer yere kuvvet naklet
mek• için karada ve denizde nakU 
vasıtaları çoğaltıldı. istihbarat teı
kilatı yapıldı. Kaçağa kartı daha 
vasi ve daha bilgili tedbir almak 
çareleri elde edildi. 

Bilhassa cenupta göze çarpan 
kaçakçılık hissedilecek derecede 
azaldı. Eskiden kafile halinde ya
pılan kaçakçılık (arka) denilen ve 
teker yapılan ıekle indi.,, 

Öllü ud aşaran Partinin delegeleri 
kt•J n e saygı ile anarım. - Al • 

:rar-
l'" " 

iiıe ~ze Bakanhğile ilgili dilekler 

·eden it sayısının çokluğu bu hu • 
susta esaslı olarak• uğr~şmamızı 
zaruri kılmıştır. Aşağıda arzede -
ceğim rakamlar artık hu alanda 
iyi yola girdiğimizi gösterecektir. 

C - Mahkemeler teşkilatı hak
kındaki tetkikler de oldukca iler
lemiş bir safhaya girmiş bulun • 
maktadır. Davaların görülmesin. 
de çabukluk ve s:ıdeliğe doğru 
yaklaşmak hususunda düsünülen 
tedbirler, mahkemelerdeki. dosya 
kayıt usullerinin ıslah!, iş bölümü· 
ne ve mahkeme teşkilatına esas 
olacak prensipler bu mevzuun a
na hatlarını teşkil eder. Bu arada 
icra işlerine verdiğimiz önem de 
büyüktür.,, 

Ve bu tasarrufu yapı varidatına 
ekliyerek her sene bir evvelki ıe· 
neden da.ha çok sayıda yeni ceza 
evi meydana getirebileceğimize 
kaniiz. Bu tedrici lakat emin yli· 

rüyüşle ceza evlerimizi, az zaman 
içinde Türk sosyetesi ve mahkum 
lar için faydalı birer "i;lah ve is
tihsal müessesesi,, haline getirece· 
ğimizi umuyoruz ... 

Ali Rana Tarhan ıümrUk iıle· 
ri hakkındaki izahatını töyle bitir-

Sakrınde İzahat verdikten sonra, 
an ·· ı · rn· . soz erıne şöyle devam et· 

ıştır: ,, 
ka 1""":" Büyük devrimde Tüze Ba· 
hu~gın~ yüken ilk ödev devrim 
al k •ıstemine uygun kanunları 
İr~ak olınuştur. Gecen dört yıl 
:rltlde b· -

tek ır yandan bu yenileme ha· 
etlerinin tamamlanmasına ça · 

933 yılından kalan 21545 işle 
beraber 934 yılında başmüddeiu -
ınumilik dairesiyle birlikte temyiz 
mahı<emesine giden 129265 işten 
117680 tanesi :eticeye bağlana • 
rak 935 yılma 11585 i~ devredil -
miştir. Bu rakam temyize giden iş 

CEZA EVLERl 
D - Dördüncü mevzuumuz ce· 

za evleri meselesidir. Gerek bina· 
vaziyeti ve gerek bu binalar içinde 
cezalarını çeken mahkumların kö-

Sayın arkadaşlarım, Adliye Ba
kanlığının dün nasıl çalışmış bu
gün nasıl çalışmakta olduğu;u ve 
yarın nasıl çalşacağını Partinin bü
yük kongresine arzettim. Tasvi. 

miştir: 
"Gümrük işlerimizi dünyanın 

en salahiyettar a<lamlarından biri
ne tetkik ettirdik. Tetkik netice· 
sinde bize söylediği tudur: Güm
rük i§lerimizin esas kurumunda !· 
sabet vardD'. Kurumunuzu değit· 
tirmeye hiçbir sebep yoktur. Yal-

(Devamı 13 nücü sayıfada) 
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Celera Manfes Keddus ve Tek la Haymanotun resimleri. Bunlar, 

1onofisit Hiristiyan olan Habeşle rin azizleridir. Habeş kilisesi. baş

.a Habeş kiliselerine bağlı değild ir Kilise tezyinatında ve ayin tarzla
rında Bizans tesiri vardır: 

-

Bu resim, en müstahkem H;, beş kalesi olan Magdalayı gösteri

• or. 1867 de lngiliz ordusu ilerleyince, hükümdar Teodor bu kaleye S!

· ınrnış ve orada canvermiştir. 

Adis Ababada imparatorun sarayı. Habeş hükümdarı, eskiden 

ayrı ayrı binalarla teşekkül eden "Cebbi,, sarayında otururlardı. Şim 
diki hükümdar, bu modern binayı tercih etmiştir. 

~~_....---..·...-- - - - l 

Habeş hassa askerleri, hükümdarı."!. geçişi sırasında, selam dururken ... 

Habeş hassa alayında gösterişli zabit ve askerler yer tutmaktadır. Bu 

arada hassa bandosunun şefi olan zabitin boyu, iki metreyi geçmekte· 

dir. Bu zabit yalnız hassa alayının değil, bütün Habeş ordusunun en 

uzun boylu zabitidir. 

2CZ 5 

•• n 

' 'Yudamn Aslanı,, denilen ikin

ci MeneJik, 1889 da tahta çıktı. 

Habeşistam kuvvetlendirdi. Yedi 

sene sonra Aduada İtalyanları 

müthiş bir bozguna uğrabp yene11 

Menelik, 1918 de lefç neticesinde 
öldü. 

Londrada hariciye nezaretine 

gönderdiği bir tezkereye cevatJ 

gelmediğinden, Hükümdar f eodoı 

hiddetlenmiş, İngiliz sefirini zin

cire vurdurmuştu. 1867 senesinde 

İngilterenin harp ilan etmesine bu 

vak'a sebep olmuştur. Resim, zin· 

cire vurulan sefirin ;:-esmidir. 

Habeş ordusunun genç telsız 

telgraf zabitlerinden biri, yeni iı 

niformasiyle. Habeşistanda şimdi 

kadınlar da askeri işler görüyor . 
Bu arada telsiz telgraf v.s. muha
bere işlerini bilhassa muvaffakı· 

yetle başarıyorlar. 

El 

şist 

Memlekete getirtilen Avrupah mütehassıslar tarafından Avrupa 
orduları gibi ıslah edilen Habeş oı:- dusunun zabitleri, imparatoru se· 
lamlamak üzere Adis Ababadaki sarayın önünde. Modern giyinişleri· 
ne rağmen ayaklarının çıplak olma sı, bu, çok yeri dağlık memlekette 
böyle daha rahat yürünüldüğü içindir! 

On dokuzuncu asrın ortalarm

da hüküm süren üçüncü T eodor · 

memleketteki anarşiyi ortadan kal

dırmış, fakat İngiltere ile harp sı

rasında kendisinden hoşlanmıyan· 
lar o tarafa geçtiklerinden, Habeı 

toprakları ilk ve tek defa olarak 

tamamiyle düşman ordusu tarafın
dan işgal olunmuştur. 

Habeşler, düşmanla döğüşmeye 

gidenleri hürmetle teşyi ederler. 
Bunların ayaklarını öperler. işte 
bir Habeş, harbe gitmek üzere <'" 

lan bir Habeşin ayaklarına kapan
mıs vaziyette! 

Habeş hükumeti, Alman sefare 

tine Askaris denilen binici yerlileı · 

den atlı bir müfrezeyi bir hürmet 

eseri olan muhafız seçmiştir. Bun 

lar, mızraklarının ucunda Hitler\rı 
bayrağı olan çengelli haç işaretli 
bayrağı taşıyorlar. 



Genç Kurun - 4 

Okula Müdürü Bay EırJ muharri 'rimize anlat~yor 

l alebe anıtta 
cariyeli konakta bir ilim mü~ 
e11eıesi memlekete ıtık tuta
caktır? 

Bay Etref söze batladı: 

"- Mektep ilk defa 1884 
tarihinde Selinikte kurulmuı
tur. Mektebin vaziyeti aşağı 
yukan Dariiftaf akaya ben -
zer. Bir kazanç müessesesi ola 
rak deiil, bir hayır müeue
sesi olarak kurulmuttur. 

(f eyziye mektepleri cemi
yeti) himayesi altındadır. 
1885 de Selinikte kurulan 
mektep 919 da latanbula 
nakletmit ve Beyazıttaki mi 
Türkocağı binaaında Sab 
(Bey) in müdürlüğü altmda 
orada bir müddet bulunmut, 
bilahare timdi say)ay olan 
bayan Naıkiyenin müdürlüğü 
sırasında bu binaya naklet • 
mittir. Bayan Nakiyeden son· 
ra yine saylav olan bayan Se
niye Nafiz burada müdürlük 
elmittir.,, 

-Talebe adedi? 

"- 450 talebe var. (130) 
u leylidir. Mektebimiz ana sı
nıfından itibaren tam tqki -

latb bir lisedir. Son sınıfımız 
edebiyat ve fen 9ubelerini ih
tiva eder. 30 hocamız var. 
Hepsi memleketin · tanmmıf, 
güzide hocalarıdır. Mesela 
doçent Hilmi Ziya, Mehmet 
Ali, Avni tedris heyetine da
hildirler.,, 

- Talebe tqkilatınız hak
kın.da mal6mat verir misiniz? 
"- Kooperatifiıtıiz var. 

Talabeye çok yardımı oluyor, 
bumlan biıtka bay lthamjnin 
idare ettiği muntazam bir 
spor tetkilitına malika. Mü· 
samere kolumuz, hayır mües
seselerine yardım kollarımız 
var. Marmara felaketzedele
rine oldukça ehemiyetli sayı
labileceği bir yardımı bu kol
lar yapmıtlardır. Bir de yine 
kendileri tarafından idare e • 
dilen kitaphane vardll'.,, .. . .. 

Bundan .Onra mekt~bi 
gezdik. Bina tıpkı lstanbul 
tehrine benziyor, o kadar gi
rintili, çıkmblı ki iman •bura-
da kendini muhakkak taıırır. 
Burada talebe her saat jim • 

lfu nı.r•-17 

Talebe sınıf ta 

izciler 
nastik yapıyor demektir.\ Her yerde derin bir inti • 
Bu merdivenleri inip çıkmak zam göze çarpıyor, müdür 
az spor mu?. bay Efref!,.. • ayrılıp muallim 

K'mya ve fizik laboratu · bay lbra; .. ::ıle kapıya doğru 
l 

1 
'ht' t kabül ede. ilerilerken geçen tramvayla • 

v~r ar~ .1 ıyaca e . k· rın ben•ı ~ bıraktıp intibalar 
bılecegı kadar zengın, yata (1 ık) ı ..esinde kafamda ka· 
har.esi ve yemekhaneler ıa! intibaları silemediler. lıık 
muntazam -.e temiz. Mektep lisesi kafamda mekteplerimi• 
hakkmda verebilecek büküm zin vaziyeti itibarile bir qık 
bir kelime ile hülaaa edilebi· yakmıftı. Bu qığı bir buçuk 

saatlik tramvay yolculuğu 
söndüremedi. 

Nusret Safa Coşkun 

lir. 
-Güzel. .. 

Kızı\ay 
• • 
ıçın etmiştir. Piyeste "Kızılay,, ın 

yurda yaptığı yararlı itler 
tebarüz ettiriliyordu. Eserin 

Erkek }an Dark sahibi Cihat temsilden evvel 
k tasında bir mü- niçin yazd~~ru söylemit ~:-ır· 

O U • • da ve gençlıge can veren A-
samere verıldı tatürk,, e gençliğin duyduğu 

. büyük saygıyı anlatmıf, kal • 
F eriköyündekı F rans_ız Jan • bindeki üç büyük sevgiyi, 

Dar~ ~~rk~~) o~lu~~:..=~ Türkiye, Atatürk, Kızılay 
velkı gun guzel bır musa sevgisini ipret ederek tid • 
verihniıtir. Son sınıf talebe- detle alkıılanmıttır. 
sinden Cihat Genculu tara - Müsamereye Türk ve fran· 
fmdan yazılan ve gene tale· ıız milli martları çalınarak 
beden Jan Prada tarafından bqlanmıı, temsil ve beste mu 

be t 1 "D v d ·1 b"ır vaffakıyet toplamıttır. s e enen ogu a yen H .. .. . • • Oynıyanlar arasında • 
gunq yukselıyor,, pıyeıı 0 Y. - Alyanak, Zekii Cankardeı, 
nanmlf, talebeden kurulu bır Cihat ve H. Bedri ea çok mu• 
müzik heyeti piyese refakat vafak olmuılardır. 
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IŞIK 
Deveye aormuılar: 

- inişi mi seversin yoksa. 
yokuşu mu? .. 

Deve ağzında mütemadi • 
yen çitile~en bir sabun gibi 
köpüren sakızı dilile ·bir ke • . 
nara iterek cevap vermiş: 

- Allah üçünün de ceza •· 
sını venin .. 

- Peki demit_ler, biz sana 
iki teY 10rduk. Uçüncü nere
den çıktı? 

- Düz yolu unuttunuz mu?. 
Tıpkı bunun gibi siz de ha• 

• M yandıp da: 
- - Tramvayı mı te~ e • 
41enin yoksa otobüsü mü di• 
ye soracak olursanız ben deo 
aize: 

- Allah üçünün de cezuı; 
nı venin diyeceıim. Sual 
sormak icin dudaıldannızın 
kıpırdad;ğını hi11ediyorum. 
Kafanızda çiziliveren iıtif • 
hamı anlıyorum üçüncüsünü 
merak ediyorsunuz. 

-Yürümek .. 
Evet tramvay, otobüs ve 

yürümek .. 
Sür' at asrındayız. l ! "' . .i'l • 

burg ile Bertin araıım ciört 
buçuk saatte alabilininiz. 
Lindberg gibi bir adam size 
koca Ba'hrimubiti yirmi döıt 
saatte geçirtebiltr, buradan 
:Atinaya beı saatte ıKfebilir
siniz. Fakat laf çatlasa, kap
lumbağalar taytaDları ıeçme
ğe Galatasaray- Fener maç' 
)arı kavgasız, gürültüsüz ol • 
mağa bqlua, kadınlar bo • 
yanmaktan vaz geçse siz İm• 
kanı yok Sirkeciden Niıanta• 
tına bir saatten evvel gide • 
mezsiniz. 

Evveli yirmi dakika tram• 
vay beklemek mecburiyetin
Cleıiniz. Saniyen basamakla• 
rına kadar tıklım tıklım dolu 
olan mübarek nesneye alın • 
mıyabilininiz, salisen üç a -
dımda bir dura dura men.zili 
mıtksuda ancl'k bir saatte va
rabilirsiniz. Şükür ki sür'at 
asrındayız. Maazallah sür'at 

Lisesinde Bir Saat 
Yazan~ NUSRE1 Safa Co1,kun 

aruında olmadıiımız iddia e
dilse idi fiiphe yok ki Sirke -
ciclen Nitantafın• ıitmek için 
bir Avrupa ae1ahatine çıkar 

Talebe •anıtta 
gibi hazırlıklı çıkmak icap e· 
decekti. 

Taksime geldiğimiz zaman 
SiTkeciden buraya gitmeğe 

kadar bir tur yapmlf olan sa• 
aatin akrelbile yelkovanı ak • 

(Devamı 3 üncü sayfada ) 
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Gençlik ı'lareketlert ~ 

:. 

Cumhuriyet 
••• .-'Kadeh, 

Gençler ·· Mahf~lin-de : 
. . .. 

kardeş; kadın ... 
ve ••• Yuın~urc·ak ••• 

Gençler mahfelinde: . üç d<?rt perdelik bir eser ola· 
· Bu hafta gençler mahfelin· - cağı~ işaret elli amma ben 

de Müçta:ba Salahaddinin . zannetmiyorum. Eğer üç tper· 
(Kadeh, kardet, kadın) piye· · delik, hatta iki . perdelik ol • 

sile Reşit Baranın yazd~ğıŞiti ;. saydı. Lüzumsuz uzun tirat · 
Lir'i,n bestelediği Yumurcak : \ar ve tali derecede vak'alar
komedi muzikalini seyrettik •• : la seyirci sıkılabilirdi. 

Gençler kalabalık bir liilk 
kütlesi karıısmda muvaffa • 
kıyetli oyunlanndan ikisini 
oynaddar. · 

Birinci piyes Müçtaba Sa· 
lahaddin Or,un yazdığı (Ka· 
deh, kanfeı, kadın) .. 

Fazla romantik bir eser. , 
Nedense bir sene repertuvara 
hep romantik eserler komn111. 
Bu kabil piyeslerin halk üze
rindeki tesiri denendiği için 
mi yoksa mahfe) yazarlannm 
ROJDantizim taraftan olma • 
larmdan mı neden bilmem? 
Komedileri bile Romantizm 
kokuyor. 

Kemal ve Cemal iki kar • 
dettirler, ayni kadlDI seviyor· 
iv, ve ilüai ele biribirlerinden 
kurtulmak için bir içme anm· 
da yekdiğerlerini zehirliyor 
ve ıztırap içinde kıvrana kıv .. 
rana ölüyorlar. 

Bu kıaacık mevzuu M;içta· 
ba bir perdelik piyes yapmıı, 
vakıa piyesin (preaantasi · 
yon) nu yapan Reşit bunun 

Reeit 8oran 

Müçtabanın ·bunu bir per • 
delik birdiyaloğ yapması fÜP
be yok ki daha yerinde bir 
harekettir. 

Eserin iah1!eye konuşu t.~ j melerile, j~tlerile diğer oyna· 
Şekispir devrı tarzı. S~hnede yanların hır buz dolabına çe
(burası kapıdır) (burası pen· virdiği sahneyi ısıtabilirdi. 
ceredir) yazılı. Bir gençlik ' Canan ·hiç de İyi değildi. 
sahnesinde böyle eski bir ıah- Duyarak oynamadığı belli. 
neye konut tarzını taklit fÜp· G&:liba da iyi ezberlememiş. 
hesiz büyük bir muvaffakiyE:t Küçük Ferih hissesine dü
tir v~ bir cesaret işidir. Yal· teni faz~~sile yaptı. Yalnız 
nız o eski klisik dekor için· bir parça ~a:ha yumurcak ol
de bugünkü elbiselerle Ke • malıydl. Türkin roliliıdeki 
mal ve Cemal adile oynamak· bayan "aahne~e hakim değil. 
bir bayii tuhaf düşüyor. Aneak ' . Reıidin . sayesinde 

canlanabilirdi. · 

1

. . )lejisör bunu daha başka 
bir piyeste deneyebilirdi~ İki 

1 
kardeı Baha J?ürder ile 
LUtfi oynadılar. 

Baha içten oynuyordu. Can 
lı ve ruhlu idi. L6tfi mimik 
itibarile Barbaya f aileli. Fakat 
ellerini kontrol edememesi ba 
zan mimiklerinin muvaffakr 
y~ini dÜfÜnnüyor değildi. 

LUtfi elleri~ nereye koyr.
cağmi,ne yapacağını tatınyor 

Reıit aıağı yukarı (Lüks 
bayat) m Memi!i o da (Şev· 
kiye) ıi .olmağa özeniyordu. 
amma Retidin muvaffak ol -
duğu nit.bette o u7(llk kaldı. 

• Piyes yazılıt itibarile ku • 
surlu olmakla beraber bir hay 
li güzel nüktelere malikti. 
Reıidin de yerinde getirip 
yuvarladığı bot tuluatlarla 
herke~i pekali cezbetti. 

elleri daima söylediği li.f ın Müziğe gelince: 

icabı mı bilmem. . . Bana bir paİ'ça. öteden be • 
Bir kadmpeder rollennın riden ahnmıı gibi geldi. Bil-

icahı mı bilme.. h&Na (Ceıftal ·Reıit) in melo-
lkinci oyun Retit 'Baranın dilerinden bir ·· kbku vardı. 

yazdığı Siti'nin bestelediği Ma~ma~i~ )~unu genÇ bes-

(Yumurcak).. ! tekir~ heıtÜ2. ..~~~n olan 
Reıit B.a~ .. _he.~ .~yunda 1 tekniğine bağdı;ıabılırız. 

olduğu gbı bütun yüku. omuz· . N . S Co 
lanna almı!lJ. Ancak tel!.erle- . . . u - a -

• • • Bir Seyahate 'Ait Notlar • •• 

- 8 - 1 ket etti; pek ~ızda ~-
hanan Pompe iltuyonunclan 

28 Temmuz cumartesi: size babletmeclen geçemiye • 

Sabitiı saat 6.30 pderi · ceğiın. Trenlerden birine at· 
miz bir . türlü açılmıyor,·· bir ladık. Paritte 90ll zam•nlar -
yığıo. esnemelerden sonra is- da açılan iki 10lclan aonra 
temiye ietemiye yataklarımız- yeraltı trenleri (13) hattan 
dan kalıkıyonız. Program m~ tehrin altmı alan talan eder
cib.ince bugün yeraltı trenleri ler. Bu trenlerin en büyük 
ile gezinme günü.. Sabah vasıflan hareket cetvellerinin 
J..euvre ·müzesine ıideceiiz. gayet monıta.am ye Retanız 
Old~ kuvvetli bir kabval- olutlandır. Seferler çok fazla 
tıdaa aonra kafilemi-z hare • · olduiu halde kalabİal~ önü 

Y a.ıan ~ Şahap Kuran el 
abnıtnw.z. Çünkü Parisin he· 
~bütün halkı metrepoli • 
tenler ile aeyahat ederler. 
l;Jundaki en batlıca sebep yer 
yüzündeki vuıtalann çok pa· 
halı olmasıdır, bilba•a oto· 
ginlerin yahut seyahlarm har· 
biialer, otomobiller tam zen • 
cıdır. Buna mukabil metro • 
)arda seyahat gayet ucuzdur 
ve o Jrıadar ki aldığımız bet 
kurutllık (0,60) &. biletle 
(900) kilometrell&: mesafeyi 

yeryüzüne çıkmadan dola~a • 
bilirsiniz. F a 11Cat ayni para ile 
de bir istasyondan diğer bir 
istasyona gitmek mecburiye
tinde kabrsınız. Yani tek bi • 
Jet usulü kabul edilmiştir, 

mmtaka yoktur. Fakat yuka• 
nda söylediğim gibi Pariste 
Metrolara pek çok rağbet 
var. S~bableyin, açık söyle -
mek icap ederse bizm Tüneli 

d,dıa daha biraz ileri gid~ 
sek l.tanbulda ifliyen · ikinci 

,. 

• 

.. 
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.f4ektepleri . Geziyoruz: 

ıŞIK LiseSinde Bir Saat 
r.. 

. 
'(1 inci sayf~da!ı devam) I· riimek lazıln. Fakat yürümek 

· sağlam "aklarm barCICJın. 
lımızı başımıza getirdi. Geç Nuırldarm. değil. ita.kuz mı· 
kalmak endiıesile biran evvel yun? Allah ~üniin de ceza
varmak için otobüse atlıya • sını venin. Devenin hesabı ... 
lım desek de (ol mübarek • ·,.: · · • 
nesne· de tren misüllu) tarife. - Siz buyurun oturun mü· 
Ue işlermiş, yemek bulamı • diiTe geldiğinizi haber· vere • 
yan peynire diz çökermiş der· yim. . 
ler; biz de yine tramvayda ~ Hademe bizi müdürlük o • 
kalmağa karar verdik .. Fakat dasına s<>ktuktan sonra çe • 
bu sefer de cereyan kesilmez kildi, gitti. Biz yumutak kol· 
mi?.. tuklara oturup her yabam:ı • 

Cereyan bazaiı · bir kadın nm yaptığı bir ıeyi, tavanı, 
kadar nazlıdır. Randevüye duvarları gözden geçirirken, 
ancak bir buçuk saat sonra içeri girdiğimiz zaman tele
da gelebilir. Bunun içio yü • fonla konupnakta olan göz • 

mevki tramvayları aramak 
lizım gelir. Çünkü bütün it • 
çiler ~ her dakika i,liyen 
Metrolarla itlerine· giderle~, 
ve gelirler, ayakta duracak 
yer bulmak bile müıküldür, 
herkes kucak kucağa ... Bütün 
bıinların üstüne Metrola:rın en 
büyük fenalığı kokusudur •. 
İnsanın sinirlerini bQZan ve 

derhal batına ağrı veren: tü -
nellf!re ahtmak pek güç, fa • 

kat muhakkak ki bu iktıaat 
devrinde Parii halkı Metro · . 
lann kokusuna hiç - aldmnı • 

y0rlar bite:.~ N~ ise işte biz 
de 'böyle hincahınç dolu tren· 

l~rderi birine dokluk. Şırak ... 
Otomatik kapılar da kapan · 
dı. Oıdukça hızlı gidiyol"uz. 

Seyahat müddetince r86tla • 
dığımız istasyonların kaç kat 
tren yohı tarafından katedil· 
diğini öğrenmek için elimde· 

ki plana ha.kıyonnn, Troca • 
dero iki hat alt alta Rond
point da bir aktarma yaptık. 
ikinci katta bafka bir trene 
kendimizi zor attık, bir iki 

En büyük ku'O'llet 

m;//i birliktir 

dakika sonra Concord. Burası 
üç katlı, •• Ne Ne biz Louvre 
müzesine gidinceye kadar iıki 
aktarma yapmAk mukadder · 
miı, biraz aonra Palais Royal' 
de bafka istikamete giden bir 
trene binip iık istaşyonda İn· 
dik ve yer yüzüne çıktık. Ko
kudan kurtulduğumuza melir 
nun Louvre'uıı muht~ bi
nasını seyrederek ilerlemeğe 
bqladık Biraz sonra müze • 
nin merdivenlerini çıkıyor · 
duk ... 

Heyecanlanıyorum .. Çok 
methini işitiğim bu resim mü· 
zesini seyretmeık için heye · 
canlanıyorum... Ne ise içeri· 

ye girdik .. Hemen ·herkes bir 
bilenin, bir resimden anlıya· 
nın etrafına toplanıp grup 
grup ayrıldılar, beş dakika 
sonra müzenin uzun ve kan· 
şık koridorlarında gruplar 
biribi_rni kaybettiler.· Nefis 
ta·blolann kartnında durup 
hayran hayran seyretmeğe 

başladık. Arasıra rastİadığı • 
mız arkadatlar ileride daha 
güzel resimler olduğunu IÖy· 
lüyorlar ... Önünde durduğu · 
muğresmiden ayrılamıyoruz 

ki sanki oraya mdılanmııız ... 
İki saat olduğu halde müze • 
nin ancak dörtte birini . dolaş
mııtık. ki bay Behç~in bizi 
beklediği v.e batka yere gide· 
ceğimiz haberi geldi, artık 

Ya.ıan: Nusret.::~0;/!ı CQşklll' 
liiklü bir zat: . -. ·.: . . . . . . '- : rı.·~ ~j Etıef . sözleri· 

- Bu ~· ~ye! pqa ile . ni i .. -. ·iÇf:ri _ girdiP,m~l zanian 
Naciye aulta~ 1~(ak ·ocıuı · . ,~~~~:-~-~en y~ızlı -ta
dır dedi. · . . !~,·;: , ;· . ~- . 2: :"' ·: >-.)Neti~· _o t&van.ıii girinti· 
Ben·~ olniakk'c~' -~ . oimaları ' içinde 

raber bir Wiyli or~,: ::ol~ ha~:tO.,Jarken .~ben · de 
bu cümelyi byclederki!n~ mı;;. bir~lca eve) göz~lü 
dür bay EtreJ içeri ıtinlt · ''. ::· . zatın ~lediği sözü hatırlı • 

Bizi nezaketle selimlay yorqm. 
değerli ~üdijr,- koftuığun~ ~ - " . K~ de_rdi ki Enver paşa 
tui-urken: .. . . ile NaCiye sultanın yatak o· 

- Buyurun dedi, JOrabili.r duında bir kültür müeaese• 
Ona evveli UZ1Jll .Ye. terefli !!in miidütü ile bir gazeteci 

siniz. · ·,{7,f. ·•· · k~. Kim derdi ki 
·bir mazi olan (F eyziy~) . Din bu."aayuı · bilinmiyen · utaklı, 
tarihçesini sordum: . 

Sigarasmdan derin bir ne- J (LUtfen sayfayı çeviriniz) 

11,,) (Henner'in "Liseme,,ini) pheserlerden, bu güzel le~· 
afzla seyw-edemeden geçiyo • balardan gözlerimiz a~m~ • 
ruz .... Ne çare vakit yok .• Ni· dığı ·halde ayaklarımız ayrı • 

hayet müzenin hemen gezme- lıyor, geçiyoruz.:. 
si biteceii bis-ande Carriere (Crayer'in "laanm çarmıha 
in dumanlı resimleri birden .. gerilitini,,) (Rubena'in Ma~e 
bire ·bizi durdurdu. Carriere Medicis" sini), (David'in 
elindeki frrçasile ne mefhum· "Napoleon'un taç gecesini,,), 
lar yaratmıftı. "La misere,, i (Jean Baptiste'in "Kesikba · 
hiç olmaza ·bet dakika sey • ilerliyoruz .... Nihayet kartımı 
retmeden ayrılamadım. Yürü- za muhteıem Venüs çıktı, hey 

yoruz... kcltraşın verdiği en güzel e-
ltte yine iki taheaer tablo seri seyrediyoruz ... EtnLfında 

kart*arfıya . (LeoJl!U'd de miinaka!a:Iar ~dm~, zama • 
karıutmda küçük fakat_ mina nınİ~ın darltioidan seyrine 

ve mef~ itibarile çok bü - d~ymadığmıız ~fleri terke
Vinci'nin "Jeconcl,, u) Onun 'dip Louvre'd~n a.ynlıyoruz ... 
yük olan Rene'nin t&hestiri ilk defa olarak Parisin cad· 
<lsanntbqı)) Alalht&n i~ -. de~riİıde yaya ol~ak grupu· 
timdat ietiyor .... Acaba bul\· muz .Tuileries ba~eaine iler· 
dan daha güzel bir·eeer yapı· Jiyor ... Az bir müddet sonra 
·bilir mi? Şiipbel~. Lotivre bahçeye~ sinlik, dolapnağ~ 
ın gezme$ini bitirdiiim za • başladık .•. Çok büyük bir yet 
man bende bir fabta tesirini nilik görmediğim bahçeyi İi· 
gösteren bu bakq •e istim - ze anlatmadan geçeceğim. 
dat acaıba hangi insan oğluiı· Vakit öğleyi bulduğundan 
da tesirini göstermemittiı'7 otobinlere atlayıp mektebe 

Louvrem üst kabndaki ~ab- geldik .•• 
lolarm seyri bittikten ao!H"a 
alt tl<attaki heykelleı"i de çok (Devamı nr) 

az bir vakitte gezmek mec - 1 • 
buriyetinde kaldık. gayemiz • ""' . . . 
Venüsün_ heykelini görmekti. Mıllı olan elıerşeg 
güzel tertip edilmit tat lcıori- b . . . d .. 
dorlarda •ğnnm eol~zu ızım ır.. 

çeviren heykellere babrak I•••••••••• 
çeviren heykellere bakarak 



Hayvan 
hastaneleri 
Yalnız insanları tedavi edea 

~oktor evleri olacak değil ya. 
'l&J'Vanların yaralarına panemıan 
)'aPan, onları yataklarda yatıran 

•e bir ·kelime ile ııhbatlerine ôa • 
Jcaıı hayvan muayenehaneleri de 
\'ardır. 

• 
Bu evler, Avrupada, IOD za • 

llıanlarda o kadar çoialımıttır ki, 
~er adım baımda böyle Dir dok • 
Or tabeliama mutlaka raitgelir • 
ti . 
llız. lçerlıerinde, en aırt ameli • 

~aletleri, 1 haıtabakıcılar, ve 
~ Yolar bulunur. Hayvanlar bu • 
h lda timdi ye kadar yaf&Dllf olan 
k eıncinılerinin eriıemedikleri mü· 
~ille) bir istirahat içinde teda • 

~ı edilirler. Reıimde, hutabakıcı 
h ~·'Ttltire tarafından yıkanmıt olan 

11
;''iröpejin, ı;r elektrik iletiyle 

, .. alt tüylerinin• kurutulduğunu 
l .;, .•• 

~ • lıYorıunuz. • 

fspanyo~ 
çocukları 

Yarışta 
• 

hayvanlAr 
Mekıiko ıehrinde bir hafta ev

vel büyük bir ~t yarıtı müıabaka-
11 yapıldı. 

Bfr tıl yarıtına girerken bütün 
hayvanların en ıinirli dakikalar 
geçirdiğini bilirainiz. l,e bir an ev-

vel bqlamak için o kadar acele e· 

derler ki, en baıit görünütlü bir 

inaan bile bunu derhal farkeder. 

Nitekim, hayvanlarfn bu ace . 
leıi bu yarııta da görülmüttür:· 
Müaabaka itareti , daha verilme · 

• den dört numaralı atın sabrı tü · 
kenmit ve t•trlacak bir ıurette fa· 
ha kalkarak ıırtüıtü yere dütmüt· 
tür. Bereket versin üstündeki Küçük ~anaöz mektepte 
j*eri hafifçe yaralanarak kur· j' ders ~lıgor .• 
tulmwtUJ'. ' (Yazısını yan tarafta bulacaksınız) 

~- Ull111ıtııııtPHRl1111111111llllllllfm11ıM't 

l· • Bugünkü bulmaca • ! 
l Beı laarlli bir lrelimeyim: 4,5 lıelimelerim bir ıayı tuleditlir. ( 
~ Bu ilri.ini terıine o/rurıanız, lran•ızca ve çok kullanılan bir lre· j 
~lime meydana çılracalrtır.. 1,2 lrelimelerimi bir yaramazlık yap-§ 
j tıiınız zaman anneni:tlen İıterıiniz. 4, 3, 1 katlınlann yaptığı\ 
~ bir i.f, 1, 3 Je her bulmacada kcrımı:a çıkan ve daima gök- ı 
j yüzünde gördüğünüz bir ı~yJir. Eil~. biraz. d~ha .'".alumat. iıti-' 
~ yorıtınız, kısaca ıunu ıöylerım: Ben bar ıehır 11mıyım.. Bırçok 
~ mqlaur muharebelerin yapıldığı yerde bulunuyorum. ~ 

'-111111.-i•._•...__.11111 aı1.-ını1111aııııııı..__11ı ......... n-.n1111ııııu1111ıeı ..,-..\ 

Da~s eden çocuklar Foto konfeksiyon 
Küçüklere dam öjretme mek· 

tepleri yavaı yava
0

1 dünyanın her' 
tarafına yayılmaya batladı. Bu 
mekteplerde bir "Dansöz yetiftir· 
mek,, den daha ziyade iyi jimnaı· 
tik yaparak vücudü güzellettir • 
mek prenıibi takip ediliyor. Re· 
ıimde ıördüiünüz küçük danıöz 
böyle bir mektebin talebe1idir. 

• 
Norveçte bir erkek terziıinin 

icadı, müfleriıinin ölçüsünü fotoi· 
rafla teabit ediyor. Bu, elbiıemn 
vücuda iyi uymasına timdiki uaul• 
den daha iyi yarıyormuı. 

Çünkü, vücudun ifadesini, hal 
ve tavrının terzinin daima ıözü· 
önünde hulundu:ru7or. Biçiı •e di· 

11111•1 ı sa sa um ı EHE am-=::::s:::swmmmm•:Hm aaa:11111111111wımmmnuıw12ma2211illil#'.:mnn 

kit eınumda kartııma koyduiu 
fotoğraf terzi için, ölçii'leri teıhit 

Amerika.ya gönderilen kara· kedi .. 
o o 

Birçoklarını • 
zın ıiyah kedileri 
ulunuz aaydrkla. 
rınızı bilirim. Fa· 
kat ıiyah kediler, 
uğursuz olmaktan 
daha .ziyade, aon 
zamanlarda ap · 
det ıetiren hly • 
vanlar ıibi telik· 
ki ediliyorlar. 

İrlanda müsta· 
kil hükumeti, A • 
merikada ~uran 
lrandahlara bir 
ıaadet timsali ol· 
mak üzere reaim· 
de • gördüiünüz 

kediyi gönderdi. 
iki tondan daha 
fazla ajırbkta o. 
lan bu kedi, Kali
f orniyada bir ser
gide halka göıte-
rilecektir. ' 

Yalnız bu aiır 
tcedi, ıerri tanzim 
edilil\ceye kadar 
Kaliforniya §eh • 
rının par\tmda 
kalacak. Küçük 
mektepliler, bir 
daha bulamıya • 
caklan böyle bir 
fırsattan iıtifade 
etmek istiyorlar. 

eden not defterinden birini tu
tuyor. Bu ıuretle yapbiı etbiae di· 
kilmiı gibi değil, i.eta Miamın ka· 
lıbma dökülmüt ıibi olu7or. 

. Bir yıldönümü 
Birçok insanların, doğduiu 7~ 

hut öldüiü senelerin "Y ıldönü • 
• 

mü,, yapıldıiını bilirsiniz .• Bir lr 
veçli prof eaörler de, ıeçenlerde 

ölen bir papaianmm yıldönümü 
nü yapmıftı. Fakat bir "gazm yd. 
dönümü,, yapılır mı? •• 

Zehirli ıaz yirmi sene evvel 
ilk defa Büyük Harpte ve 28 Ni • 
sanda kutlandmııtı. 

lspanyol çocuklarının en botu· 

.._ aiden fey' boğa döğütlerini o o 

Geçen Nisanın Z8 inde, icadı· 
nm yirminci yılım ta~amıt ol• 
du. Onun için A vrupanın b · :çoli 
memleketlerinde bu zehirli ıuın 
yıldönümü için toplanmalar ya • 
pddı, ve konferanalar verildi. 1 

"tre•.mektir. Bir boğa döğüıü • 
:'bpanyaru;milUdöiil~erin· . -~~•-n.a-m •• n.n.•.=~•-".ı~.~.·=~~~~~•n••~·~~·~~••ı•ı~~~s~::::::::~~~~~~~···u•n•••ı•ı 
11"".. bi~ olcl~if" ilpipinizdir. ı yeni usiil yemek 1 Küçük artistler 

Telefon 
~ ~, bır bQia ıle kartıl&f&D ve ae 1 . . . 
illa öldürmek için ça)lf&Jl bir bo • . Amerikada yenı uıul bır ye· 
t, dÖVütü ·· biç do yacak i mek qiıinne icat ed~ldi: Artık 
llrı bi ~nl d yamı u__ • ı yemekler ateıle değil, güneı ıı· 
._ r zeT• e seyre er ve anut • . 1 •.. 1 k 
...-ıar 

1 

cajıy e pıtırı ece • 
8 · . .. Mesele o kadar mühim de • 

1' u. oyunda en fazla ıoze çar • iil: Piıirilecek yemekler evveli 
~ b1r taraf da, söylediiim ıibi, 1 yallı bir tüp içeriıine ko'nu • 
~ ziyade çoCuldarm bulunma .. 

1

1 yor. Sonra bir adese üzerinde 
il'· toplanmıı olan ıünet ııığı 

v· l:'aJcat bunlar oraya yalnız A. ı bu ti.ibe veçriliyor; ve yemek 
~ ıJ, aileleriyle birlikte ıelirler ve bu hararetle pifiyor. 
er 'baba il . . L· boi 1 Faydaıı ne diyecekıiniz?. 
el~. , o ,unun ıyı .,ır a kt . nl . .. 

Üıl ·• ı · t Oyu 1 Bu yeme en yıye erın, gune • 1 

h· u o nuuını ıı er. n • h . 1 • ·ım· b. 
ltet b · __ ı..:ı b fm araretıy e pııı ıı ır ye • 

a..L. ıtmez çocta ar, irdenbire 1. k tatl ld v •• l' ._.. me ın ço ı o uıunu soy ı-
f •)'a atılır, ve döiütÇünün etra· ı yorlar. lltcla ııümayifler yapar. ,._ ______________ • 

6 Mayıata, lngiltere Kralınm 

tahta çıktığı günün 25 inci yıl • 
dönümü kutlulaııdı. Bu kutlula • 
maya Jimmi de iştirak etmiftir 
Köpek halka mahsuı tribünierin 
den birinde duruyordu. Kral ge • 
çerken sahibi tarafından verilen 
bir emirle ayağa kallanıı, onu ıe· l 

... li.mlamıttır. • 

• 

Dünyanın her tarafında, mü· 
kemmel telefonlar, bir tehri 
öteki tehirle konuıturuyce. Fa· 
kat, dünya yüzünde hiç iptidai 
tekilde telefonla konUf&nlar 
yok mudur? 

Bir taıiliz ıazete.i bunu ha· 
ber veriyor: Böyle bir telefon 
var. Ve Afrika koneoloeunda • 
dır. 

iki lngiliı ıeçen 1ene, tetki· 
kat yapmak için oraya ıitmiıti. 
Afrika Konıoauna küçük ıekil· 
de bir telefon kurdular .• Bu te • 
lefon, yapraklarla •anb (bir 
nevi ot) dUJ". 

Reıimde ıördüğüniiz küçülC 
komedi artistleri, ıizin dütündü • 
ğünüz ıibi, bu iti geliti güzel 
yapmıyorlar. Artık. herıerin hir 
mektehi var. Bu mektepler, batta 
okuma ve yazma olmak üzere, o 
sahada çabtacak insanlara her 
türlü bilgi öiretiyor. 

Niketim Pariıteki "Küçiilder 
komedi mektebi,, de böyle mele • 
teplerden birisidir. lçerlerinde en 
fazla göze çarpacak çocuklar, her 
hafta, mektepte halka bir ıııüaa. 
mere verir, ve birçok iyi komedi• 
leri oynarlar. 

Bu çocuklar, mektebin en çok 
alkıılanan çocuklarıdır. 

Kifülı artidler 
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A mum 
Kafkas cephesi 

" 41 - Yazan: E zlnaın Saylavı Aalz Samih 

90 mevcutlu alayımız 1700 mevcutl 
Rus alaylarının 

durdurmuştu. 
tarruzunu 
Fakat. 

3. O. bu kuvveti (88,000) ne· 
fer olarak tahmin etmiftl. Kıtaat 
numaralan aru2nda da epeyce 
fark Yardır. Buradan anlqılıyor 
ki, 3. O. tahminden çok fazla bir 
kuvvetle çarpıfmıf ve bilhana 
topçu f ailiyetini kendiainde zan • 
Detmekle pek hata etmittir. 

Erısuruma taarrua eden bum· 
•etin karfwndaki kıt' alanlllJZlll 
ne kadar RJ'lf oldujunu anlamak 
için !ıullaatan ıazd.;ma kunei 
umumiyelere baJnn&lı lcf.fidir. 
DUımana nazaran pek az oran u· 
lcerlerimia her tarafa, her nokta • 
da cidden harikalar göıtrermif ve 
(90) mevcutlu alaylar Ye (1700) 
mevcutlu fırkalar düflD&D ~ol • 
IUll -..clııt\a .,., ld' ıa· 
arnmunu durdurmuı ve ancak 
X. K. O. nun, arbk fed irbiı • 
llRl IOD ..._ıini ya çok • 
11111 ...... terki md'zı etme • 

· çekilme1e mecbur 

M•·m dört, bet miali bir 
mıMllSn metrelerce kar ünrin
de ( ..,..ao) derecei hararette çar • 
Jllllllll olan ordunun ncaUe1d ef. 
rat Ye llliha nyiatı uıari ad • 
clol.-...... 

R in hüaden çeki • 
ita bW-Türk ordusu bütün ........ ,__...__ 
zon - •JJaurt - Kütür köprü
li - ı - Kiii - Ui • 
-~--- tutUllal'ak tamim n 
teD*1111lı•li• muvaffak obnat-

•• 
(l) Merhum Nihat Bü • 

yük Harpte Türk harbı ~ri cilt: 
2, Sayıfa: 365. 

OrdllDWl Tenliki haklarıea 
bit teklif. 

X. K. O. K. Yuauf lu~ 1'a 
daha Mahmut Kamil Pap &fl'll • 
madan eYYel aıalhlaJd. teklifi 
r6nclennifli. Fakat ı.&re1'ltı har • 

biye r=stmda tabii nuan d. 
te almamamıftr. 

3. Ordu Kumandanlığına 

" 1 - K. O~ - t.u,ünkü 
Yei wlllDiı:re cetvelini leffen tak 
dim ediyor-. 

2-Cetvel 

vardır. 

A) Kolordu ,.. f 
ka brarslhlan, •iil•ddit ta 
ve alay erkiıdan it~ efradı 
lederek lcuYaJ.i .--.ü,.deJı 
lelretin mUdafaaaı için azami ~ 
recede istifadeyi tenkia edi10r. 

B) Yal~ t9tkil ve • 
terM~ ~ili lttifade edilebil 
olafı zabitandan •uman 
niabetais aqiata ulayarak 
dafaai memleket lriieMlttln te 
ke1e.....,.. oluJOI'. 

.. ................ ~......................... . .................................... .... 
• .,....,... • ..,.,. •erlerden: 

Perşembe gazetesi Yeni Çıkh 
(Peqembe) nfn 7 lnd aynn ıtlzel 

bir renkli kapak ile çıktı. Ba a11da 
Erdiment Ekrem, Orhan Selim, llın 
hlm Alaeddin, Umer Raa, wullah 
Ataç, Nizamettin Nazif, Aka Gtlnd 
Kan Demir, Mahmut Y eearinla yazı. 

m~~DIL~fenl.:.::.lf::..J~-.Jll lan vardır. Aynca Trablus yolunda 

ARısıo 

Metafizik 

alUıa elpra11 almadı. Ve bi· 
,.. t.la4'lt .._ tHr ...le: 

-" .ıfentti, dedi, J&PKaim ite 
1 

• l.ottdra 6147" • MM 
• f\ev>on o.nae • ._ 
.,. ''" ........ ...... 
• Mllbu t.uao • ,.._ 
• rrn.. 4.6Qt0 • vaıte!.-
• AU.. idi • ll•d.,_. 
• Camı 7.4110 • llbt$ 
• SofJı 61.7 lf ı t!t1ıraı 
• A-lfdan. 1.11.;o • fokoUaı 
• fna it.O IO • ll•ın 

it laklı• 9tt.- 1 ramny 
AHdolıı 4 ~ • ım11to u 

"''' 1 ~ ( .,.. o.ı. 
ftr. tilJfln 1\IO • ırlt neı. 

•Mn•alataı M .. "O Ralya 
l'. Sfıorr>ı -#J 'ut •· eca 
BollOaU 971 feltlo~ 

1.16117 
4.:14'0 

"'"' ı.wu 

•2166 
4.69J." 

ra.•o 
:.neıt 

'1.77 

••to 
>t.-
1015 

-.--.--.--.-
talNlll• 

He!.trllı 

rrantYI\ 
-.-
'' '° 1700 

neler çektik Nureddin Hoca, ıekl im 
tfhuı, kuaaan ~ofrtı ~ennete rfdi· 
yor, tırnakların dili, mizah, ainell'la _,,...., ........ . ...... 
,embere bir bqka stbelllk verly r. 





l lat. Lewaz1111 Analrllll Sllbn 
Alma Komlaıonu lllnları 

15,000 kilo yufka 21 Mayıı 935 
..Jı sünG M&t 14,30 da açık ek • 
ailtme ile almacaktır, Tahmin be
deli 2025 liradır. lıteklilerin tart· 
name.ini ıöremk üzere her gün ve 
eksiltmeye ıireceklerin 151 lira 
M-kunıtluk ilk teminatlarile belli 
.. tte Tophanede tatınalma ko • 
misyonuna ıelmeleri. (2401) ..... 

Tophane fırmı için bet hin 
liralık an 18 Mayu 935 perıembe 
liinü saat 15,JO da pazarlıkla alı· 
nacaktır. Beher kiloamnm ta1unin 
bedeli 9 kurut 75 antimdir. Pa· 
saıhiı için 750 lira 10n teminatla· 
n1e belli saatte isteklilerin T opha· 
Mele Satmalma komiıyonuna ıel• 
meleri. (2866) 

••• 
300 toı. un 28 Msyu 935 ıalı 

aünti ~"'"' 15.30 da kapalı zarfla 
almaca'dn . Tahmi:ı bedeli 29250 
l~ndır. Ş1.rtnameıi 147 lnı111f mu
Jcabinde alına.l,;J;r. lıteklilerin 
21M lira ilk teminat makıhuz 
Yeys 1'f"'" ' .. ·- 'arile ltspalr ~arfha -
rmı belli saatten bir saat evvel 
Tophant.c". aabnalma komiıyo . 

:::.2!leri. (Z•:St) 

M~jde! 
Görülmemiş bir 

müzayede 
yapılıyor 

Umn amanlardan beri tehri · 
miscle emaaliae teadüf edilmiyen 
hiiJlk bir 8fJ& müayedeai ola· 
addır. üJci •• UYk sahibi, me
nJdı bir aileaia üç batından beri 
IMirük bir .. ile biriktirdiji na· 
di .. ka,...etar eua müzayede ile .......... 

• •"idNDa müa1edede 
-'ama Çtiıı11aa1a Mabm6d Pqa 
alleaine ait eua ..tıt.aktır. 

Sabf, IC•••tta Setüatünde 
merlamnm lroaaiında yapdacak-
br. • • 

F ula iallat için, Salih Te Sa
IOB IDOWlye ....._.ma müraca· 
at. Tel: ( 4324t) 

• 

iBER. ı 

• 
• 

• Dün Jstanbuf 7 nfi Jcra memurluğundan 

YtirZ: Emniyet saıidığı namına 
Neşriyatı 

• • 3iincii 

birinci derecede ipotekli olup yeminli üç Alivukuf tarafmclan tamanu· 
na (930) lira kıymet takdir edilen lıtanbulcla ~rp.mba pazarında 
Kovacıdede mahallesinde Ça'P.lllb a ıokaimda eaki 13 mükerrer yen; 

• 
19 No.lu bahçeli bir ahtap evin tamamı açık artırmaya vazedilmiı ol· 
duiundan 17/ 6/ 935 tarihine müH dif Pazarteıi ıünü saat 14 ten 16 

Seri tamamlandı ya kadar dairede birinci arttırmaıı icra edilecektir. Artbrma bedeh 
kıymeti muhammenenin % 75 ni b uldutu takdirde mü9teriıi üzerinde 

Abone Şa1tları ~ 
bırakılacakbr. Aksi takdirde eri ıo n artbranın taahhüdü baki kolmak 
iı\ere arttırma 15 ıün müddetle t~dit edilerek 2/ 7 / 935 tarihine mü· 

WAnhul DöTdüneü tcra memur- Birinci aeri 10 kitap sadif Şalı,pnü saat 14 ten 18 ya kadar keza dairemizde yapılacak i 
luğundan: 288 aı p .. ln ve her ., kinci açık .rrttırmumda arttırma h edeli kıymeti muhammenenin % 75 

Yemi!li ehli vukuf tarafından 100 kurut olmak Uzere ni bulmadıtı takdirde atıı 2280 N o.lu kanun ahkimma tevfikan ıerı 
tamamına (6875) lira (al ıekiz 838 kuluttur bırakılır. Sabf Peıindir. Arttırmaya ittirak etmek iıtiyenlerin kıymeti 
yüz yetmit bet)' kıymet keıilen, Salo mubammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
Betiktatta Tetvikiye mahalleıinin Aftnı Dode - Haydar Rifat teminat mektubunu hamil bulunmaları lizımdır. Hakları Tapu ıicilli 

Ail. Ç
-L.-.! ile ahit olmıyan ipotekli alacaklıla rda diı"' er alikadaranın ve irtifa\c 

eıki bayır ve karakol, yeni birinci - .. ven ili 
karakol sokağında eski 75,88, y. A. Mauroiı - 1. H. AJipn hakkı * ıplerinin bu haklarını ve huauıiyle faiz ve maıarife dair o 

112 l 
. d 

1 
k ·------~-~,;.;;;;~--•ı lan iddialarını eırakı müapitelenl~ birlikte ilin tarihinden itibaren ni 

numara ı, ıçin e terkoı, e e • TicGTet, Banlıa, Boraa h 
trik, havaıazi tesisatını havi, kts· f' ·~ . ... . .. :hliı = :?il' aıet 20, ıün zarfvıda birlikte dair emize bildirmeleri lazımdır. Ak•; 
men kagir, kıımen ahfap, bahçeli ---~0 -r--~----...... ---111 takdirde haki~ tApu ıitilli ile abit olmıyanlar atıı bedelinin pay 
ev, dairemizde arık artırmaya 'I· d vlr ilatil&l lapnuından hariç kalırlar. Müterakim v.-si, tenviriye, tanzifiyede"I 

T T Lenin - Ha,.dar Rifat il kanlmıı olup, prtnldlle9İ 12. 6 - ------------•ı müteve İt Belediye riilwDu ve Vakıf icareai bedeli müzayededen ter • 
935 günlemecinden itibaren tli· Soayalima zil olunur. Daha fula malGmat alaaak iateyenler 23/ 5/ 935 tarihinden 
vanhaneye anltrak 24 • 6 • 935 ı•·--K.-Kan-11111ta_k_Y __ s_a1>_m._z_e1ı_en_.·,.._... itibaren herkesin sörebilmesi için dairede açık bulundurulacak artbr 
günlemecine rutbyan pazarteıi J. Rain Külliyat 1 ma tartnameai ile 934/ b71 No.ludosyaya müracaatla mezkUr dosya 
günü aaat on dörtten on altıya ka· 11---A!~~---~..,tit~--H_._N_a_·a_m __ .. da mevcut vesaiki rörebilecekleri ilin olunur. (2879) 

dar dairemizde ıatdacaktır. Ar- lıp anılı ilatilôli 
tırmaya' girmek için yüzde 7,5 te Lenin - Haydar Rifat 

minat alınır. Birikmit vergi, bele- Ruhi hayatta lÔfUll' 
diye reıimleri ve vakıf icareıi Dr. Y uns - Dr. Hayrullala 
müıteriye aittir. Artırmada ıayri ı1---....... ,-.,~.--~--;..tl;..ofra..;... __ -ııı 
menkule takdir edilen lcıymetin Pi,. ... Loti - L H. AlipD 
ebulunmuı tart olup aksi halde i· •----,-.-R-oaı-·n-Kill--li)atı-. _ ... ,-,--
hale ikinci artırmaya kalacaktır. Ahmet R .. it _ H. Nizmt 

929 tarihli icra ye iflia kanunu· •------------
nun ı 19 uncu maddesi mucibince, ikinci seri 10 kitap 
ipotek sahihi alacaklılarla diier .,. U Petln ve her •ı 
alikadarlarm ve irtifak hakin sa· 100 kurut olmak Ufere 
hiplerinin gayri ~enkul üzerinde- ı•·---904 ___ k_u_r,u • .;t_tu_r_· __ 
ki haklannı, buauıile, faiz ve mu- Gorio Ba6a 
rafa dair olan iddialarım müebit ı1---~-:.~~~Ha~y~dar~Rifa-·..;..ı __ 
evraklarile birlikte ve yirmi sün· Delilifin.Paltolojiai 
de dairemize bildirmeleri lizmı· Drr 8ernlU'd Hani - lzaettin 
dır. Abı halde hakhlir tapu .ıd& 9--iııılıiım"""!lı~l"""1tor---•Uıııiıİıııı-aİııilı;.:. ...... _ 

ile sabit o1maddrça, abf hedeli· Ti9t1ea,ef _ s.mi z. s-.,,. 
nin paylqmaımdan hariç kalır- .----~--~~----.. ! 
lar. Genit bil,; edinmek iatiyenle- Bnserelı düfimii 
rin 934 • 486 mmara ile dairemi· 11---'-·'!"""'!Mor,ü!'-'!'"-~-~p~.,-·_·_· ~Sefa-~11 
ze müracaatları ilin olunur. J. Rain Kiipi7fllı il 

(7153) Alunet Retit - H. Nmm 

Somimi-"'• 
İstanbul Yedinci icra mcınurlu- Tobtoy _ ı. H. Alipa 

gu .. ndan: ' ,.,.. 
Ayupatada Azaryan apartı· 

mammn 3 numaralı daireıinde ıa ı•·--"-._. __ nı_ .. _-_s.., ..... lai_._N_mi __ _ 

kin iken b111ünkü ikanıetcihınm Çocai tliifürenler 
meçhuliyeti anlatılan Aleko Ken ı•--H._G._M_ .. _ .... _. _-_L_F._Ruim __ _ 
diroa tarafına llfın oe F.,_,e 

Devlet Demiryollan ve Liman· Maris Şii& - Hilmi ZiJa 
ları lıletme Umum Miidüdiiüne Cemiyetin A.ıllan 
~yojlu üçüncü noterliğinden tu- rıec1w• Enpla - MDittin 
dikli mukavelename ile vermeli 111------------
taabbüt ettiiinia elbiselerden ıeri Üçiincü. aeri 10 kitap 
aldıimız iki takım elbise eamanı 1&9 al P•tlh ve h• ., 
olarak zikri ıeçen müdüriyetin 100 kurut olmak Uzer• 
sizden (116) Türk . lirası ve (60) •---•-a_2_k_u_r_u.-t_ıu_r ___ • 
kcmıt alacağı olduiundan bahiıle , Yeni Umi zilaniyet 
meblaiı mezburun yüzde S faiz &ac• - H. Ziya 
ve ücreti vekalet Ye icra muraf· 1---~ff~iilıamd~--.--mUl-.~et.;... __ .. ı 
larile tahıili talebi ile vukuhlılan Rmel - Galip Kanali" 
müracaat üzerine tarafmqa tel> 11----~K.~oı-n-aiı-.nazm-.------ı 
lii edilmek üzere tanzim kılınan Lenin _ Stalin _ Büaria 
ödeme emri ikametgihmızm meç· Ha dar Rifat.. 

buli7eti buebile tebliğ edilmekti· Günün ilıfuadi iflm 
•İn ı•ri ıeldiiinden bir ay müd· Prof. Dr. Su bi Nuti 
detle illnen tarafuuza tebliğine Cümlmri;yeder 
karar verilerek llalui seçen ade11ae 
emrinin biı- IW'eti daire divanha- - --Kt<~·-ef.,on._-...... H.İİİıııııiİİRifaiiiiiii. •t.._ __ • 

T erciimenin rol il 
neıine uılmı,tır. Binaenaleyh lt- H. Ziya Olken 
bu takibe kartı bir itirazınız var 11------..;;,;;;.;;.;.;;;;~---·• n.rn.;.1.,. 
ise müddeti mezkure zarfında ıi· --.,. ..... 

Ovid - S. Zeki AKTAY 
fahen veya yazı ile bildirmeniz ve ı .. ----~__,-..;....;.;. ___ ; 
Rlui takdirde uaulen icraya clenm Laolıon 
... tunac:alı tebUi maJramma kaim 11--~Le~•-•in~ı~--sa_t_K.maı ___ _ 

!malc üzere il&n edilir.( KlıpitolWnin Bala .. c.nı 
Ga._Pirow-A.H...-&.pr 

ZAYi SALAMBO 
Şifli Terakki liaeıi orta kısmın· G. Flauber _ 1. H. Alipn 

dan 927 aeneıinde al4ıiım diplo-
mamı zayi -*tim. Y enİIİ çıkaraca· Müracaat yeri - V AKIT 
inndan hükmü yoktur. (7167) Matl>aaaı - Ankara caddesi 

215 Tahir ISTANBUL 

• 

· Istanbul. Tramvay 

• 
Şirketi 

1935 t'ılının Gidiş - Geliş Proğramı 
sonra 1 Mayıstan 

No. Sınır 

• 
11 Şifll • Berazit 

• 
' 1 12 HarblJe • Fatih 

15 Taksim • SIT!·•"" 

1 

16 Mafka ·Beyazıt 

ıı A Maçka • Emlnönii 

17 Sitil. Sirkeci 

17 A Meddiyetiy • 
Emlnönl 

• 
19 Kurtalq • Beruit 

' Kalkıt • 

,,..,,... • f'lnel• 
(Tll"'ftkn • Şifli11• 

.. ( Şiflitlea • Be,,azUa 
( Be:ıfll/ltlan • Şifi~ 
(Barlll,,eden • FatUa• 
<,...,,...;,. • Barw,,e,,. 
(il• ........ -''•• ..... 
( Abaraydan • Harbiyeyi 

' (Taaiıntlen. Slrüd11• 
<Sirhdden • Tablme 

• ( lloçlaıdan • Bel/flzlta 
(Beıazittan. ,,.,.,. 

(Şlfllden • Emininine 
< Mafkatltul • B..,,.,,._ 
(EmtnanDndn • llaçlcaflG 
< Şiflltlen • sır_,..• 
(Slrlc«itlen • şı,u,,. 

~ (Mecldi,,.W•. Emlnönin• 
(ErrdnlJnintlen • Mecidigelc. 
(M~köl/Ünden • Emlnö. 
( Etnlnlnllnden • lleddlgek. 

• • 
<Kurluluıtan • Bega:ıUa 
( Befaılttan • Kıatulllf" 

( Şlflitlen - EnrlnlJlllM 
19 A Kartulllf"Eminönli ( Kurlul"flaıl • Emlnönline 

(Emlnönünden · Kurluluıa 

(Befl/daflan • Bebe;. 
< Be,uctafta ·fllmbt6nBne 

22 Beb<''· · EmlnönU • (Bebekten • E•ıln&aiine 
( Emln&llüulen • Bebe11• 
(Be&ett.11 • Beflktaıa 

23 Ortakiy. Aksaray (OrtoltiJgden • Abnra11a 
( Abartıı/dan • Ortalcö11• 

M Betlktat • Fatih < Beflklaltan • FatU.. 
• (FatJAUn • Bql/cltlfG 

32 1'opkapa • Sirkeci 

33 Yedikule • Sirkeci 

37 Edlrnekapı • 8irkecl 

( AisarQtlM • Topltapıua 
('C°"'"'1114a • Slrltnlfle 
(Siriedden • 7'opltapıga 
(Topltapula11 • Akaara.-

< A1'.artı11daa • ı· edlkule11e 
(Y.etllkukden • Slrltod,,. 
(Sirkedden • J' edUude,,. 
< Y HUrııletla • Abcm.111• 
( A-...,,.,. · ldlrnMapıpa 
(Edlrnekapulaıa. S#lbcige 
<Slrbdtlen • Bdlrneiapıga 
f1·:tllrnaapulan • Abanılla 

Ara 

:r 6" 
9' 

!2' 
26' 

5' 7' 
9' 

14' ır 
28' 

5• 

5• 8' 
17' 

7• 
14• 

8" 
12" 

21· 

6" 9' 
17' 

ilk So• 
kalkıı n.rıt 

5.40 23.40 
6.00 2LOO 

6.20 23.30 
7.02 2'.12 

6.30 24.00 
5.46~ 
...aut' 
6.00 22.50 

'1.15 19.10 
7.35 19.30 
6.15 23.20 
6.55 2LOO 
6.10 -
7.10 ?&20 
uo 20C5 
6.25 20.00 
6.55 20.30 

6.'5 9.40 
7.17 lo.12 

14.28 18.45 
15.00 19.15 

6.00 2.1.10 
6.45 23.55 

6.05 -
.,. 7.05 20.10 

15' 6.35 20AO 

5.25 -
6" 5.35 -

10' 5.45 23.40 
20" 5.55 24.20 

1.00 
8" 5.50 20.50 
ıs• 6.35 21.30 
.,. 6.30 20.40 

14• 7.10 21.20 

5' 5.25 -
8" 5.40 23.30 

6.12 U.00 
16" - W5 

5.30 -
,. 5.45 2.1..'5 

10" 6.17 24.0S 
16 - 2'A9 
5' 5.25 -

1 O' 5.45 23.%5 
15' 6.14 23J5 

- 2'.25 

KAYIP 
AMASYA ICZANESI • EK· 

REM lllLeEN 

T ue ve ucu yerli ve yaban· 

cı iliçlar • itnyat, fenni sizlü' 
• liatik uhlat levama. • • 

1931 tarihinde 16 ncı ilk mek .. 
tepten aldıiım tahadetnam ... İ 
kaybettim. Y eniıini çıkaraca,_ • 
dan eakiıinin hükmü yoktur. 

• 

Nurettin 
(7t9'>-
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Ademi iktidar ve 
belıeVfekllfini, sinir zafiyetini . 

giderir 
8er eczanede bulunur. Kutusu: 

150 kuraıtur • 
.ldrq Galata Posta kututsu 1255' 

............... ~-----~~~~--
D 0 Z EL TM E 

" :s • ~ 11 inci aayfaaıııdaki I 
auE!m iktidar - Horr.ıot,in,, ile-

nın fiyatı 150 kuruı ~-ıılacağı ' 
Yerde sehven 15 kuruı yazılan§ 
olduğundan ta•hibi keyfiyet olu
nur. 

-- Dr. Ihsan .Sami-• 

BAKTERIYOLO Jİ 
LABORATUVARI 

Ulftoomf kan tıhlilltı. Frengi no: taı 
1~Zlrından (W userman· ve Kabn tea· 
'llillleri ) Kın küreyvıu sayılması, ti· 
fo Ye sıtma bıstalıklan tetbisi, ldr.ar, 
halgaın, cerahat. kazurat ve su tahlilttı 
~tra mikroskopi, hususr ışılar istihzan 

•ncta üre, şeker. Klorür kollestcrin 
lbiktarlırının tayinı. Divanyolu No 

189 Tel. : 2098l 

ı..... Suıt.anahmet 3 ünı:ü sulh hu
"Ut nıahkemesinden: 

b•vacı Kanetti birade~·ler ta
"tınaan Sultanahmet Akbınk 
~alleai keresteciler ıokak 6 nu• 
~ı hanede mukim Emin aley· 
.... açılan 42 liranın me.faiz ma· 
~f muhakeme ücreti vekalet ile 
I lilcte tahıili davasının icra 9di· 

Herhangi bir cereyan prizine takılablllr 

Satış yerleri: 
Salıpazar. mağazası 
Sahpazar Necati Bey caddesi 

no. 428·438, Tel. 44983 
Metro Han: 

Va ntı• ıa" to•• ru•• TUnel mvdaıu, Beyojlu, Tel.44800 
Elektrik Evi: 

Beyazıd MUrekkebcller Caddeal Elektrik 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik temin edebilirsiniz 

Telefona 24378 
Kadıköy: 

Mtlvakldthane caddeal, Tel.: 80780 
BllyUk"da: 

23 nıaan caddeal Tel. 16-128 
• Üaklldan 

SATI E' de $1rket1H•ır•ı•~•k••••·Teı. eoa~2 
· . Taksımdekı 

12 AY VADE iLE SATILIR 

• 

Sergiyi ziyaret ediniz 

Denizyolları 
1,LETMESI 

Acenteleri. KaıakOY • Klprl~ 
f cL4U6t - SirkcQ MôtlrUııMe 

111-- ifan Telefon 127.W --· 
lmroz Yolıı 

KOCAELi vapuru 18 MaJ1S 
PERŞEMBE günü saat 18 da 
lmroza 'kadar. (2662) 

Mersin Yolu 
INEBOLU Tapunt 17 Mayıı 

CUMA günü saat 11 de Mersine I 
kadar. (2663) 

Trabzon Yola 1 
VAT AN Tapuna 18 Ma111 

PERŞEMBE ıünii saat 20 de 
Hopa,a kadar. (2864) 

Bandırma Yola 
laJanbalclan her camarteai, 

Pazartesi, Salı Te Pe~ 
aünleri kalwı Bandırma yolu 
poetalan 15 Ma;yutan itibaren 
aaat 21 de kalkacaktır. (2682) 

HAKiKi (Juvel) ı•· 

1i 
zocaklarr. Talditlerin • 
cim aalanma: PiriDç 
rencinde JaWnb te
nekeden yapdanları 

kat'i11en almayınız. JOVEL Pl
RINÇDEN YAPILMIŞ dayanıklı· 
dır. Fiyatlar 190 • 380 kurut ara• 
ıında her çetit ve No. varc:?ır. 
DIKKA T: Satıt yabm latanbuldcı 
KurukahTeci han No. 21 (G~-.. 
mati) Tqra aiP&ritleri kahul ohi· 
nur. (DEMON 144) fitilli maTi 
alevli Z75 kuruta ocaklanmız ve 
her ç91'it BARTHEL KA YNAIC 
LAMBALARIMIZ vardır. j 

tıa dwutmamıda müddei 2 kıta 
leııet ibraz ve istihtap ve ~tbikat 

ZAY1 "• •bit olmadıiı takdirde yemin • 
~~-İni iıtedi. Ve olıuretle gıyap 1ürk inkıllbı tarihi dersleri i· 
~ ilanen teblifn~ ve chı- çin Terilen ~ kaybettim. 
~ 5/ 8/ 935 ıaat 10 taliki y eaiaini alacaimd&n eıkiıinin t icara, verilditinden tarih illnm deleri yoktur. f'IM8) 

1 lstanbul Belediyesi nAnları 1 

İtibaren 15 ıün zarfmda iti- Edebiyat fakültesinden 1255 
~li ve ;yevmi mukilrde Zahir Sıtkı. 

Temizlik itleri nümuneıine ıöre yaptınlacak 1400 çift çizmt: 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Nümuneıi levazım müdürlüiür.· 1 
de ıörüldr. Bir çift çizmenin tahmin bedeli 530 kur'uıtur. Paruu 
p.rtname almak üzere levazım müdürlüiüne müracaat etmeli, artın · I 
maya airmek için de 2490 No. artbrma ve elcailbpe kanununda yazıtı e hazır bulunmadıiı • • 

~İrcle vakialar ikrar ve kabul 
a dUe hüküm verileceği mübeyyir. 
llJap kararmın ilanen tebliğ olu· 

•• • 
• vesika ve 556,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya maldnıziyf:: 

~(7169) 

DOKTOR 
ltOSEYlN USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassrer. 

llleli Lütüf Apartımanı ıaat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

Hüviyet ciizdanımı kaybettım. teklif mektuplarım ihale günü olan 27 - 5 - 935 pazartesi ıünii 1&· 

Yeniıini alacağım, eıkiıinin mu- at 15 de daimi encümene vermelidir. (8.) (2572) 
teber olmadığını ilin ederim. 

HUkuk fakültesi talebesinden Temizlik itleri için lüzumu olan 1040 tane sarı balıkçı müpn,. FRANSIZCA-ALMANCA DERS 
4157 Saadet li baaı açık eksiltme ile alınacaktır. Bir mütambanın tahmin kıymeti AJmanyada tall~il görmüt bir 

.. (7148) 425 kuruttur. Şartnameai levazım müdürlüğiind~ gCirülür. Eksiltmeye Türk bayan en modem usullerle 
------------ girmek iıtiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı franarzca ve alıntnca dersler ver • 

Salu"bi: ASIM US veaika ve 332,.5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile i- .mektedir. Arzu edenler Kurun r•· 
Neıriyat Müdürü: hale gu"nü olan 27 - ·5-935 pazaıteıi günü ıaat 15 de daimi encümen- zeteıinde A. F. remzine müracaat. . REFl'K Ahmer SEVENGlL 

VAKiT Matbuu_ lıtanbul de'bulunmalıdır. (8) (2571). (7053) 



Kadıköyünün Romanı 
Yazan : Safiye Erol 

rakında 

---------------------------------------

Alman yıldızla
rından Leni Ruy
fenştal, Adolf Hit
lerin şimdi en be
ğendiği yıldızdır. 

Birçok defa takdir 
Dlunmuştur. Şimdi 
de "iradenin za
feri,, isimli Nazi 
filminde oynayış

taki muvaffakiye-! 
tinden dolayı kerı-ı 
disine propaganda1 

nazırı Dr. Göbbels 
tarafından en bü
yük film mükafatı 
verilmiştir. 

Pariste yeni tarz
da bir dalgıç elbi
se~( yapılmııtır . 
Bu elbise, bir ma
vodan ve bir cam. 

maske ile su i
çinde nefes alma
.ğt temin eden şi· 
teden ibarettir . 
Dolayısile gayet 
hafiftir. Dalgıç, 

ıu içinde kolaylık

la kımıldanabili

yor. Ancak deni
zin dibinde bir 
çeyrek saatten faz
la kalamıyor . 
Fransa bahriyesi, 
bu yeni tarzdaki 
dalgıç elbisesin
den istifade etme
ğe karar verınİ§· 
tir. 

Kadıköyünün Romanı 
Yazan~ Safiye Erol 

Yakında 

İşte size bir ana sevgisinden nümune: Gördüğünüz aslan [ondracJa liayvanat l>ahçeıin.dedir. Bııf\' 
dan evvel yavrulamış, fakat yavruları ölmüştür. Aslan şimdi yeniden yavrulamış bulunuyor. Dikkate 
değer tarafı aslanın bu defa yavnılarına daha fazla dikkat ve alaka göstermesindedir. 

Belçilia ınünendislerin.den R-.. lngiltere Kralmm tahta olurmasmm 25 ind yıldönümünü kutJı.ı· 
berti posta işlerinde büyük bir hl:ı.. lama merasimi daha bitmemiştir. Aylarca sürecek ve bu sırada birço~ 
temin etmek için bir ilet icat et- merasim yapılacaktır. Kutlulama nın birinci gününe ait merasimin ect 

mittir. Pervaneli bir mermi şek- h fi d b .. K l ·ı S p 1 k'l. • d b. 1t 

l
. d 1 b 

1 
. . . tu a arın an ırı ra ın saray ı e en o ı ısesı arasın a ır yero 

ın e o an u a etın ıçıne en ça" _ . . 
b k .. d ·ı · ı~ kt durup Londra şehrının murassa kılıcını almasıdır. lngılterede ötedelf u gon erı mesı azım me up· 
Iar konacak ve bir gülle gibi atı- beri adet, saray ile Sen Pol kilisesi arasındaki bu yerde, her kralın aıı 
lınca saatte bin beş yüz kilometro cak bu kılıcı aldıktan sonra bura dan geçip daha ileriye gitmesidir 

hızla gidecektir. Bu kılıcı, Londranm belediye lordu (yani reisi) krala takdim eder -i1 

kral bu kılıcı aldıktan sonra daha ileri gidebilir. Eskiden hu kılıç ' 

lınır, sonradan geri verilirdi. Şimdi ise kralın bu kılıca elini dokunnı~ 
sı yetiyor~ 

Resimd~ gördüğünüz, Alma·;-ı larrn vücude getirdikleri ıs,3o0 
tonluk ticaret gemisidir. Bu gemi, Uzak Şark limanlarına doğru ili< 
seferlerini yapıyor. Bu vapur, Ceneveden Şanghaya yirmi üç gi.iJld.e 

Berlinde toplanan büyük film kongresi vesilesiyle muhteşem b;"(' balo verildi. Bunda birçok yıldc1. vara~akiır. Şimdiye kadar bu yolu geçmek ic;;in oiuz sekiz günü gerı · 
hazır bulundu. Resimde soldan itibaren bu baloda hazır bulunan erkek yıldızlardan Frits Kamper;, de bırakmak icap ediyordu. Almanlar, hu gemiyi yapmakla başk-' 
şair Garhard Mentselden sonra P a vl Hörbiger ve Gustav F roliş, gene soldan itibaren ·kadın yıldızlardan memleketlerle harici deniz seferkri faaliyeti noktasından ayni dere· 
Karola Hön~ Lida Barova ve Guslav Frölişten sonra Dorit Krayzber görülüyorlar. ceye erittiklerini ileri sürüyorlar. 


