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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

r ını 

ı I .. 
Osmanlı~~d~n ti!rk- Dil kurultayı dün toplandı rmıııııı~ Dört ~ararname l:ıınıııUA' 
çeye geçış ınkdabı K 1 d 3000 k. • b 1 d = KontenJan, -'~ker, ~ 

'i'ürk dili ve Türk milleti bu uru tay a • •. iŞi U ~n U Ve ~ kahve, dovız jji 
inkılip ile yeni toplan~ıdakı yuksek so~ler • i kararnameleri.. illi 

~!~ab~ç!~~!n ~!~~~a~~'!yı~~rd!ile memleketın hel'."larafında .dınlendı i. . . 1 
1-

•İnı salonu dün, milli kurtulu~ ha vardır. Halbuki türkçe itlenirae, 1 ihracatı tesbıt komısyonl&rlnln ilga-= 
•eketimizin ehemmiyetli bir hadi- daha ziyade :aevkimize uygun bir R • G ı• s •h Raf B 1 k J d İ§ 
~~~ G::i~in o~~ubuı!:t~i~U:: dil ~:!it. ~f:tk~~~in nutkundan eşıt a ıp, a_!llı • ı at ey. er uru tay a 1 . sına dair kararname = 
fı.':db~nf:~ 1;:~!1':!:..;;~:·:;ti...J.'i ;:d':bav:!y:.:! '!!ü~.t~~:bM~!ii ateşın bırer nutuk ırad _ ile dığer kararnamelerin metili i 
~v::!:ı!;.;~ıt"'!il!tı:,:~ ;~~::r:i!~p.:;ı>;d~~dd~':ı~! ettiler. Bugün de tezler müdafaa edilecek .. :'. 0 llstesı ~ 
İçtimam manası budur. Ve kurul- rem Maarif vekili 1919 mayısın- = ANKARA, 26 (Milliyet) 1 3 _Bu karamam" 18 ey.-=-
!ayın iki hatibi, Samih Rifat ve dan beri milli istiklil savqı İçin- o - M J -
Maarif vekili Retit Calip Beyler, de bulunduğumuzu, Büyük Gazi- Kurultay Nasıl Başladı Ve Neler ldu? -- em ekete girecek ,eker: l~l 1932 tarihinden muteber-= 
•Öyledikleri nutuklarda da bunu nin Samsuna ayak bastığı günden • ='kahve ve çay kararnamesı dır. S 
tebarüz eııirdilcr. beri batlayan bu sava~ın aiyasiı Millet gözyafı dökerken padi- =bugün netredildi. Kararna- Türk parasının kıymetini !§§ 

Sivas kongresinin •iyasi kurtu ikhııadi, mali hülua her sahayı ıahlann bayram yaptıkları büyük =me §Udur: koruma hakkında 7 numara- E 
!ut savatmdaki eherlımiyeti ne şamil olduğunu anlatııktan ııonra salon, Dolmabahçe sarayının mu __ 1- 13144 numaralı karar- lı kararname esasları tunlar- 5 
ıae, eylUI 1932 Dolmabahçe içti- kültür ıahaıımdaki safhasmm da ayede salonu, dün belki ilk defa . d -
trıanım dil kurtulut savatmdaki lltin harflerini almak ve nihayet olarak Türkün kendisi için kendi :=name mülgadir. ır: E 
ehemmiyeti de odur. istikbalin ta timdi de öz dilimizi Arap ve A- özdilini kurtarmak için yaptığı § 2 - Memlekete teker kah· 1 • S .nı;unaralı Türk parau;;;;;;; 
•ilıçiai, Türk milli hareketinin ta- cem tahakkümünden kurtarmak toplantırun tahidi oldu. :=ve ve çay ithali umumi kon- kıymetmı koruma karama - 5 
•ilıini yazarken, dünkü ictimaa teklinde tecelli ettiğini izah etti. Kurultaya aza yazılanlar, sa- =_tenjantmana tabidir. (Devamı 6 ıncı sahifede) =-
böyle bir yer verecelkir. · Reşit Galip Bey, nutkunu duygu at on ikiden itibaren birer birer 

Saat, ikiye bet dakika var .• Bir ile ııöylüyordu. Nihayet kendiai- gelmeie batlamıtlardı. Memur- 5İilllllllllllllllllllllHlllHlllllllUUlllUllDlllllllllllmllllllllllWIQUlllla•HHfii 
"Ydan beri Türk Dili Tetkik Ce- nin Maarif vekili sıfatile bu inkı- lar, davetlilerin kartlarma baka-
trıiyeti katibiumumiliğine Ku- laba müzaheretini vadettikten rak yerlerini göıteriyorlardı. M v • J ' f k 
tultaya aza sıfaıile iıtirak sonra Batvekil Paşadan da haber Salonun her tarafına büyük enıze os un ır a 
'"imek Üzere müracaat edenlerin getirdi: ismet Pata, Maarif veki- hoparlörler konulmuııu. Kapımn e • 
hepgj de ön sıralarda yerlerine o- li vasıtasile dil inkılabına hizmet karııaına gelen yerde üzeri yetil 
lurmutlardır. Samiine tahais <0di- etmek hükfunet ve vatanda,lar i- çuha kaplı bir riyaMıl kürsüaü Ju k • t• k d 
len arka ııralarla aağ taraftan çdiın.n'yboirrdbuo.rç ve şeref olduğunu bil- ruyor. Kürsünün önünde hatiple- Si e serıye 1 azan 1 
hn aıralar da kimil"n dolmut- rin ııöz ııöyleyeceği bir maııa var. 
ıu ... Saat tam ikiye varınca, yuka Maarif vekilinin nutkundan Saat bire doğru, azaya mahoua 
il localardan birinden gelen istik sonra Samih Rifat Bey, hazırladı- iakemlelerin hemen hepsi dolmuı 
la) marşmm sesile herkes ayağa 81 uzun ve cidden §ayanı dikkat tu. Memleketin bütün düşünen 
kalkıyor. istiklal marşı dinlenip te bir tezi okudu. Samih Rifat B. in kafaları burada ... Şairleri, alımle 
oturulduktan aonra Samih Hifat bu etüdü kurultay azalan ve sami ri, edipleri, iktısatçdan, müder
bey kürsüye doğru yürüyerek ku- İn nazarında Türk dili hakkında risleri yüksek idarecileri, aiyaset 
l'\ilıayın içtimaındaki maluadı i- yeni bir ufuk açtı. Türk dili çok es adamlarım, hasılı bütün belli bat 
lah eden gÜzel bir nutuk irat et- ki bir dildir.Türk kelimeleri Türk lı siınalan ayni çatırun altında gö 
"'eie başlıyor. ırkı gibi yayılmıt ve baıka' diller rüyoruz. 

Samih Rifat Bey nut- için mehaz olmuttur. Türk di- Saat ikiye çeyrek var. Salon 
kQna milli kurtulut hareketi- li, Türk milleti gibi asırlarca hür tamamile doldu. Herkea yerine 
:-'i:ı:in ilk safhalarını hatırlatmak yatadıktan sonra nasıl oldu da yerleıti. Hoparlörler, son defa mu 
"' batladı. O zaman istilaya ma- Araban ve Acemin esareti altına ayeneden geçirildi. Zabtı tııtacak 
l'\i:ı kalan memleketin feci halini düttü? Bütün liaanlar için mt:haz memurlar, masalannın etrafında 
•nlattı. Herkes nevmit bir vazi- olan bir dil nasıl oldu ela hü- toplandılar. 
)'~ite iken, Gazinin rehberliği iJe viyetini kaybetti? Dil lı.-urultayı- Tam ııaat iki ... Salonun heybet 
~•ili iıtiklal davasının kazanıldı- nın müteakıp günlerinde bu aual- li kubbelerine çarpan tehir bando 

d&trıı söyledi. Gazinin hizmetlerin- !ere cevllp verilecektir. Herhalde •unun uğultıılu sesi duyuldu: Her 
en bahsettikçe nutuk alkıtlaru- dün kurultayda bulunanlar, oa- kea, ayakta, lıtiklil marşını din. 

)ordu. Nutkwı bir yerinde büyük manlıcadan türkçeye geçiş inkı
•ehberin kurultay azaaı arasında !ahının heyecanım duymu~lardır .. 
<ılduğunu söyleyince; bütün göz- Ahmet şOKRO 
~r, sağ taraftaki sütunlaı,n bu-
k nduğu mahalle döndü. Filhaki-

" Gazi Hazretleri, kurultay aza 
•ı araaında mevki almış bulunu
t;rlardı. Büyük Gaziyi gören (iç 
ı, il aza ve sami yerlerinden kal
' atak heyecan içinde alkışlama- 1 
~" başladılar. Alkış birkaç daki-

a. devam etti ve Gazi Hazretleri 
)'erlerinden kalkarak bu lezahü- ı 
]"ta kartı mukabelede bulundu
d"r. Matbuatın bulunduğu köşe
~"• Gazi Hazretlerinin biitün ku 
ı.,.'1!'Y müzakeratını dikkat ve ala 
,.. ~le ııonuna kadar dinl<>rlikleri 
01'\ilınekıe idi. 

• S....ih Rifat Bey, bundan ıon
't";· Osmanlı devrinde Hakanlığın 

1 d~ cemiyetinde esa• telakki e-

RO N ·--
1 Teşrinievvel Cu
martesi başlıyor 

Falih Rıfkı Beyin gazete

m iz ıçın hazırladığı bu 

ec1ebi eseri 1 Teşriniev
vel Cumartesi gününden 

itibaren ne9re başlıyoruz. 

ROMAN ~ dığini anlattı. Milliyet duygu- ı 
ı.· lın tereddiye uğradığını • ve ın siyasi kısmı da yok 

değildir. 

Gaz/el ne demektir, 
Kemalist ne demektir? 

ErenkiJg Vatan kulü
bünde bir vak'a. 

TDrk tarihi tetkik cemlgetl reisi Samih Rlf at B. 
konferans veriyor 

liyor. Tam b~ "!'"!'da, bütün göz- j Bu aralık Samih Rifat Beyin, kür 
ler, alonun ılerıa~d': açılan bir aüden seai geldi; Türk Dili Tetkik 
kapıya doiru ~vrıl~ı; BüyÜk re- Cemiyetinin yorulmaz batı, §U hl 
ia, Millet Meclıaı Rem Kizım Pa- tabe ile ııöze batlamıttı: 
fa ile birlikte kurultaya gil"iyor- - Muhterem hami ve reisimiz 
du. Bütün aza ayağa kalkarak Büyük Cazi Hazretleri! ... Hanı.nı 
Gaziyi dakikalarca alkııladılar. lar, efendiler ..• Milletin, kendi eli 

le kurduğu bu kürıünün etrafm
da mütterek bir gaye uğuruna 
toplandık 1 ... 

Salonun Üç muhtelif noktaama 
konulan hoparlörler, bu ııözleri 
parça parça salonun .içine dağıttı 
lar. 

Samih Rifat Bey, gür, temiz ve 
özlü •eıile hitabesine devam ede
rek, Osmanlı saraylarının T\irkü 
nasıl hakir ve dütkün gördüğünü 
anlattıktan sonra sözü Çanakka
le muharebe.sine getirdi: 

- Yurttatlarım... Hiç bir mil
let, makaataız ve netice~iz, harp 
denilen imtihana girmemiştir. Biz 
yalnız Çanakkalede kendi bayra 
ğmuz için vurutlıık. 

Bu ııralarda, Mustafa Kema
lin yıldırım orduau kuinandanlığı 
nı kabul ettiğini ifidenler, genit 
bir nefea aldılar. Otomobili bir 
kaç defa, dütman tayyaresinin 
bombalan altında ilerledi. 

Bir dütman tayyaresi, bir gün 
onun otomobilinin pek yakmma 
bir bomba atmıttı. Büyük bir tra
ka koptu. Yirminci aırm bu kah
raman çocuğu, o zaman kolJannı 
göğaü üzerinde kavutturarak ıa
kin ve vakur ileriye bakıyordu-. 
O sırada yanında bulunan yaveri 

~~e~ce liaanın ve edebiyatın da 1 

O -..ret altına alındığını İzah etti. 1 

't~":atılı saltanatı devam ettikçe; 
lı !'t°• kendi benliğini unuttıığu gi 
I~ edebiJl'B.t ta, tahsil ııoftaların e
~ olduğundan esaret altından J 

~,. f 1!"_11adı. Türkçe aı apçalaştı 
d,. d a~~ıl~tli. Arada zevklerimiz 1 
'"l•ttı. Okadar ki bugÜn öz di 1 Teşrinievvel ,

1 
".gidelim diyince, türkçe keli 

"'in O<mat1lrr'1 karlar İlhenk- 1 •·-------------

Dil kurultayına iştirak etmek 
gelen hanımlar 

üzere saraya ne: 
- Cevat, dedi, zihnimde öyle 

C Devamı 5 inci sahifede l 

Liberaller 250 azalıktan 106 

sını, kralcılar 90nını kazandılar 
Y unanistanda ne zamandan 

beri beklenen intihabat nihayet 
yapıldı ve neticeler dün belli ol 
du. M. Venizeloaun liberal par
tisinin ekseriyeti kralcılara ver 
mediği anla§ıldı. Ancak İntiha
bat neticesi M. Venizelos'a tah 
min edildiğinden daha kabank 
bir ekseriyet temin etmemit bu 
lunuyor. Binaenaleyh M. Veni
zeloa'un ihtidar mevkimde kal
ması için diğer fırkaların da 
müzaheretini temin etmesi li
zımgelmektedir. 

ATINA. 26 A. A. - Saba-
hm saat ikisine kadar belli olan 
neticelere göre ekseriyeti Veni
zelosun liberal fırkaaı kazan
maktadır. ikinci Çaldarisin fır
kası gelmektedir. Diğer fırka
lar ehemmiyetsi:ır azalıklar ka
zanmaktadırlar. Geçen maliıte 
komünistlerin mümessilleri yok 
tu. Halbuki bu mecliste bir kaç 
komünist mebus ta bulunacak
tır. Yeni ziraat fırkası da bir 
kaç azalık elde etmektedir. in
tihabatın en bariz vasfı tam bir 
ıükfinet içinde cereyan etmit ol 
masıdır. Şimdiye kadar Yuna
nistanda bugünkü gibi ıükUnet 
le hiç bir intihabat yapılmamıt 
tı. Hükfunet merkezinin sokak 
!arı mutat manzaraamı muhafa 
zıİ. etmittir. Duvardaki reklam
lar olmasa idi günün bir intiha 
bat günü olduğu kat'iyyen anla 
tılmıyacaktı. Şunu unutmamak 

lazımdır ki bütün fırka liderleri 

M. Venlıelos 
taraftarlarına her türlü nüma
yiıten vazgeçmelerini ihtar et
mitlerdi. Reylerin taanifine bü 
tün gece devam edilmittir. Çal. 
daris ve Kafandaria intihabatın 
büyük bir intizam içinde cere
yan etmit olmasından dolayı 
memnuniyetlerini beyan etmit· 
!erdir. 

ATINA, 26 A. A. - Atinı 
intihap mıntakaaına ait netice
ler liberallerle halkçıların he
men hemen müsavi miktarda 
rey aldıklarını göstermektedir. 
Son ve muvakkat neticeler mev 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Amerika sefiri dün Milletler meclisi açıldı 
memleketine gitti Yunan murahhası M. Politis 

Sefir, Gazi Hz.ne ''Süper Mu_ 
solini,, diye tavsif etmektedir 

1 
~ 1 

15 Teşrinievvelde Ankaraya dönecek 
lST AN BUL 26 A.A. - A- mecburiyetinde kalmamış oldu 

ı n:erikanın Ankara sefiri mister ğu bir takım feyler yapmıttır. 
1~ Charleı Sherril. kendisini Hav- Bunlar da ruhani kuvvetle cis-

ra götürecek olan ti de france mani kuvvetin tefriki, Tiirk ka· 
I• vapuruna binmezden evvel Nev' 

I; york Herald muhabirlerinden 
birine atağıdaki beyanatta bu
lunmuıtur: 

Türklerin ticari muvazeneyi 
tesis etmek için sarfetmit olduk 
lan gayretlerden bqkaca g&-

1' termekte oldukları baılıca faa-
11 liyet, halı hazırda asri binalara 

ait projeler tanziminde görül-
mektedir. Bu binalarda betonar 
me inşaat büyük bir mevki it· 
gal etmektedir. Türkiyede bal
kın yüzde 80 inin ziraatle İftİ· 
gal etmesi ve İtsizliğin hemen 
hemen meçhul bulunması bu 
mesaiyi kolaylaıtırmaktadır. 

Türkler. Ankarada gayet su 
ratle apartımanlar inta etmek
tedirler. 

Çankaya'ya giden yolun iki 
tarafında şimdi muhte§em se
faret binaları vücude getiril.mit 
tir. Bunların arasında ihtitam 
itibarile Va,ingtondaki binala
n geride bırakan lran sefaretini 
ilk evveli zikretmek icap eder. 
Almanya'nm ~di Türk payi
tahtında 5 binası vardır. 

Amerikaya seyahatinin se-
' · hepleri hakkında sorulan bir su 

ale cevaben M. Sherril ıöyle de
mittir: beni Vaşingtona davet 
eden bir telsiz aldım. Vaşing· 
tonluların batkalarının kendile
rinin projeleri hakkındaki dü
ıüncelerini bilmek arzu edecek 
lerini zannediyorum. 15 t~rini
evvelde Ankarada bulunacağı
mı ümit ediyorum. Çünkü Tür
kiyenin 29 t~rinievvelde Cum
huriyet bayramı ıenliklerinde 
bulunmak arzusundayım. 

Amerika sefiri, Gazi Hz. !e
ri hakkındaki hayranlıklann
dan babsetmit ve Miifarünile
yb Hazretlerini "Süper Muuo
lini" diye tevsif eylemiıtir. Se
fir demittir ki: Gazi Hazretleri 
hiç tüphesiz Mussolin.-ye faik
tir. Zira Musıolininin yapmak 

Graf zeppelinde 
Gizli yolcu 

LUDWiGSHAFEN 26 A.A.
Bu sabah C9Dubi Amerikaya 

ıidecek alan Zeplinde bir gidi 
yolcu dalaa _,,dana çıkanlmq

tır. Bu yolcu, balonun, ziJ'aret et 
mel< bebaneııile ıirmit oldağğu • 
petinde aalda-tır. Kendisi J 7 
yaıında bir Leh'li olup ayni hare 
kelinden dolayı geçen haziran a
vında da ceza ıörmÜf!İİ. 

FRlEDRİCHSHAFEN, 26 
A.A. - W olff Ajansmduı: 
Kont Zepelin balonu cenubi A
merikaya yedinci seferini yap • 
mak üzere bugün saat 7.08 de 
limandan hareket etmiftir. Dok 
tor Eckner'in idare ettiii lıu 
balonda 8 yolcu bulunmakta -
dır. 

ltalyanın nüfusu 
ROMA. 26 A.A. - istatistik 

merkez enstitüsünün neırettiği 
bir cetffle göre İtalyanın nüfu 
su 31 Afustosta (42.2ıt.cJOO)e 
balit olmuttur. 

Sejir M. GJı .. rles Sherrll 

dınının istibliaı, Arap harfleri 
yerine Latin harflerinin ikame
si gibi. 

Büyük Türk baliskin ile 
George Washington arasında 
bir mukayese yapan sefir, bu 
iki büyük ,ahsiyet arasında bil 
bassa 3 m.ütabeJıet noktası bul
muştur: Gazi Hazretleri. yalnız 
inkılap reisi değil, ayni zaman· 
da Türkiyenin ilk Reisicumhu
rudur. Türk devletinin payıtab
tmı, memleketin bilhassa deniz 
tarafından taarruz edilmesi en 
ziyade müfkül olan bir mahal
line nakletmiştir. Türkiye. lran 
Bulgaristan. Rusya ve İtalya i
le dostluk münasebetleri tesis 
eylemi9tir. 

Mülakatın bu noktasında se
fir fU sözleri söylemittir: 

82 inci defa olarak Atlas Ok
yanosunu geçeceğim. Madam 
Sberril hah hazırda Lauaanne' 
dadır. Oğlum cenubi Dakato
nun ayan azasından Peter'in 
katibidir. Bu suretle aiyaai ha
yata atılmıt bulunuyor. 

Sabık Kahire 
Maslahatgüzarı 

Vekillet emrinde bulunan sa· 
bık Kahire maslibatafuıarı Mah· 
mat Saİ1 B. in.._... m~rkn· 
de iatilııdamı tek.arrür etmittir. 

Madam Robinson 
~a zenainJerinden Mm 

Robin- .. lıırimize ıelmittir. Ma
dam Robinson Aliıarda Hitit a&a· 
nnı meJ'dana çıkarmak için Prof. 
Yon el.- Osıen'in idaresi altında 
hafriJ'at yapmakta olan heyetin 
meaarifini deruhte etmittir. Ma
dam Robimcm'un .. hrimi:ze ırel
meai üserine prof. •on der O.ten· 
de Alifar' dan latanbul' a ııelmit· 
tir. Madam Robiıuon •e prof. von 
der Osten dün Dolmababçe sara
yına ıiderek Maarif Yel.ili Re,it 
Galip B. le ıönifmiiflenllr .. 

Birinci diıtababeti 
kon~resi 

Umumi kitiplikten: Kon
gremizae yapılacak tebligatın 
kabul müddeti gösterilen arzu 
üzerine 15/10/932 tarihine ka
dar uzatılmqtır. alakadarların 
nazarı dikkatine arzolunur. 

Haftalık Edebt Muısahabe 

Fikirler 'Oe insanlar 
1- Ahmet Raaim 1 b~d':'rmai• meebu.r bir mu

harrinlL Fakat ba taır olmuma 
Ahmet Rasim için buıünlenle mani deiildi. Bunu aöylerken 

çok teJ'ler yazdacaktır. Cördiik- tarkılaruu, bir ııençli.k eeeri olan 
lerini anlatmağı, biz Yat~akiler i- Kitabei • l'Gm'mı dütiinmiiyoruın; 
çin al'ttk büyİİk bir teY ıfa .. et• tarlaları pek bilmem, ICitofoei • 
miyen •akalana bi.kiyeaini biJe l'mn'daki - tiirlari, bir za. 
tatlı tatlı dinletmeii bilirdi. Ma- manin Y almp Kadri'nin adeta 
lım-rir, F• edip'ini :zevkle, bir h..,,..,..ı. kL ' ııi üwine o
defada olmmUftum. lmm•k İlt_,İftia' Fakat onlarda 

Eserleri, ıerek mevzu, gerek Ahmet Raaim'in J'azılannda biç 
lisan itiban1e bir deYrin damgaaı• ahflDadıfmuz bir tuımnu, bir 
m la!ldıiı için elbette ki uzua "priciosite" bulduğum için oku
n-n kalanuyaeaktır. Hatti bu- yamadaan. ffa)'lr, Ahmet Raaim
ıün bile onları okuyanlar azdır. in .. ı fİİrİ o kitabında değil, er• 
Fakat onun yaıad&iı senelerin teai aabab netredilmek üzere alel 
tarihini tetkik etmek istiyenJer acele yazılDllJ makalelerindedir. 
o kitaplardan çok istifade ede- Şairlik dediğimiz feY belki 
cektir; bunclan başka münteha- sadece, her anı hafızamızda can
bat kitaplarına ıirecek birçok h olarak saklıyabilmek den:ek
parçalan vardır. tir. Ahmet Ruim her an, en es-

Ahmet Raaim bir gazeteci, ki ıünlerini de J'afıyor gibi idi. 
yani ırüniin bildiselerini takibe, Onlardan, heyeeanmı kıar.:iann
lıer neden bahsederse ebin J'a:Zı· dakine de aİraJ'et ettirerek bsh-•- . . 

asli reisliğe intihap edildi 
CENEVRE, 26 A.A. Millet

ler cemiyeti büyük meclisi saat 
10,35 te açılmı' ve M. Politisi 
asli reisliğe intihap etmİftİr. 

dünya iktısadiyat konferansı
nın ehemmiyetine dikkati celbe 
derek nutkunu bitirmi,tir. Bun 
dan sonra M. Politis 3 müsten
kif ve diğer namzetlere vertlen 
diğer 3 reye karfı 44 reyle asli 
reisliğe intihap edilmiştir. M. 
Politis reisliğe İntihabından 
ıor.ra söylediği nutukta bu inli 
baptan dolayı te9ekkür etmi" 
içinde bulunulan zamanın biraz 
enditeyi mucip bir halde oldu
ğunu v,. mesaiyi bir kat daha 
arttırmak lr.zmı geldiğini be
yan eylemiıtir. M. Politis nut
kuna devamla demi9tir ki: 

Mahmut 
Esat 8. in 
Bir makalesi 

"Büyük parti pren
siplerile ve tefile 

dimdik ayaktadır,, 

CENEVRE, 26 A.A. - Mil
letler cemiyetinin büyük mecli
si açılınca reiı M. de Valera bir 
nutuk söylemit ve milletler ce
miyetinin faaliyeti hakkında i • 
zahat vermittir. M. de Valera 
tahdidi teslihat konferansının 
beklenen ve umulan neticeye 
henüz ""asıl olmadığını söyle -
mit• Lauıanne konferanıınm 
ancak hükümetler arasındaki 
tediyat meselesinin kat'i suret
te hal ve tesviyesine yol açıp 
hazırladığı takdirde mühim btr 
it görmüş olacağı mütaleaıını 
ileri ıürmüttür. 

IZMIR, 26 - Sabık Adliye •e 
kili Mahmut Eaat Bey buır\in Ana 
dolu ıazeteainde Fırka prenaiple 

.ri ve tahıslar baılığı altında beye 
\:&nJı bir makale netretmiqir. 
'tabmut Esat eBy makalesinde 

"Elyevm mevcut teminatın •.)'or ki: 
kafi olmadığı tüphesizdir. lıte ihtilali yapan biiyük parti bu
bunun içindir ki bu teminatı. güne de yarma bakim olac,.k; öz 
lüzumu halinde Cenevre mües- Türk milleti açılannı yakın bir 
sesesini mükemmelleştirmek gün~e onun göğsünde dinlend~~-M. de Valera, Lytton komiı 

yonunun uzak şark hakkındaki 
ihtilafı kat'i surPtte halletmesi 
ni de temenni eylemittir. M. de 
Valera. milletler cemiyetine a
tıp tutanlardan da ima 1 yolile 
babsetmit• milletler cemiyetine 
karfı beslenen itimadın kaybe. 
dilmesine mini olacak yegane 
çarenin milletler cemiyeti misa 
kının resmi ve umumi bir misak 
olduğunu ve büyük veya küçük 
hiç bir devletin bu misakın haYİ 
olduğu taahhütleri tanımamaz
lık edemiyeceğmin kat'i ıuret
te ispatından ibaret bulunduğu.. 
nu beyan etmittir. M. de Vale
ra bu yakınlarda toplanacak 

. 1 cetkır. Şaıarız o zavallılara kı ıh 
ıuretıle çoğaltmak ve kuvvetlen tilali yapan büyü kparti>·İ kendi 
dirmek İCa!> eder-". M. Politisin içlerinin kendi dü,iinüşlcrinin bir 
nutku bittikten sonra meclis ! icraatı sanarlar. 
bt:ş komisyon teşkil etmit• tah- Cümhuriyet Halk fn·kası bir ıe 
didi teılihat meaelelerile meş- çim keıkülii d~~ildir. <'.· H .. F. 4u 
gul olması mutat olan komiı- nun bunu? degı!, .prensıplerın'. bu 

. . . . . memleketın tarıhınden, bu mılle 
yonun mtilıı.bını. reısın teklıfi tin varlığından akan, akıp sızan 
üzerine, timdilik tehir eylemİf· hakikatlann dile gelmiş bir vicda 
tir. Meclis milletler cemiyeti nıdır. 

küçük meclisine intihap usulün C. H. F :· sı öz Türklerin a~.·r~a
de tadilat yapılmaıı itinin tetki ~a .k~tı b'.'" .hıncı olan aon bu~ 
k . B · d K il · k"I ıbtılalın hala yanatı, tutuşan bır 
ıne ve rıan - e og mısa 1 e alevidir. Bu alevin altında hiç bir 

milletler cemiyeti miaakımn te- hakikat gizli kalamaz, kalma)'&• 
lifi hakkındaki mesaiye ait me- caktır da. 
seleleri ruznamesinden çıkar- Biz bu milletin, bu memleketin 
mıştır. vaziyetini miitalea ederken hadi· 

selerden , acdardan, ilham alıyo-

Gandhi grevi 
Bırakb 

ruz. Bunları C. H. F ırkaaııun pren 
ff indistanda mez- sipleri ile muhakeme ediyoruz. 

Hükmümüzü onların icabatına 
hep kavgası ıöre veriyoruz. 

StRlNGAR 26 A. A. - Me- Büyük tef ile prensipler bir ta-
cuailer:e müslümanlar arasında rafa · Çünkü onlar daima yüksek 

k b" k d 2 k" · ··1ın•· kalacaktır. Bugün de yarın da. 
48 Saat daha O Ca çı an !'". avga a 'f' 0 .ut Fakat üst taraf ıile ancak ıniisa· ru ve 66 kıtı yaralanmıttır Bır- t kab 1 ed b"I" · B :: •• tar · n u eımL u~ ~ 

devam etseydi, çok ev ve mağaza yağmay.a uğ- fın hareketlerini fıı·ka pren<iple-
belkiiyiler.ımiyecekti' ı~~ı.ştır. Aske~ k'.'1vvetlerı aaa- 1 r~ !le ö~~".~iz. ~iz .<!a:zi Şefin .itar': 

">! ylfı ıade eylemı9tır. ti ıle yuruyen ibtılalın prensıplerı 
PUNA, 26 A.A. - Gandhi ···-·•••••••••••••• .. •••···•n••-• .. ••··-····••••• ne canla batla bağlanmııı1 öz Türk 

husule gelen itilefın İngiliz hü- duğunu ve kan tazyikının arth- oğullanyız. 
kümeli tarafından kabul edi!cii ğmı bildimıit ı:çlık grevi daha Cümburiyet Halk fırka61ru 
ğini haber aldığı zaman oka- 48 aaat devam ederse Gandhi- kendi k~yiflerine lfOre ~ir.izab 
dar zaif ve kuvvetsiz bir halde rin iyileşmesine belki imkan md ad~1.,.1• --:-ııb. l~r, IQı1Ud. bırAıatib-1 · d" k" • k lk k k il k 1 ,t,....._ ,. 'ld" • • at a eh gı ı goren er ır. cı an d ı ı ayrga a ~h .en oh~rdın a mıyacııgmf ot ırmıştır. mız vardır .. Millet hesabına görii 

an tutu ma5ına ~ tıyaç aa Altı g/Jn aç/ıh lecek iılerimiz çoktur. Fakat bu 
olmuştur. Gandhı yanında bu- BOMBAY 26 AA _ Gand günkü halden memleketin ve ihti 
!ur.anların dualarına İştirake . . . • . · · lalin diifmanlan n baumlan se-
çalıtmıt ve yaptığı açlık grevi· hı Hınaıs~an ararıle saat 1_7 ~e riruneainler. Onlar. o da•amnı 
ne. bir kac dam'.a limonata içe- açlık grevıne nıhayet vermıttır. bitmemiftir. Büyük parti prensip 
rek nihay~t vermittir. B~ ı~.ev 6 gün ve bet saat sür· !erile ve tefile dimdik ayakta· 

BOMBAY, 26 A.A. - Gand mutt~. . . l . dır. 
hi, öğleden sonra orucunu bırak .Hın_dıata.ndakakiı ~h~t enn Nurullah Esat B. 
mıtlır Poona itilafının M Mac yazıyetı hakkınd ülabnet 
Donald tarafından kebul~clen kar~ı.na gelince: İn~I~ bülru
dolayı Bombay' da büyük bir metmın_ bu karar hanane çık . 

· bükü" ·· ·· ek•-z mıyacagrnı. cemaatler arasında 
sevınç m surm ..,..ır. k" . 1 d- '-al . . 
G dh. · tabi" • · · bü" ük" ı ıt ere mü an e etmiyecetı • an ının 111 ıçın y 1 . f k h 1 k eli . 
nümayitler yapılması beklen- 1 nı. " ·at u cemaat er en Si· 
mekted" ne bir itili.f sureti verecek olur-

ır · lana bu itilifm • diğerlerinin 
Giindhln/n dostları haklarım ihlal etmemesi ve ali. 

LONDRA. 26 A.A. - Röy- kadar taraflarca tasvip edilmesi 
ter ajansı ~ildiriyor: Gandbinin tartile _ hükümetçe de kabul o
mahremlermden ve proteatan lunııcaimı ka,.detmelı: icap e -
papazlarından Andrews Gand- der. 
biden şöyle bir tell'raf almıtbr: 

Gandhl haftası "Son zamaPlarda Hindistan 
da vukua gelmiş olan tayanı 
dikkat tezahürler yaf8dığımız 
zamanın mucizelerinden sayıl
mağa layıktır." 

T ~rii meclis sabık reislerin 
den Malaviya dahi protestan 
papazile muhabere ederek 
Gandbinm bayatını kurtarması 
için M. Mac Donald nezdinde 
teıebbüslerde bulunmasını rica 
etıci!lir. Tanmmıı Hint tüccar 
larmdan biri de ayni papan bir 
telgraf cekerek Gandhinin bu
lantıdan Ye zaaftan mustarip ol 

POONA, 28 A.A. - Gand
hi, evvelki gece pek rahatsız bir 
uyku uyumuttur. Kendisi pek 
zaif görünmektedir. Ziyaretçi
ler mumaileybin sür'atle vücut
ten dütmekte olduğunu söylü
yorlar. Kona-re reis Tekili 27 .,. 
lülden 2 teşrinieVYe~e kadar de
vam eden haftanın Gandhi haf
tası olacağını ve bu esnada "do
kunulamamazhğın" ilgasına ça 
lııacağını söylemiştir. 2 tqrini 
evvel Gudhinin dolumunun 
yıldönümüclür. 

Bahsederdi diyorum; kendiai miyorum; fakat ben o aiizelliii 
ile ancak iki defa konutmuıtum; anl(J'amıy-. Hint, Çia, Ja. 
fakat onun ya:ııısında ıiyle bir pon dinlerinin büJ'6k hikimleri, 
konUf1Da bili •ardı ki insan •Ya· tiir .,. yükoeklik dola abliklan 
zardıo demekt- çekiniyor. Bu- Yar; fakat hiç biri imana bİzİlll 
ıün bize pek ıarip .,. zevksiz ge- •erdiğimiz elt-·i)'eti ""mıi:rar. 
len terkip dolu türlı:çe ile yazer· Hikmeti, ,....fi akim feraantinde 
kea bile yine konUfur ııibi idi. buluJ'orlar. Şark dinleri cisimle 

Ahmet Rasim gazeteci idi ve ruha, birinciainin zeranna ola
gazeteciliiin ne kadar §ereflİ rak, biribiı i ıl• pek aJ'll'llUtlar
bir m•lek olduiwıu isbat et'llİf· dır. Maddi hadann esiri olmalt:
ti. Her ıün yazdıiı zamanlar ta elbette ki bir çirkinlik •ardır; 
r•kPl~•inin gav.,si bir veya iki fakat anlan büabütün inkar et• 
.atanlak J'• doldarmaktan İba· mekta de imam J&l'llll ım.ı..a.. 
ret olduiunu kabuJ e!mSDİfti. daha tSotna- J'&lmz bir tarafmı 
Sırf k-di haJ'&hna ait hadiseler- yiilueltip öbür cihetini adeta d• 
den bahsettifi zaman bile karile- mura airatan bir hal •ar. 
rine bir .. ,, öğretmek, hakib- BaırünJrii Avrupa, madde -. 
tin k"ffine elinden geldiii kaJar deni,..tindea J'Ol'Ulduiu ve OIDID 

hizmet etmek iıtediii belli idi. yüzünden ıztıraba düttüiü İçİD 
Gazeteei idi; fakat kalemini tarka teYeccüb ediJ'or. Belki bir 

biç bir zaman bak bilmediği te· müddet ırururunun kırılmasında 
yin müdafaasına, kendisönden bat el-lerinin tesellisini bulacaktır. 
ka kimseye J'aramıyaeak men- Fakat tarlan aururunun da elem-
faatler teminine alet etmedi . li bir feY olduiunu öğrenecektir .. 

2 B• d" k•t b Şark, ismine ne dera•• deain, 
- lr ID 1 a 1 j daima Allah'a yaklaşmaiia çaht· 

Bahailik hakkında hiç bir . mıf ve yakınlığı öliime benzer 
t"Y bilmezdim. Şarktan çıkan bir faaliyetsizlikte bulmuttur. la-
•e arbm · · · a · · ., · 

ANKARA, 26 (Telefonla> -
Nmallah Esat O.,. Saraçoflu 
Şükrü Beye iltihak -k iiz
bu akpmki trenle lst.anl>ala ba
reket eı.m.tir. 

Homerin doğduğu 
yer 

IZMIR, 26 (Milliyetl - Yuna 
nlı tair Homerin l:ıımird" Halkapı 
narda doidajuna dair veaaik bu
lundu. 

Reşit Saffet B. lzmi •
te konferaıu verdi 

IZMIT, 26 A.A. - 25 E,,IUJ 
Pazar akp.mı lzmir Halkevinde 
Kocaeli meb'uau Re,it SafEet B.,,, 
tarafından memleketimi:ııin h1ırri, 
iktıaadi ve aiyaıi istikametleri 
hakkında umuma bir konferans 
verilmi,tir . 

Koafeı •ita "-eli vUisi. 
Hallı: Fırkaaı, Halkevi reislerile 
bildimle Adliye, Maarif •e diğer 
cle't'air riiua •e memurinile, lı<ala
balık bir halk kütleıi bulunmut· 
!ardır. M.,,1111 halk üzerinde de
rin bir alika UJ'andırauı ve kon
ferans hararetle allatlanmıttır. 

her iki tarafa ela aa,,uJamaaı ile 
iatedlğİ ..... )e Yarabiliyor. 
DiiaJ'a itlerincl- dünya mallana 
dan tarlı: b•lrimleri kadar J'fiz 
ÇMİımanin de _,,elana ıretirdiii 
bir IUftll' Yardir kİ insanı abİa
claa daha fada J'lprandınyar. 

lran, Hint kadar feraaatçi de
ğildir Ye ,.....,cıqi biılrimler in
- t.abiatle çaqNtm&ia, boy öl
ÇÜfmeie aewk true bile IMiabü
tün de k•d!ni inkira davet et· 
_._ Zaten BahaiJik, Mecdi Çele 
bi Be,in J. E. E••'• t'
teac=, ettiti kitap- ( 1) -
ladıtıma ıöre, anaurlaruu tuk• 
tan old,qu kadar prp zilmİJ'e
tindee de almafa çahfllUte 

J. E. EwıllD'>Dt BahaiJiji bir 
üim balutı ile hariçten tetkilı: 
etmİJ'or; kencliai de iman etmite 
ben:ııiyor. Kitabı, Bahailiğin ne 
olduğunu anlahnaktan ziyade 
metbini, propagandasını J'ftpıyor. 
Her sayıfası Babaullah'ın ve oğ. 
lu Abdülbaba'nm nasihatleri, va 

(1) Bohaulloh ve ı-: en!. D.evir, 

·. "' ~ ~-
• , ., ... • • 'c ' 

Amerika Erkanı har 
biye reisi geliyor 

Jeneral Mac Arthur şerefin 
bir geçit resmi yapıldı 

ANKARA. 26 A.A. - Bu 
sabah tehrimize gelen Amerika 
orduları büyük erkim harbiye 
reisi Jenenl Douğlas Mac Ar
tbur cenapları ikametlerine tah 
sis edilen Halkevinde bir müd
det istirahatten ıonra Büyük 
erkim harbiyeyi. vekaletleri zi
yaret etmit ve kendilerine İa· 
dei ziyarette bulunmuttur. 

Saat 12.45 de Jeneral şerefi
ne büyük erkanı harbiye reisi 
Mütür Fevzi Paşa Hazretleri 
tarafından bir öğle yemeği ve
rilmiştir. Ziyafette heyeti veki
le azaları ile büyük erkanı Har 
biye, milli müdafaa ve hariciye 
vekaletlerinin erkim hazır bu
lunmutlardır. Ziyafet esnasın
da Mütür Fevzi Paşa Hazretle 
ri bir nutuk irat ederek .leneral 
cenaplarına beyanı hoşamedi 
eylemiş ve iki memleket arasın 
daki muhabbet duygularından 
ve iki ordunun karşılıklı dost
luk hislerinden bahsetmiştir. 

Jeneral Mac Artbur cevaben 
söylediği nutukta iki memleke
tin ve ordularının muhabbetki. 
rane tahaasüslerini ifade eyle
miştir. 

Saat 16,30 da Büyük misafir 
şerefine askeri bir geçit resmi 
yapdmıttır. Geçit resminden 
sonra Jeneral cenapları Mütür 

F eni Pqa Hazretleri ile birli 
te Çankayaya kadar bir gezin 
yapmıılarclır. Jeneral Mac Ar 
thur Marmara köıkünde Mi"! 
Müdafaa vekili Zekai Bey tar 
fmdan tereflerine verilen ziya 
fette hazır bulunduktan som 
saat 18.30 da Gazi istasyonun 
da trene binerek lıtar.bula a 
det etmiştir. Jeneral cenaplar 
istasyonda Büyük Erkanı Ha 
biye Reisi Müşür Fevzi Paş 
Hazretleriyle dahiliye veki 
Şükrü Kaya. Milli Müciafaa v . 
kili Zekai, Ziraat vekili Muh'.i 
Beylerle Milli Mi.idafaa vekili 
ti erkanı Harbiye mü•te~ar 
Numan Rifat. V" hariciye vek" 
leti erkanı tarafından teşyi o 
lunmuştur. 

İstasyonda ve tren;n hueke 
ti esnasında jeneral cenaoların 
bi'r polis müfrezesi resmi sela
mı ifaetmittir. 

Hühômetimizin 
Jenerala hediyecıi 
ANKARA, 26 (Telefonla)

Aldığım malumata göre hükô· 
metimiz Amerika erkinı harbi· 
ye reisi jeneral Mac Arthur ce· 
naplarına Gazi Hz. nin tarihi 
nutuklarının lngilizcP hir nüs· 
hasını fevkalada güzel bir şekil 
de ciltleterek hediye etm'ştir. 

lktısat Vekili bugün gel~9or 
ANKARA. 26 (Telefonla) - lktı&at Vekili Celil n. bu nk

tamki trenle İstanbula hareket etmiıtir. 

Aydın marşandiz treni yoldan 
çıktı, 21 vagon parçalandı 
1ZMİR, 26 (Milliyet) - Aydın marşandiz katarı dün ak· 

tam Torbalı civarında yoldan çılanıt ve 21 vagon parçalanmıştır. 
Vagonlardaki incirler harap olmuıtur. Memurlar kurtulmuştur. 
Niifuaca zayiat yoktur. 

Kaza etrafmda tahkikat J'apılıyor. 

Otobüsten atlarken öldü 
İZMlR, 26 (Milliyet) - Kemalpata yolunda kamyonun 

de\'l"İleceğinclen korkarak atlayan Hüseyin çavuı öldü. 

inkılabımız ve Finlandiyalılar 
HELSlNGFORS. 26 (Milliyet)-"Radyo ile husuıi"Bugün 

Helsingfon'ı a profesör Sadri Makıı.ıcli 8. hukuki ve harsi inkıli. 
bımıza dair mühim bir konferanı verdi. Konferans münevver 
Finlandyalılar da büyük bir alika uyandırdı. 

ismet Paşa Kilis'te 
ANTEP, 26 A.A. - Bııtvekil İsmet Paıa Hazretleri bugün 

saat 10 da refakatlerinde Antep mebusları ve Halk Fırkası iclare 
heyeti azaları bulunduğu halde Kilise gittiler. Saat 16 da Ante
be avdet buyuıacaklardır. 

Bu aktam Halk fırkası tarafından tereflerine büyük bir ziya· 
fet verilecektir. 

Adana kız lisesi açıldı 
ADANA, 26 A.A. - Maarif vekaleti Amerikalılar tarafın· 

dan idare edilmekte iken kendi arzularile kapatmıt oldukları A· 
merikan kız mektebi binasmda reımi bir kız liıesi açılmasına 
karar vermit ve talebe kaydına baılanılmıttır. Maarif vekiletiniıı 
bu nıu•İp kararı bütün Adanalılar tarafından büyük bir memnu 
niyet •e tükran ile karıılanmıtbr. 

izleri, bu dünya -ıre öbür dünJ'a 
hakkında verdikleri habert..,..ı. 
dolu. 

Her ikisinin de sözleri ar;asıa• 
da ..... leri ...... ; fakat hepainde 
ele fazla bir belilgat diifkünlüğii, 
ekseriJ'a da o ı...aitlik var. Me
sela Bahaullah'm, kendi- uy,..._ 
lara oiJu Abdiilbaha'yı tavsiye 
eden fU parçaamda insaıu gülüm
seten bir lül ....,., 

"l:uet ullaındon porhyan I• 
mile I Li.anı Kulem rnifletfcrr • 
ruuıda .m..dıaıı ,._ 1.,,,; A
muı zulıuruna IHitün dünyaya 
miijdeliJIOr. O Benim lıendim
dir, hücıi;ııetimin _,.lıulır, Em
rüni11 motloula, inayetimin .,,ma. 
.Oır, inıılenıin deniMdir, hidaye
timin ltimt.o.ula, adaletimin yo-
1.adur, ,eriatimin baJ'f'Cliıdır. O
na yönelen bono yönelmif, Ben· 
den ıfık olmlf, Benim vahdaniyet 
ve lerdoniyetimi itirol etmif olur. 
Onu inkar eden; mıılıabfoetimin 
aelaebilinden, İntıyetimin keuserin 
den, rahmetimin kôaesindcn malt. 
TU1" lıfdcr .,, 

Bunlar aslında veya İng;lizce . . 

babbetini ıizliyemiJ'OI". Türlı:çe
aincle, Meedi Çelebi Beyin bin"birİ 
ne biç te UJ'IDIJ'an kelimeleri 
yan J'&na ıetiren ifadeai ile bİI 
kat daha ıariplefiyor. 

3- Bir tavzih 
Ceçea hafta.ki yazmun "Bir 

mütercim.. iaimli parçası için Hat 
dar Rifat Be;rdea bir mektup al· 
dım. O parpda, herhalde yanbt 
teı ,- ı edihniftir diye patenli· 
fİm bir cümle Yardı: 

" Böyt. •6.,ı.r ........,,,..,. 
~Jerıa llıtilili, Birinci Napol· 
,,_._ --11""7eti IKunW.,.. ---.. ... 

Aslmda "ibtilll,, deiil, el• 
conflib İIDİf ve Ha,,dar Rifat 
Bey buna "ihtilAf., diye ten:iiıO" 

etmit; kelime tertip hataıu ile 
"ibtili.1,, olmu9. Haydar Rif•l 
Bey kitabın aonuna bir bata • sa• 
vap cetveli kOJ'aa idi beni, bata~ 
diifünnez; "le qmflit0 yi ora~ 
lmanaaı ile, yani "umumi ~ 
diye tercime -yeli müre 
hatadan kurt 
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Ceneral Mac Arthur Bugün Ankara dan Dönüyor 
Ekonomi Belediyede Maarifte 

• 

V d 
Şehirde Ilkmekteplere 

apurnavu)Jarıne en
1 
Seyrüsefer Kayıtvekabul 

Misafir 
Ceneral 

Mahkemelerde 

Burun kesen 
Adam 

VllAyette 

İskan 
Suiistimali 

yÜkseJtİ)İyor? Daha ziyade intizam! Tedrisata hu ay 
altına alınacak başında başlanıyor 

Bugün Gazi Hz. 
tarafından 

kabul edilecek 
3 sene 6 ay 20 güne 

mahkum oldu 
Bir kaç kişi daha 

tevkif edildi 
• 

Ticaret odası vaziyeti lkhsat 
vekaletine bildirecek 

Limanlarımızla ecnebi liman-
1•n araıında sefer yapan vapur 
kuınpanyalannın efya nakil üc
'•tlerini hiç sebep yokken arttır
dıkları nazan dikkati celbetmek
tedil'. Bu yüzden ihraç e~yamız
da.n hemen hepsinin fiatleri az ve 
Ya çok bir zam görmektedir. Bil
ba.ua ihracat mevsiminde bu va
~İYet ihraç eşyamızın hariç pİya
&.,Iardaki mevkii Üzerine fena ie
Iİr Yapmakta ve rekabet imkanla- ı 
l'rnı ortadan kaldırmnktadır. Bu 
halin önüne geçebilmek için şim
diye kadar yapılan teşebbüsler 
Pe:lr. te müsbet netice vermemit
tir. 

Ticaret Odaaı bunu -ıazan dik 
lcaıe alarak vaziyeti lkt11at Yeki 
'•tine bildirecektir. 

Dün gelen buğday 
't Dün şehrimize Anadoludan 55, 
,(akyadan 6 vagon limanlardan 
00 çuval buğday ırelmiştir. 

ı. Buğday dün boraada azami 7 
llruı on para fiat almııtır. 

Kabzımallar 
. lstanbula gelen muhtelif mev

'"" meyvelerinden kabzımallar ı 
lııuayYen bir kabzimal ücreti al
~llktadırlar. Bunun için mÜ•tah
:;'" muraf ve kabzımal ücretin-
e1ı aonra ekıeriya pek az bir pa .. 

.,, kalmakta bazen de hiç kalma
~llktadır. Şehrimize civar zırai 

redi kooperatifleri bu halin önli· 
~ geçmek ve müatahıile emeği
"!tı mukabilini temin etmek i
~tıı kabzımalların aatıımı yaptık-

r-ı mal üzerinden muayyen bir 
iİcret deiil yüzde bir miktar al
~larmı temin İçin teşebbüııata 
11riıınitlerdir. 

ltalyada zirai 
ithalAt 

lıalyada bir çok zırai ithalat 
~addelerinin gümrük ...,.mi artı
d lıxuıtır. Bu meyanda ihraç mad
ııı"lerimiEden kuru yemitlerle yu-

Urta akı ve aanıı da ,.-ardır. 

4Imanyada giimrü
ğe zam 

Gelen malıimata nazaran, Al-
111•nya bir çok emtianın ırümriik 
~ yeniden tezyit etmittir. 
d "a.ıni tezyit edilen eıya meyanın 

:O ihraç eıyamızdan bulunan ke-!' "" oğlak derileri ve hah da 
llrdır .. 

Diter taraftan Alman hükü
~~li kuru ve taze yemişlerle deri
"• ve kereate ithalatın" konten-

[ BORSA 

( lı Bıuıkumclan olman cet .. Jdir ) 

26 Eylill l 932 
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jan vazetmek ta&avvurundadır .• 

Bulgar-Amerikan 
ticareti 

Bulgaristanla Cemahiri mütte
hide arasında en ziyade mazharı 
müaaade memleket eaaıı Üzerinde 
bir muahede yapılmıştır. 

İhracatı teshil komis 
yonunun evrakı 
Mülga ihracatı teabit komis

yonlanna ait evrak ve zabıtlar 
temaınen mühürlü zarflarla lktı .. 
aat vekaletine ırönderilmiştir. 

Manisa borsasında 
MANiSA. 26 A.A. - Bu

gün öğleye kadar Manisa borsa 
sında i i 25 kurut arasında 829 
çuval üzüm ve 5 ili 6,ı 5 kurut 
arasında 42 çuval buğday 3 'S 
ile 4 kurut arasında 17 çuval ar 
pa 4 kuruttan 6 çuval yulaf ve 
9 kuruttan iki çuval pamuk ko 
zası satılmıt ve dünkü üzüm sa 
lıtının yekunu 1001 çuvala ba
liğ olmuştur. 

Paris borsası 
p ARiS, 26 A.A. - Geçen haf

ta. boraa aç.ıldıiı zam.an vaziyet .. 
te ııalah ıörülmüıtür. 

Filvaki, cumarteai .ıünü bükU
metin tahvil projeleri azim bir 
ekıeriyet temin etmiş bulunuyor
du. 

Maamafih bir taraftan temet
tülerini ele geçirmek İatiyen ape· 
külaıyoncuların bu kan;ulan, di
ğer taraftan Londra esham borsa
sının geçen haftaki vaziyeti olduk 
ça ıayanı hayret bir zaaf tehlike
si tevlit etmiştir. 

Fakat aalı gününden itibaren 
piyasa kendini toplamı' ve maa
mafih Londra esham bonaamda 
çarşamba ıünkü tereffü derece
sinde bir tereffü ırörülmemiftir. 

Paria boraaaı, Nevyork boraa
amı uzaktan takip ile iktifa et
mektedir. Muntazam ve mutedil 
fiat fazlalıkları ııayesinde hafta, 
§&yanı memnuniyet bir •ekilde hi
tama enniıtir .. 

Fransız eshamı piya&a111, taYa• 
nı dikkat iıtikranm muhaf&za et
miıtir. TahYil muameleıinin daha 
evvelden r -ılıim olan g~yet mü
aait netJceleri, fÜpbeaiz itimadın 
uyanmasına medar olmuş, para 
kirası umumiyetle düşmüf ve 
Fraileız mahsuli.tmın buhrana ga 
lehe çalması temin edilmiotir. 

Letonya ve Sovyet 
Rusya 

MOSKOV A, 26 A.A. - Tasa 
Ajanımdan: Bir Letonya heyeti, 
Sovyet Rusya ile yeni bir ticaret 
muahedesi aktetmek üzere bura
ya gelmittir. 

Londra borsası 
LONDRA, 26 A.A. - Takaı 

odasmın haftalık iıtatiatikleri 
Londra'da alil bir hAlde bulunan 
sermayelerin artmış oldujunu göa 
!ermektedir. Bunun da sebebi 
bankaların kanunuevvel nihaye
tinde vadeleri hitam bulan esha
mı kaıalanna yerleştirmek husu· 
oundaki arzulandır. 

İngiliz dövizine gelince bu dö-
viz, kat'i bir surette tenezzül el· 
mit ve bu tedricii tenezzülün önü 
ne ıreçmek için hükümet memurla 
rının miidaheleıi zaruret halini 
almıtlır . 

Bu tenezzülü sarih bir sebebe 
atfetmek aon derece mütkl olmak 
la beraber bunun F ranııı: eıhamı
nm tahvili muameleainin ve es
ham boraaaındaki uyaruklığm ne
ticeai olduğu söylenilebilir. 

Esasen bu hal, pek fazla mah
aua olmaınıttır. En büyüle temev
vüçlere düçar olan esham, uzak 
şark eshamıdır. 

Bu hareketler, gümüt para pi
yasasındaki ani tebeddüllerle mü 
terafik olmuttu. Maamafih, tema
yül vazihen iyidir. 

Amerikada fazla 
buğday ı ptttU 

\fJ:ır ıı~- ı ••rk 
lı l 
:l .h•t il@.- 1 .f.(, t. 
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VAŞİNGTON, 26 A. A. -
Nevyork, Mishigan ve Georgie 
mandıracılan süt fiatmda bir 
yük&elme yapabilmek için ar
tık şehirlilere süt satmamağa 
karar vermişlerdir. Şehirliler 
şimdi sütıüz kalma tehlikesine 

-------~·---

Belediye, ıehir dahilinde itli
yen otomobil, lramYay, otobüs, a
raba ve kamyon ıribi kara nakil 
vasıtalarının hareket ve aeyrüae
ferlerini İntizama koymak. kaza 
vukuuna meydan bırakmamak Ü• 
zere, ali.kadar veaaiti nakliye 
tirketlerinin de mütalealannı ala
rak yeni bir SeyrÜaefer talimatna 
meai YÜcude e-etirmiye karar ver 
mittir. Bu yeni talimatname, şo
förlük şeraitini nakil vaaıtalannın 
yolcu istiap miktarlanru, dul"Uf 
ve hareket zamanlannr veSllİr ah· 
ki.mı ihtiva edecektir. 

Raşit Rıza B. de 
repertuvar

larını hazırlayor 
Darülbedayi 1 teırinievvelden 

itibaren kıt temaillerine başlıya· 
cak, ilk olarak Seniha Bedri Ha
nnnın (Yedi köyün Zeynebi) pi
yesi temail edilecektir. Tepcbat 
kıtlık tiyatroıu sahnesinin çöken 
ahfap kısmının beton olarak ta
miri bibnittir. 

Raıit Rıza Bey heyeti temsili
yeai de kıt temsillerine hazırlan
maktadır. Ancak, Belediye, geçen 
sene seyyar olarak tcmailler ve
ren bu truptan damgasız kullanı· 
lan biletlerin Darülaceze aidatı 
ile Belediye resmini istemektedir. 
Bu borç ödenmeden Raşit Rıza D. 
heyetinin tsnsillerine devam ede
miyeceğini bir aktam refikimiz 
yazmıtaa da, Belediye nlacağıru 
verilecek temsiller haeılatma ha
ciz koymak suretile de tahsil ede 
bilecetinden, temsillere devam e· 
dilemiyeceği varit değildir. Raşit Ri 
za Bey kıt temsillerine hazırlanmak 
tadır. 

Şeker satmak için 
tahsisat yok 

Belediye, teker piyaeaaını mü
rakipleri vasıtasile takip ve tet
kik ettirmeğe başlamıştır. Beledi
ye Reiı Muavini Himit B. icap 
ederse, Belediyenin kendi teıkila 
tile halka perakende şeker ıattı
racağım aöylemiıtir. 

Belediye erki.nından diğer bir 
zat, icabında Belediyenin piyasa
da nİlzmı rolünü ifa etmesi şayanı 
arzu bulunduğunu ve bunun dü
tünülmekte olmakla beı·aber, ser
mayeye mütevaklof olduiiunu, 
belediyenin İJe timdilik elinde 
böyle tahaiııat bulunmadığını be
yan ebnittir. 

Makbuzlar 
Belediye makbuzlarmda han

ıri tubeye ait olduğunun beheme
hal yazılması alakadarlara lt•bliğ 
edilmiştir . 

Beyoğlunun haritası 
Belediye, yarım asır evvel bir 

Fransız tirketine yaptınlmıt olan 
Beyoğlu mıntakasmm mufaaııal 
haritaaının bir suretini çıkartmıya 
karar vermittir. Bir zat, bunun 
için 700 lira iatemittir. Bu harita
da bütün aokaklar, binalara varın 
ciya kadar teferrüat göıterilmit 
olduğundan evlerin ve araalarm 
hudut ibtilifatmm hallinde çok 
İşe yaramaktadır. 

Otobüslerde ayakta 
giden yolcular 

Belediye, otobüılerlc ayakta 
yolcu seyahatinin m~n'ine karar 
vermittir. 

Pencerelerden 
çamaşır 

suyu dökenler 
Evlerden sokaklara çama,ır 

ve bulaşık ıuyu, süprüntü atan
lar hakkında zabıtai belediyece 
zabıt tuıulmaaı alikadarlara em
redilmiştir. Bunlar zabıtai beledi
ye talimatnameıine tevfikan para 
cezaaına tabi tutulacaklardır .. 

Dispanserlerde 
Belediyenin Üsküdar Diapan

aerinde 1 kanunuevvel 931 den 1 
haziran 932 ye kadar 500 ıüt, 
121t3 mama ve oyun, 338 mektep 
çocuğu, 85 i hamile olmak üzere 
248 kadın muayene ve tedavi e
ditıni,, 440 fakire meccanen ilaç 
•erilmittir. Bu dispanaerin ziya
retçi hem,ireleri tarafından 150 
çocuk, evlerinde takip ve tedavi· 
!eri temin edilmi,tir . 

Diıpanıere çocukla.-a gıda ha
z.ırlıyacak bir kıaım ilavesi diqü
nülmektedir. 

Ayni müddet zarfında Edirne
kapı Diapanserinde 2081 çocıı~a 
bakılmıştır. Gene ayni müddet i
çinde Be,iktaf Diapan&erindr, de 
3555 çocuk ve 175 gebe luHLn 

ilk mekteplerde kayit ve kabul 
muamelesi devam edilmektedir. Ted 
riııata 1 teşrinievvelde batlanacak
tır. 926 lılar mekteplere alınmakta . 
6 ya,ını bitinnedikleri için 927 lit ... 
kabul edilmemektedir 

Mektepler henüz açılmadıimdan 
izdihamdan ıimdiden bahsedilmesi 
mevsimsiz görülmektedir. Bu sene 
ilk mekteplere fazlaca müracaat var 
aa da, bilhasaa Fatı1ı mmtakasında 
yapılan yeni mekteplere talebe tak
sim edilmek suretite vaziyet halledi 
lecektir. Maarif Müdürü Haydar B. 
diğer mmtakalarda mektep vaziyeti 
nin normal olduğunu söylemiştir. 

Elişi muallimliği 
Elitleri ve resim tah•il etmek üz

re maarif veki.leti tarafından dört 
aene evvel A vrupaya gönderilen 
muallimlerden Hayrullah, !.mail 
Hakkı, Şinasi ve Malik B. ter tah
sillerini bitirirek dönmüılerdir. Dört 
muallim Ankara Gazi institüsü yeni 
açılan elitleri muallimliklerine tayin 
edilmitlerdir. 

Gazi mükafatı 
Darülfünunun ihdas ettiği Gazi Mü 

kilfatı için teklif edilen eserleri tet
kike batlıyan jüri heyeti, pazar gü
nü meııaisine devam edecektir. Jüri
nin baza iza11 dün toplanmıılarııa 
da, Dil Kurultayına iştirak ettikleri 
için tetkikata başka bir gün devama 
karar vennitlerdir 

Yeni kadrolar 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin

den orta ve lise derecelerinde olan
larındaki Türkçe. tarih ve coğrafiya 
hocalarına ait yeni kadrolann geleli 
ğini ve 60 kadar muallinün açıkta 
birakıldığ:ını yaznuttık. Bu mektep
lerden ilkmektep derecsinde olanla
nnın Türkçe, Tarih ve coğrafiya ho 
calarmın yeni kadrolan da dün Ve
killetin taıdikinden gelıiıiştir.Bıı kad 
rolarda da 70 kadar mUallim açıkta 
kalmıştır. Bu meyanda dişçiler, ecza 
cılar, doktorlar, Dani unün talebe
ıinden olup ta tahıil müddeti zar
fında mensup bulunduktan fakülte 
lerden mezun olmıyanlar, hakkında 
3 müfettiı raporu bulunanlar, men
teleri müsait olmıyan1ar mevcut~r. 

Istrancada mektep 
1 ıtranca' da yeni bir ilk mektep 

binası yapılacaktır. Temel atma me
nuimi buıriinlerde icra edilecekti.-. 

Hırsızlığı 
Kim yaptı? 

Defterde kayıtlan 
var, fakat 

ortada eşya yok! 

Ceneral Douglaa Mac Arlhur, 
buırün Ankara'dan şehrimize ge
lecek ve Haydaıpaşa'da merasim
le kaqılanacaktır. 

Ceneral yann aktama kadar 
tchrimizde kalacak ve hükumet 
namına Perapalu otelindt! miaa ... 
fir edilecektir . 

Y apdan programa nazaran bu· 
aiin Tarabya'da Tokatliyan ote
linde Vali Muhittin B. tarafından 
Ceneral ıerefine bir öğle ziyafeti 
verilecektir .. 

G.:ı.zi Hz. bugün ııaat 1 7 de Ce
nerali Dolmabahçe şarayında ka
bul edeceklerdir. Saat 17,3ı) ta 
Amerika aefaretanesinde bir çay 
ziyafeti verilecek, bu ziyııfrtte 

Bundan bi,r müddet evvel Kasım
paşada zevceai Kamile H. m burnıı
nu keserek tatili uzvuna sebebiyet 
veren Jlyaıın muhakemesi dün ağır 
ceza mahkemesinde bitmit ve 3 aene 
6 ay 20 ırün müddetle hapsine karar 
verı1miıtir. 

Asıl katil kim? 
Kasımpaşad& Zeynep isminde bir 

mektep hademesini paraıına temaen 
öldürüp kuyuya alan Mahmul lb
rahim ve arkadaalan idamdan mu
havvelen 24 sene hapıe mahkıim ol
muşlar ve bu cezada cürüm failinin 
gayrı müayyen olmaaı dolayisile tak 
sim edilmi4ti. 

tchrimizde bulunan Amerikan Mahkemei temyize giden bu karıır 
kolonisi de hazır bulun caktır. ahiren bazı şekil noktasından nakze 
Akşam aaat 20,30 da Amerika ı dilmiştir. 
masli.hatgiız&n M. G. Howland 
Shaw tarafından Maçka'doki ika 
metgi.hında bir akşam· yemeği 
verilecektir. Bu ziyafet i<', Vali 
Muhittin, Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Pş. Ceneral'in yaver
leri binbatı Y eager ve yüzbnşı 

Temyiz, hakiki failini tayini nok
tasını iıtemektedir. Katiller tekrar 
ağır cezada muhakeme edilecekler
dir. 

Bir kaza davası 
Davia, Protokol umum müdür mu Telefon şirketi dokturu M. Taran-
avini Münir İbrahim, aıkcri mib- ef • h · b"I" t 

d M. 1 S d k t ·· to . run uıusı otomo ı ı geçen er 
man ar ıra ay a ı • ercuman d H b" d b" - k 
Orh T h . Ş"-'--"' "' .1. p e ar ıye e ır çocuga çarpAra 

an a oın, ....-.. "aı ı ş. ·ı· b b" • • · · F h · B A ik k , tali ı uzvuna se e ıyet vermıştı. run yaven a rı • mer a on· 
solosu M. Ailen, Amerika ataşe Şoförün birinci ceza mahkemeain
militeri Kra.ne davetli olarak ha· de yapılan muhakemesi neticesinde 
zır bulunacaklardır. hapis cezasilc tecziye edilmekle b&-

Mubtercm miııafirinıiz yarm raber, Doktör Tanınto ef. de meıu
öğleye kadar müzeleri ve bazı lü bilmal aifatile 1000 lira tazminat 
camileri ziyaret edecek, eaat vermeğe mahkıim edilmiıtir. 
12,45 te Taksim'e giderek Cüm
huriyet abideoine bir çelenk bıra
kacaktır .. Saat 13 le Amerika a
taşe militeri Krane tarafından 
Tokathyan otelinde bir öğle ye
meği, saat 17 de de Şükrü Naili 
P,. tarafından Harp Akademisin
de bir çay verilecektir. 

Ceneral Mac Arthur akşam 
yemeğini busuıi ıurette Perapa· 
tas otelinde yedikten sonra saat 
21 de elupresle Pariı'e hareket 
edecektir • 

General Ankarada 

Temyiz mahkemesi, ahiren bu ka
rarı nakzetmi4 ve Taranto ef.nin me 
suliyeti maliyesi olup olamayacatmı 
tetkikini istemiştir. Bu dava tekrar 
rüyet edilecektir. 

Kenan B. rahatsız 
Müddeiumumi Kenan B. iki gÜD

dür rahatsız bulunduğu için vazife
ye gelememektedir. 

Adliye encümeni 
dün toplandı 

Adliye intihabı memurin ... cüm ... 
Dİ dün toplanmıf ve katip ve müba 
fB' tayini gibi itlerle ittipl etmiş
tir. 

Poliste 

Bir yelkenli 
Bath 

Odunlar denize dö
küldü, 

insanca zayiat yok 

ANKARA. 26 A.A. - Ame 
rika orduları erkim harbiyei u
mumiye reisi jeneral Douglaı 
Mac Arthur cenapları bu aabah 
saat 1 O buçukta, ıehrimize ııel
mittir. Jeneral, i.tasyonda, bü
yük erkanı harbiye reiıi mütür 
Fevzi Paşa, ikinci reis Aaım 
Pata Hazretlerile Hariciye ve 
Milli Müdafaa Vekaletleri müs 
tetarları. Hariciye Vekaleti bi
rinci daire ve protokol umum 
müdürleri. büyük erkim harbi
ye ve devair rüesaları. milli mü
dafaa kalemi mahsus müdürü, 
Ankara valiıi ve mevki merkez 
kumandanlarile pollı müdürü 
tarafından kar,ılarımış ve bir 
kıt'ai askeriye resmi selamı ifa 
etmit ve muzika Amerika ve 
Türk milli martlarını çalmıftır. 

Konyadan ıebrimize getiril- istasyonun iç ve dışı Türk -
mek Üzere yola çıkarılan kıymet- Amerikan bayraklarile süalen-

Dün ıaat birde Karadeniz
den odun yüklü olarak gelmek 
te olan Rizeli Bayram kaptana 
ait Derviş İsmindeki 12 tonluk 
yelken kayığına lıtanbuldan 
Karadenize giden İtalyan ban
dralı Loyd kumpanyasına ait 
Abbasiye vapuru Macar Tabya 
si bumu isti.kametinde çarpa
rak batırmı9tır. Nüfusça zayi
at yoktur. 

!:rh~~~:.:et:~~:~;.1~!:aı:r:::~ miş ve istasyonlara toplanan 
tedir. binlerce halk tarafından jeneral 

cenaplan hararetle alkıılanmıı 
Bu tahkikat devam ederken 1 d 

Türk ..., lalim ~.uteri müze•inde tır. Mac Arthur cenap an oğ-
eakiden vukua ı. olen mühim bir ruca ikametlerine tahıiı edilen 
hırsızlık vak'aaı tekrar mevzuu Halkevine gitmitlerdir. 
bahaolmağa başlamı,tır. Bu müze · 
mülga Evkaf nezaretine merbut 
iken 119 parça ıayet kıyn,etti eş
ya çalmmııtır. Bu etYa meyanın
da 80 halı, vakfiyeler, aorıruçlar 
Tardır. Ve bunlann kıymeti mil
yonu bulmaktadır. 

10 aene eVTel çalınan bu eşya 
müzenin defterlerinde hali mev
cut ırösterilmektedir. Müzeler i
dareai defterden bu e,yarun iaim
lerinin çıkartılmaaını iıteıniılir. 

Spor 

Hakoa 
Gelmiyor 

Diinlı:ü Alqam pzetesi Avus
turyanın kuvvetli takımlanndan 
olan Hakoa takımının telırimize 
geleceiini ve Galataıaray • Fe
nerbahçe muhteliti ile bir maç ya 
pacağmı yazıyordu. Bu nokta et
rafında havadisini tevai ederek 
ırelecek oyuncular İçin de ayn 
ayrı tafsilat vardı. 

Halbuki; Hakikaten Hakoa 
bu Cuma şehrimizde oynayacak
tı. Ancak Fenerliler iki maç yap
mak ar.z.umnu izhar etmi4 ve öy
lece Hakoa'ya te~raf cekmişler
dir. 

Hakoa bunun imkan dahilinde 

4Sgün 
Evvel mi? 

Sanayi birliğinin ve
kalete bir müracaatı 

Sanayi Birlili tktıııat Vekale
tine lef'riki aanayi kanunu mua
fiyet liateaine ait pyanı dikkat 
bir müracaatta buhmmuttur• 

Birlik muafiyet Iiateainin DMY· 
IW tatbikten muayyen müddetin 
hitamından evvel kaldırıldığını, 
bu vaziyette aanayİcilerin daha 
45 glin liateden iatlfade baldan 
bulundufunu iddia etmİftİr. 

Aldıiımız malUınata nazaran. 
tktısat Veklleti 'u meseleyi .,.. 
hemmiyetle tetkik ettirmektedir. 

Recep B. 
Avrupada bulunan Cumhuri

yet Halk F ırka11 umumi ki.tibi 
Recep B. 20 teşrinievvelde tehri
mize a•det etmiı olacaktır. 

Hasan Bey 
olmadığını ve evvelce yep'.lmıt B. M. Meclisi reiı vekili vo Bal· 
angajmanları olduğunu <:e\'aben 1 kan Birliği cemiyeti reisi Hasan 
bildirerek e;elmiyeccklerini haber B. dün Büyükada'dan fehre in
vermi~lerdir. Binaenaleyh Cumaya mit ve Perapalas otelinde Y<'rlet-

On günlük çocuk 
Beyoğlunda Büyük Kırlan

gıç sokağında 30 numaralı ha
nenin önüne terkedilmit 10 ııün 
lük bir erkek çocujtu bulunmu9, 
Abdullah oğlu Hüaamettin tea 
miye edilerek Darülacezeye tes 
lim edilmittir. 

Otomobil kaza•ı 
Toph•nede Kvayan toka

tmda 8 numarab hanede aakin 
mobilyeci Hayim Efendi ıoför 
Nizmım idaresindeki 1213 nu
maralı otomobil Ç&rp8ru baım 
dan yaralr.nm•ıma sebep ol
muıtur. Şoför yakal&nlDJttır. 

Şiıbane cinayeti 
Bundan dört ııün evvel Şit

hane yokutunda Fırıncı Ahmet 
Efendi bir kin y'lizünd- taban 
ca ile katledilmiıti. Emniyet 
müdürlüğü ikinci 9ube cinayet 
maıaaı memurları tarafından 
yapılan tahkikat netice.inde 
cinayet failleri olmak zannı ile 
Ahmet oğlu Niyazi, Mehmet oğ 
lu Yahya. yakalanmış ve Adli
yeye teslim edilmittir. Ömer, 
Mustafa, Muhittinin hakların-

iskan suiistimali tahkikatı 
devam etmektedir. Bundan ev
vel İstanbul iskan müdürü olup 
bilihara Edime iskan müdürlü 
ğüne tayin edilmi, olan Cemil 
Bey bu yolsuzluk mesailinden 
dolayı lstanbula celbed:lmi, ve 
ifadesi alındıktan sonra mülki
ye müfettişliği kararile tevkif 
edilmiştir. Bundan başka gene 
alakadarlardan bir iki kişi daha 
tevkif edilmiştir. iskan tahkika 
tının yeni safhalar arzetmekte 
olduğu söyleniyor. 

Mesai saatleri 
T eşrinievvdden itibaren de 

vairde mesai saatleri d ği ecf. 

tir. Akşamları tatil sa t 6 )en 
ne 5 olacaktır. Diğer saatler ge
ne eskisi gibidir. 

Memlekette 

Aydın Halkevinin 
faaliyeti 

AYDIN. (A.A.) - Aydın 
halkevinde şuurlu bir çalışma 
hareketi vardır. Köycüler ~u
besinin tertip ettiği İrşat kolla 
n civar köyleri ziyare t ederd. 
köylünün umumi ihtiyaçlar ile 
yakından alkadar olmaktadır. 
Dün bu noktalardan bi risi Ay
dına iki saat mesafede Umurlu 
köyünü ziyaret ederek k öy lü i
le faydalı temularda bu lun
mu§lardır. 

Azalı:a·ı yeni T ü r kiyenin e
sas prensipleri olan cümhuri
yetçilik, milliyetçilik halkçı
lık ve devletçilik mefhumlan
nın ne demek olduğunu kendi
lerinin anlayabilec kleri bir li
sanla köy halkına ani, tmış
lardıf. Mahsulün paı-a etm di
ğinden, ir.cirin satılır. adığın
dan ve mektep iht iyccından 
bahseden köylülere cevabt>n 
mektepsiz köyler için bu sere 
seyyar muallim teşkilatı yap 
tığını ve köy iktısadiyntını kı
nımak için kooperatifçiliğin bu 
tün köylere kadar yayılmasına 
çalışıldığını VI' halkevin · n hu 
mühim meseleler üze • eş 
gul olduğunu söylemişi rdi . 

Köylüler bu vaziyetten cok 
memnun olmuşlar irşat hey ti 
akşam geç vakit köyden avdet 
etmiştir. Kütüphane ~ ne~ri
yat şubesi bir halk okuma oda
ıı açmağa karar vt>rmiş ve bu
nun için icap eden binayı te
min etmiştir. Mevcut kütüp
haneyi zenginleştirmek için ki
taplar sipari~ edilmi,tir. Miize 
ve sergiler şubesi bir sıhhi mü
ze tesisine karar vererek müze
ye ait levazımatı ısmarlamış
tır. İrtat kolu il" gelmiş olan 
halkevi bandosu milli havalaı: 
çalmış ve köy ha!kı mi!l oywı 
lar oynamışlardır. 

Bir köylüyü 
öldürdüler 

IZMIR, 25 - ödemişin Mür,...11; 
köyünde muhtar Hasan Ef. ve arkft
datı Hüseyin birlik olarak Mchm<f 
inninde bir köylüyü Değinnen yolu., 
da çifte ile öldürmüılerdir. Cinayet 
kadın yilzünden yap1lmı,1ır. K11tillel' 
ve Emine namındaki kftdın yakalan
mıtbr. 

Katil çoban 
Uşaktan yazılıyor: Bu civarda biı 

köyde çok feci bir cinayet olmut
tur. Tahkikatnna nazaran, Kalfaılıö
Jiinden, Ki.zıın iaminde biri ıeç ••· 
kit İfindea çıkarak tarluındaki hay 
•anlarını alınıya citmif, fakat tarla
da lıafkaama ait bir ıürü koyun ırör 
mÜftür. Kizmı ıürünün çobanma ça 
in'arak koyunlan tarladan çıkanna
omı aöyleınİftir. Fakat çoban ıilahı
.. davranaralı: Kizımı oracıkta vu
nıp öldiirmüttür. Çoban yakalanmıı 
br. 

EIAzizde kar 
Elazizden yazdıyor: Eylülün 16 

ıncı cuma aiinü alqamı vil~yetimizin 
cenubunda Maden kazası ile Elô.ziz 
anısında ve buraya 30 kilometre me
safede bulunan Haz erbaba namın da 
ki dağın üzerine kar yağmıştır. Bu 
karın yağması üzerine burada ıoğu• 
lar başlamıt ve halkın kı•mı azamı 
paltolanm gİymiye mecbur olmuf· 
tur. 

Eylülün ortasında veya teşriniev
vvelde bu civarlara kar yağdığı şİı11 
diye kadar vuk u bulmam,. ve hi~ 
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Kurultaya armatlan 

Türk tarihi - Türk dili 
3 üncü kolordu 

ilanları 
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SiNEMALAR 
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ı 1 
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idarehane: Ar.kara caddesi, 

100 No. 
Tel ıı:raf adreıi: lıt . Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Ba~rnuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

Tarihi ihtilalcilerimizden Ali Suavi'nin 
60 sene evvel Paris'te çıkardığı "Ulum,, 
da türklüğe dair dikkate değer yazılar ... 

T~rk milleti bugünlerde istiklal ı Meıela Türkler Para derler Çinliler 
zaferı kadar ebedi ve bat döncliirü- Pas. Türkler torun derler Çinliler 
eü ve Lauıanne sulhu kadar ıerefli tolun. Buna nazaran Türk ile Türkü 
ve tM"ihİ bir an daha yafryorı bir İıim olmak bait değildir. 

Davutpaşada K. O . Top. Tb. 
nun mevcut arpa kırma makine 
si ve su tulumba11 ve motörün 
tamiri pazarlıkla münakasaya 
konmuştur . İhalesi 28-9-932 
çarşamba günü saat 15,30 da
dır. Motörü görmek isteyenle· 
rin Davutpafaya, ihaleye işti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde komisyona müracaatları. 

(821) (5062) 

29 Eyliil Perşembe akşamı MAJİK •İnemasın'.fa 
HACI KASIMIN BÜYÜSÜ 

' ABONE ÜCRETLERİ: Dilde inkılap . Sukolo kelimesini Darton bati-
• * • yeainde Slav ile tefsir etti. Şu Sukolo 

... 
"" . Fran•ızca •Özlü film. HARRY BAUR - RENE LEFEVRE tarafından .• 

1 Türkiye i~in Hariç içı n 
I• L. K. 
ı• ,, 3 aylığı 4-

6 7 5(1 

L. K. 
8-

14 -

Türk tari~i ve Türk dili memle- kelimesinin Kulu ve hanın İımi Ku 
ketin bütün uyaruklarını alakadar luban olmasını zannederim. 
ettiti 'u sırad türldük i~in 60 ae· Türkler bilahara mevkii aalilerin 
ne evvel çalıtmıt bir fikir adamı- den huruç edip Fariae (lran), Ana 
mızın dikkate değer ve özlü &"Örüt doluya, Rumeliye ve Mısıra inmiıler 
ve bulutlarından babıedeceğim. Bu dir. Fethettikleri yerlerde nice ba
uyanık Türk Namık Kemal ve Ziya nedanı hükumet bıraktılar. Gaznevi
Pa,alarla saray iıtipdadma ıuurla yan, Selçukiyan o hanedanın meş-

Maçkadaki topçu ve nakliye 
mektebinin tamiri pazarlıkla 
münakasaya konmutlur. ihale
si 28-9-932 Çarşamba günü sa
at 16 dadır. Keşifnameyi gör· 
mek isteyenlerin her gün. ihale 
ye iştirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde komisyona müracaat 
ları. (817) (5023) 

GLORYA . Yarın akşam OPERA sinemasında· 

O
l 'eşe ve kahkaha haftası batlıyor 

1 
l 

.. 
12 

" 14 - 28 - da O ZT ABAN ile BASTIBACAK 

Bir y enilikl ..... ~K~~!c~rzı ~~~d~~1~-·--r 
I' 
1 
1 

1 

Gelen evTak &'eri verilmez -
Müddeti l'eçen nüshalar 10 ku
tu,tur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazeteıniz ili.nların me
s'uJiyetini k111b:.J I r-tmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıtilköy ukeri rasat merlıezin

den verilea habere &"Öre lıul'ün bıı 
va açık ve aakin olank denm e
decektir. 

26-9-932 tarihinde bna ta;ıyiki 
762 milimetre, en faıla hararet 29 

iıyan etmİf bir ibtililcidir: hurlanndandır. Türkten nice büyük 
(Ali Suavi) batınlar gelmi,ıir. Hazer , Hazik, 

1 Abdülaziz devrinde sadrazam Uyl'ur, .. "' Ana~olu Türkleri 
Ali Pa,anın keyfi idare ve aiyaaetile Ozbel<. T urkmen, Sıber Tatarları, 
mücadele etmek için senç Osman- Kırgız , Yakut ve Cuvaç bu ıneyanda 
lılarla birlikte Avrupaya kaçmak d ... 
mecburiyetinde kalını, olan Ali Sua- Türkler asarı ilmiyede birinci 
vi Pariate ve Londra'da gazeteler derecedendirler. 
çıkarmııtı. Pariate çıkardığı (Ulıim) lngiliz üleması beyninde allame 
gazetesile memleket irfanını yük- ~aafı.nı kaz:anmıı Mr. Be~i Platon 

1 

aeltmek için bir taraftan (Ansiklo- uz~n~ talıkatın~a der ki:. . 
pedik) malumat veriyor bir taraf- Dunyaya ulum, ııanayı, medenı
tan da siyaıi mücadelel~ne devam Yet '!e tezehhüp veren kavim Türk. 
ediyordu. lerdır.,, 

* * * Selmiiye kıtlaaının içinde 

Müıterilerini daima 
memnun elmeii düşünen 
Glorya sineması Müdi.ri. 
yeti, Bu Perıembe akaamı 
Ramon Novarro ve Su.zy 
V ernon' un oynadıkları 
Fransızca söz.lü ve ~arlı.dr 
"Afık Rahibe • Se11i1'1i Şar 
kıcı" lilmi ile bafltyacak 
olan ilk gala müsameresi 
münasebetile jaz • orke~otra 
•ını da takdim edec~ktir. 

' en az 11 aantiırrat kaydedilmiıtir. Bu gazetenin birinci nüaha11nın 
1 illı: sahifesinde türkliiğe dair mü-

Türklerin terbiyei hayvanat baf
rı enhar, maadin . tarih ve kitabet 
8'ibi ,eyleri dünyaya neıtreden birin
ci akvamdan olduklarını ıübuletle 
iıpat edebiliriz. 

mevcut çeşmenin su hazinesi 
nin tamiri pazarlıkla münakasa 
ya konmuştur.. lhlaesi 28-9-
932 çraşamba gEnü saat 16.30 
dadır. Keşifname ve teraitini 
görmek iıteyenlerni her gün, i 
haleye iştirak edeceklerin vak
ti muayyennide komisyona mü 
racaatları. (815) (5007 ) 

Jaz • Orkestra en iyi mu .. 
sikişinaalar tarafından Lef
kil edilmiıtir. Heı· akJam 
dinleyeceiini;ı bu Ja:r; • Or
kestraaı "Aıık Rahibe • Se
vil'li Şarkıcı" gibi yüksek 
bir filmi, seyircilere daha 
müsait bir hava içinde gös 
!erip dinletecek ve ona bir 
girizgah olacaktır. 

' 

r 
-~ ' bim bir yazı &'Ördüm. Ali Suavi bu 

yaz11ında Türk tarihi ve Türk dili-
1 .... LE ' ne ~atta Türk yazı~ına dair mühim 
1 _ ... _ malumat vermektedir. 

Faydalı olur dü,ünceaile bazı kı-
Buhara ve Semerkant ki Türk 

memleketleridir. Anlardan çıkan u
IUnıu akliye ve nakliye ülemaaı addü 
abıadan hariçtir. 

* * * Kayserideki kıtaat için 170 
bin kilo ekmek kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihale 
si 8-10-932 cumartesi günü sa
at 15 tedir. Şartnameyi almak 
isteyenlerin her gün ve ihaleye 
i9tirak adeceklerin vakti muay
yeninde Kayseride K. O. Al. Sa 
komisyonuna müracaatları. 

l ~çlık meselesi =~·ıJ~!bas ve netretmeti mu-

Naarettin Hocanın eşeği hi- (Tiirk) ba,lığını ta,ıyan makale 
• . . b"I' . . R h 1· ıudur: ( lmamül mütekellimin Ebu Man 

111r Mafiiridi) Türktür. lmamülmu 
baddiain Bub..i keza Türktür. Bu 
ana kadar Arap bildiibniz (Divanü
ledep) sahibi Iahak Türktür. Çaga
tay lisanı üzerine pek çok aaar yaz
ımıtır. Uluma büyük hizmet eden 
Harzun ve Horaaan ülemaaı Gazali, 
Tuai, Teftazanl ve Cercani kimilen 
Türkttlr. 

cayeımı ı ırsınız.. a met ı: B •• L · T"" ki · ·• . azı meru-.ır ur erı meaaaı 

- Tam rahat edeı:eğı zaman zibniyeden ari yalnız bir kaba kab- Yann alqam 
ı ömrü vefa etmedi •. demiş .. Fil- raman gibi mütalea ediyorlar. Bu 

vaki açlığa alı,mak üzere iken müta.' anın yanlıt olduğunu göster. 
açlar gözlerini bu fani dünyaya ~ iıterim. Evvel~rc!e. . Türkü 
kaparlar. Sanki dünyaya yal- ıanale?. ta~ ede!=; T~rk filaaıl 

k · · 1 • · ·b· Maverulnehirde Çin ttmalıne doiru 

(805) (4918) 

1 - Edremitteki kıtaat hay 
vanatı ihtiyacı için 250000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. ihalesi 5 birinci 
teşrin 932 çar9amba günü saat 
1 O da yapılacaktır. 

MELEK 
Sinemaunda 

Tam manaıile çok güzel bir 
film ı..,lıyor : 

' nız ~eme ıçın ge =•.ız gı ı. . sakin olan evl!dı Yafea'dendir. 
Hınt akıllısı (Gandı) dostu

muz da ,u a-ünlerde açlığa id
man etmeye ba9lamı,. Amma 
onun fikri açlıkla kendine kıy
mak. •. Gençliğine, güzelliğine 
de acımıyor ... Bilmem hatırınız 

ADALAR 
ŞARKISI 

, da mıdır. lıtanbula bir aralık 
hezarı fen bir adam gelmişti ..• 
Bilmem kaç gün bir cam san
dık içinde aç kalmı,tı ... Sonra
dıı.n bu sandığın bw dalaveraaı 
nı buldular ... Çrkardılar ... 

Hakiki surette aç kalıp açlık 
tan ölen yalnız bir İrlandalı 
vardı... İ rlandanm istiklal hare 
katı esnasında İngilizler tara
fında.n mahkum edilmi, ve ha
pishanede açlık grevi yapmıt· 
tı ... Hatırımda kaldığına göre 
64 • 65 gün açlıktan sonra öle
bildi. Diyeceğim insanın açlık
tan ölmesi pek kolay ,ey değil.. 

Bu günlerde benden eğer ara
sıra Avrupa lakırdısı i•itirseniz 
1rızmayın. Eskiden hacılar nasıl 
yedi sene haç seferinden bahse 
derlerse ben de galiba bir sene 
kadar son Avrupa seyahatim
den bahsedeceğim.. 

İmdi, son seyahatimde açlık 
alametlerinden bir şey gördüm: 
N<ıpolide vapurumuz rıhtıma 
yanaşmıştı .. Vapurun bordası· 

na iki tane ufak ve pis kayık 
geldi ... Bu kayıklar içinde ka
didi çıkmış iki kiti vardı .. Bun· 
lar. vapurun mutbak çöplerini 
aldılar.. Tabii denize dökmek 
için değil... 

Vakıa bizim memleket bir 
zenııinlik ve lüks memleketi de 
ğildir. Fakat bizde çöp yiyecek 
kadar aç kalan adama tesadüf 
edilmez ..• Bu bir nimettir .. 

ltf aiye müzesi 
itfaiyenin belediyeye geçtiği 

nın onuncu senesi evvelki 

Türk ve Tatar zaten bir familya
c\)n olduğu muhakkaktır. Bunlar 
Slav, Arar, Bulgar, Çut vo Flnua 
hep lıklt'e dahlldir. Herodot. kitap 
4-S le !akitlerin her kavimden daha 
yeni olduklarını yine kendilerinden 
nakledeue de l..itin tarihçiıi Jüa
tinyen kitap 2 fasıl 1 • de !akitler 
k..dilerinin Mıarilerden daba eski 
olduldanııı iddia ediyorlar diye bi
klyet eyler ve bunu bazı veçlıile 
tashih eder. 

Çin müverribleri birinci Türk 
Hanını Tüku namile yazarlar (As
lında Çincesi yazılıdır) . Mutavaa
ııt (R) barfile talaffuz olunan ek
ser kelimelerden Çin lisanında (R) 
aakıttrr. Bu harf ( L) o kalbolunur. 

-·-······-·····---··-·--····---· --

lngiliz ülemaaından ( LuwH Da
vid) Mahmut zamanında yazdığı 
bir eserde der ki : 

Türk üleması ablak, aan'atı hüku 
met ve tedbiri ıervet ( E conomie) 
ilimlerinde cümleye faiktirler. 

Şimdi Avrupayı sarsan Şillivg, 
Hel'el felsefeleri nedir? Türkler bu 
felıoli mevzular üzerinde beı altı 
kam akdem dü,ünmüı ve bu yolda 
nice asar ve mübahaaat yazmıttır. 
lııııilizce Ansiklopedi Hel'el felsefe
sini Türklerin eski Buhll!"i felıefeai 
diye ifade eder. " 

Fahri KEMAL 

Hususi mekteplere 
gün Fatihte tes'it edilmit··· muallim 

Ben lstanbulda mahalle tu- Muallime ihtiyacı olan buauıi 
lfimbalarını? . fa.aliy~tile k~rı: , mektepler için senelerce maarif ida
·~~ ~lan eakı ıtfaıyeyı de pekala 

1
. resinde muallimlik yapnuf bir zat 

bılırım. Bundan on beş sene ev türkçe ve franaızca denlM"inden or
vel maskatı re' sim olan Üıkü- ta kısımlarda muallimlik der'ubte 
darın İhsaniye mahalleainde edecektir. 
çıkan bir hariki hanumansuzda Adres: T opbane Salıpazar apar. 
evimizi kurtarmak için bizzat tımarunda tS numarada Cemil Bey 
yangın tulfimbası basmıttım.. vaaıtaıile A. B. 
O zamanlar itfaiyenin tulum· 
baları el ile işler emme basma
lardı... Bir defasında da gene 
Üsküdarda köhne bir evi yık
mak için mahalle halkı yedek 
çeker gibi zincir çekmişlerdi .... 
Boru sesile tahlanan, yangın a· 
leTiııden ürken ağzı köpüklü 
yağız atlarla hareket eden itfa
iye arabalarının j>etinden ko· 
şan biçare neferler, mesafe u
zun olursa yollarda dökülürler 
di ... 

ZA YI - Seyyah Mösyö Emil Cims 
Stem'in Payaı Gümrüiü müdiriye
tinde depo eylediği Halep Libnan 
Banka11nın 48870 Suriye Kuruıluk 
Çekine mukabil aldığı makpuz ilmu
baberini zayebniı olmakla biç bir 
hükmü kalmamı, olduğu ilan olunur. 

latanbul ikinci İcra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmeıi mukarrer elbise ve 
aairenin 29-9-932 tarihine müaadlf 

itfaiyenin belediyeye devrini per,ernbe günü saat 12-13 de Beyoğ 
tes'it eden heyetin, hiç ıüphe et :•!unda istiklal caddesinde 116 nuına
miyorum ki; onu modern tekle ralı mağazada açık artırma auretil~ 
ilk sokan tehremini Haydar satılacaiından taliplerin yevmi mez
Beyi hayrü takdir ile yadetmiş kiir ve ıaatte mahallinde hazır bu
olmalarını ümit ediyorum.. lunacak memuruna müracaatları ilin 

FELEK olunur. 

(La Rumba d' Amour) 

2 - Evsaf ve şeraiti görmek ı Ateıin aıklan - Nefis ıarloları 
ve almak isteyenler her gün 1 - Miıilsiz tabii manzaraları ile 
münak asaya i ştirak edeceklerin KUBA adasında geçen miikem-
ayni gün ve saatte Edremi.t sa- . mel bir film. Mümeuilleri : 
tm alma komisyonuna mürac;;: LUPE VELEZ -
atları . (792) (4827) LAWRENCE TiBET 

Kayseri;eki,.K. "'o. Tayyare 1 Jstanbul asliye mahkemesi biri:i 
fabrikası ihtiyacı için (60) ton hukuk dairesinden: Mustafa Rüştü 
k:ırıp le maden kömürü aleni mii efendinin Ali, Tevfik beyler ve saire 
nakasaya konmuıtur. 19 10 I aleyhine ikame eylediği davanın ca 
932 çarşamba glinü saat 10,30 ri tahkikatında müddaaleyblerden 
da münakasası yapılacaktır. Oılriidarda lbıaniye mahallesinde 
Şartnameatni görmek isteyen Köprülü sokak 10 No. da oturan ıa 
!erin her gün, ihaleye is,tirak e- bık l90 ıncı alay birinci tabur üçün 
deceklerin vakti muayyeninden cü Bölük ~ çavuşu Tevfik bey hak 
evvel komisyonumuza müraca
atları . (825) (5083) 

kında H. U. M. K. nun 401 inci mad 

* 
I desi mucibince ittihaz ve taıtir olu-

K O T ı N ki . Tb nan gıyap kararının hali hazır ika-. . op. s. a ıye . 
Iarı hayvanatı için 66000 kilo metgahının meçbuliyeti basebile b!-
saman pazarlıkla münakasaya la tebliğ iade edilmesine binaen ila
konmu,tur. }/101932 cumarte nen tebliğine ve bu baptaki tahkika 
si günü saat 16.30 da ihalesi ya hn 10 T. sani 932 tarihine müaadif 
pılacaktır. Şartnamesini gör- perşembe fl'Ünü saat 14 te talikine 
mek İsteyenlerin her gün, iha- karar verildiğinden mümaileyb vakti 
leye i,tirak edeceklerin vakti mezkurda bizzat gelmediği veya bir 
muayyeninden evvel komisyo- vekil göndermediği taktirde muame 
numuza müracaatları. lei l'ıyabiyeye devam olunacağı teb-

( 827) (5085) 
liğ makamına kaim • • • • lin olt•nur . 

olmak Üzre i-

Gümüşsuyu ve Haydarpaşa ı 
hastahane 1 eri ihtiyacı için p a. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!11!!!!!!! 

zarlığa konmuş olan 840 ton 
Leva maden kömürüne verilen 
fiat komisyonca gali görülmüt 
tür. 1 101932 cumartesi günü 
saat 17,30 da pazarlığı yapıla
caktır. ihaleye i9tirak edecekle 
rin vakti muayyeninden evvel 
komisyona müracaatları. 

(828) (5086) 

K. O. 1. 3. cü Muhabere ve 

5. inci Al. )ar, Gümü,suyu has
tahanesi hayvanatı için 70.000 
kilo saman pazarlıkla münaka· 
saya konmutlur. ihalesi 1/ 10/ 
932 cumartesi günü saat 16,30 
da yapılacaktır. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin her gün i
haleye i,tirak edeceklericı vakti 
muayyeninden evvel komisyo
numuza müracaatları. 

(826) (5084) 

Milliyet'in Edebi Romanı : 1 O S Tastamam Turhanın kendisi .. I Bu penceresiz yeraltı tat remeai gezindi ... 
Fakat bu kokain. delisi çocuk ı odalarında artık servet namı- Yalnızlığından emin bulu
gece yarıaı böyle bir hayalet na muhafaza edilen şey yoktu. nan Turhan dış kapıyı aralık 
seasizliğile nereye gidiyordu? 1 Hane t.ksamından olduğu onu- bırakarak içeriye girdi ... Öbür 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? Dilaver. kaç zamandır k~kte ı tulan bu mahzenler büsbütün kapılardan geçerek son mahze

dönen müthiş son esrarın izi metruk bulunuyordu. Yıllar- nin derimiğine iniyordu. 
üzerinde bulunduğunu anlaya- j dan beri kapılarının açıldığı bi- 1 Dilaver görünmemek için 
rak sevindi.. Kendini gizleye- le yoktu. 1 kendini ışıktan koruya koruya 
bilecek bir mesafeden hırsız a- Oraya kadar karanlıkta yü- takipte devam ediyordu .. Son 

(F•lnli lanta.tique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
- Bunlar türkçe lakırdı an

aeceılim.. Niçin anlamıyorsu
nuz? Öz dilinizi uı:ıuttunuz mu? 

• • • 
Tıirhanın kafakemiği ıçın· 

de mülhit bir sır var. Bu haki
kat anlatılıyor .. Cesedin nasd 
kaybolduğunu ve Şehameti ta· 
kiben Orhanın nereye gittiğini 
o biliyor amma bu kokainoma
nı nasıl söyletmeli? .. 

Dilaver bu mühim sırrı ta
kip için gece uykularını feda 
etmeğe kadar her zahmeti. her 
yorgunluğu göze aldırmaya ka-

kenin geniş sofalarında, kori- donlarile gölgeyi takibe baş- rüyen Orhan şimdi cebinden çı demir kapı açıldığı zaman bu 
dorlarında yılmaz bir bekçi gi- !adı. kardığı bir elektrik lambasının güherçileli duvarlardan damla
bi dolaşıyor .. Ve bilhaua Tur- Üst katın merdiveninden in- yardımına lüzum gördü .. Pas- yan rutubet arasından müte
hanın yattığı oda kapısını ta- diler. Bir merdiven daha, bir lı kanatın önü birden aydınlan- feaaih bir leş kokusu saçıldı. 
raasut ediyordu.. merdiven daha... Boarum ka· dı. Sögeden sarkan örümcek Dilaverin bumuna dolan bu ze 

Orada bir gece hafif bir kapı tına geldiler ... Bu katın en kuy ağları görünüyordu... hirli hava ağır bir bulantıyla be 
gıcırtısı işitti. Heır.en b;r pence tu bir ucunda mahzenlere inen Yine cebinden aldığı koca 1 raber batını döndürdü... He
re perdesinin arasına sindi. Or- paslı bir demir kapı vardı. Bu- bir anahtan kilite soktu. Kol- men düşecek gibi olarak kendi 
talığın zifiri karanlığına alışan rasını paşa yangın. hırsız, si- , !arının bütün kuvvetile çevir- ni toplamaya uğraştı ... 
gözleri eşyayı hayal meyal se- ı yasi ve her türlü tehlikelere kar di. Bn yeraltı kapısı sükunetin Bu korkunç mağaranın bu· 
çebiliyordu. şı -bankalara emniyet edeme- ihlalinden şikayet eder gibi bo· 1 runlara verdiği mühlik tiksinti 

Kulak verdi. Etrafı dikkat- di ği- servetinin mühi m kıs- ğuk bir sesle inleyerek açıldı .... den ziyade gözlerin önüne ser-
le dinledi. Gıcırtının Turbanın mını muhafaza edebe limek için Aman ynrabbi yıllardan be- diği manzara müthişti .. 
kapısından geldiğine şüphesi yaptırtmıştı. ilk mahzenden ri insan ayağı basmayan bu Şehametle Orhanın çürü
kalmadı. Cok geçmedi, o cihet- sonra biribirinden ağı~ .de~~r 1 mezarıı_ns.ı karanlıklarda ne müş cesetleri biribiri üzerine 

İTTİHADI MİLLi 
TüRK SiGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic~ eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

Accntası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş 

olan ecnebi bankalarnıdan "Metnaliki Şarkiye FTansız Bankası" bu 

kere müracaatla Bankanın Türkiye umumi vekiliğine münferiden ve müı· 

tereken İmza koymağa ıelilıiyettar olmak ve banka namına yapacakları i,. 
!erden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dan eclen,edilen ve üçüncü 
şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre Fran11z tab'aaından~ Alpbonse Delap· 
rison·Alfons Dölaprizon'' ve TÜt'kiye Cümhuriyeti tab'asından ''Emile 

Cbryssopouloı - Emil Hriıopıılos" efendileri tayin eylediğini bildirmİ• ve 
liizııııgelen vesikaları vermi,tir. K<'yfİyet kanuni hükümlere muvafık gö
rülmüş olmakla ilin olunur. 

Zonguldak Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

500 liralık k:ılormaiyeti kinin kompirimesi münakasaya çı
karılmıştır. 12/ 10 '932 tarihinde ihalesi icra olunacaktır. Kinin
lerin 100 gramlık ambalajlı kutularda olması §arttır. Talip olan
lar yüzde 7,5 pey '\kçesile veya Banka mektubu ile lstanbulda İs
tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne veya Zongul· 
dak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Md. ne müracaat eylemeleri 
ilin olunur, (5079 

Gedikpaıada Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

Nükülünden dolayı talibinin teminatı irat kaydettirilen 
maa deynek 60 adet tirampetin yeniden pazarlığı 29 9 932 per
şembe giinü saat on be9ten on altıya kadar yapılacaktır. Talip
lerin yevmi mezkiirun muayyen saatlerinde komisyonumuza mü 
racaatları. (5077) 

İstanbul inhisarlar Baımüdürlüğünden: 
İstanbul inhisarlar Ba9müdürlüğü ambarında mevcut muh· 

telif boş teneke, tabak, bardak, kadeh, çatal ; biçak; gazocağı; 

köhne çuval ve lastik boruların aleni müzayede suretile satılma· 
aı takarrür ettiğinden görmek isteyenlerin mesai saati dahilind• 
her gün ve müzayedeye iştirak edeceklerin yevmü müzayede o
lan T eşrinievvelin 13 üncü per,embe günü saat 15 te pey akçe· 
!erini hamilen Kabalaşta inhisarlar Başmüdlriyeti Satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur. (5067) 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
25/ 7 / 932 tarihinde mülkiyetinin müzayedesi ilan olunan 

Kadıköy Rasim Paşa Oton Efendi sokağı 27, 29 No. lı hane ve 
dükkan müzayede nPticesinde verilen bedel haddi layıkında gö
rülmediği cihetle müzayedesi bir hafta uzatılarak 2 Teşrinievvel 
932 Pazar günü saat iki buçuğa talik edildiği ilan olunur. (5066) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar tarifesi Evlu:ün 28 

nci çartamba sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler gi,elerde satılmaktadır. 

çıktı. Bir haile aktörü hişmıle 
ellerini havaya kaldırarak : 

- du ne Turhan? 
Kokainoman meyus bir te

bessümle cevap verdi: 
- Ne olacak .. her faniyi bek 

leyen akıbet ... 
- Katil çocuk Allahtan ev· 

vel annene ne cevap verecek
• ? 

•ın ... 
- Ben katil değilim .. Hata

m tashih et ... 
- Bu tashih sana düıer .. 
- Şehamet herkesin gözü ö 

nünde öldü .. Onun katili kendi 
ne aıık olan ruhlardır ... 

- Peki ceset bu mahzene ne 
suretle indirildi?. 

- Orhan : "Ben sevgili ka
rımı toprağa gömemem. • Onu 
kendi yatadığım meskende mu 
hafaza edeceğim, görecegım 
geldikçe gidip yüzüne bakaca
ğım" dedi .. Ölüm gecesi her-

s uvkuda iken cenazevi gjz. 

dik .• Ve bu sırrı aramızda mu· 
hafazaya karar verdik ... 

- Ya Orhanın ölüsü buraya 
nasıl geldi?. 

- Orhan ölünce cesedini ka 
rısmın yanına indirmemi bana 
vasiyet etmiıti.. Fakat buna 
hacet kalmadı.. Orhan bir ge· 
ce ortadan kayboldu .. Kendini 
her yerde aradım. Bulamayın· 
ca bu mahzene indim. Onu ka· 
rısmm nişı üzerinde ölmüf 
gördüm .... 

- Niçin bu felaketi ailene 
haber vermedin?. 

- Kardetimin vasiyetine ri· 
ayet için ... O bana: "Ben ölür· 
sem cesedimi karımın yanın• 
indir. Bu hane içindeki mez•· 
rımızı kimseye haber verme bi· 
zim türbedarımız ol..." 

Demisti .. 
11 ağu~tos 1932 Heybeliadaı 

-SON-
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l'ürk milletine kendi dilinde öz varlığını veren inkılip başladı 
(Ba~İ 1 inci sahif~de) 

rYler dönüyor ki 1 bir gün bunlar 
b ll""eden fiile çıkaraa bütün cİ· 
-.ı hayrette kalacaktır! 
Saınib Rifat Bey, bu hatırayı 

~ıılatırken sözü, şiddetli bir alkıt 
~ll'tınasr ile kesildi. Alkıtların ar· 
'" bir türlü gelmiyordu. Bu fırtı 

""Yı, gene Gazi durdurdu. Onun, 
~fonun mütevazi bir köşesinden 

1 
ııruıtay azalarına doğru çevri· 
"" altın batı, herkes gözlerile ku 
0.ldamak istiyor gibi idi. 
h· Samih Rifat Bey hitabe•inin 
ır Yerinde: 
• - Ruhumuzda olduğu gibi, bu 

tıiıı de saflarımız ve arkada~ları
;''Z araıındadrr. ! Diye gene on
•n bahoebnişti. Bu söz, telı.rar 
~~un uzun alkıtlandı. 

Reis intihabı 

Saınih Rifat Bey, bundan son
''• şu sözlerle ilk Dil kurultayını 
•çtı: 

C - Efendiler! Türk Dili Tetkik 
t.nıiyetinin birinci kurultayını 

~Çıyorum ... Bir reis intihap etmek 
1.zınıdır! 

f Ruşen Eıref Bey, kürsüye ıel-
ı. 

- Muhterem arkadaşlar ... Ku 
llıltay azasından, Büyük Millet 
~•.cliıi Reiai Kazım Pa~a Hazret 
ttrınin kuru.itaya reiı seçilmesini 
•ldif ediyorum .• 
t" 1'eklif, ulntlarla kartılandı. Bü 1 
\ln stralardan: , 

- Kabul, kabul! se&leri geli- 1 
'•rdu. Samih Rifat Bey, kurulta· 
'' tebliğ etti: 
f - Kazım Patanın reisliği itti- ı 
llda kabul edilmiıtlr. 
Kllzım Paşanın nutku 

.. kazım Paıa, alkışlar arasında 
~Urıüye çıkarak reis makamını 
14

1 

hl ettikten sonra tu nutku söy 
•di: 

- Hanmılar, beyler ..• Reni ku 
~itaya reia aeçtiğinh,den dolayı 
°iekkür ederim. Kıymeti, kahili
~~~; pek bllyük olan hakiki Türk 
•lın; tetkik ebnek en ehemmi· 

r.•t!i bir vazifemizdir. Memleke· 
f lrn~zin münevver 2evatı, bu vazi 
•yı Yapmak makaadile burada 
toplanmış bulunuyorlar.. işte bu 
~11 •etle güzel ve zengin dılimizin 
ıı:ndj husuıiyetleri içinde inkişafı 

Yarayan yeni ve feyi>ıli bir yol 
'~ılacaktır. Bu eser, Büyük Şefimi 
~ın Türk milletine yaptığı sarı· 
\'~ İyiliklerin en mühimmidir. 

ilksel< huzurlannda sonsuz aay· 
~!larım, tekrar ederek bana tev• 

1
1 duyıırdufunuz hizmeti iftihar
' kabul ve deruhte ediyorum." 

İkinci reis intihabı 
Samih Rifat Bey hatıı-lattı: 
._ iki ikinci reiı intihabı yapıl 

llıak lazımdır. 
!.ı Alıınet lbaan Bey, ilerleyerek 

.'arif vekili Reıit Galip ve Sa
~fıh Rifat Beylerin intihabım tek 
1 etti. 

ı 1 
"feklif, umumi bir taaviple kar 

1 andı. 
1 ll.eıit Galip ve Samih Rifat B. 
~t, ikinci reisliklere •eçildikten 
ı- ~r~ riyaset divanının teşekkü
d~ •çın dört katibin intihabı lazım 
, 'j, ll.uten Etref Bey, ayağa kalka 
~ laınail Müıtak, Duülfünun 
"1 ebiyat fakültesi umumi Katibi 
d llzaffer, Şehir mecliıi azasın
ı ' 11 Ali Rıza ve Refik Ahmet B. 

1!•iıı katiı>liklere aeçilmeai tekli
~llde bulundu ve Kurultayca ka
ili •dildi. 

lteşıt <ialip Beyin nutku 
li Bundan sonra Maarif vekili Re 
~ Galip Bey, ıöz aldı ve çok gü 
.., ı, kuvvetli ve özlü bir nutuk 

:Yfedi. R..,it Galip Bey: 
d ._ 1919 senesi mayısının 19 un 
'" • • • g___ kı ~ • Yanı reuın ~una çı ıın d:". heri Milli lıtiklal savaşı için

IÖ Yıaı ••. Diye batlayan nutkuna 
Yle devam etti: 

h '":- Ruhmnun kubbesinde onun 
··~.•den çınlayan -i diyor ki: 
d hllet huınırunda içtiğimiz and, 
~ " tamam olmadı. Türk Dili, 
dıldl aıil benliğini henüz bulma-

iıtirahat edilmek üezre celseye 
nihayet verildi. 

Samıh Rifat Beyin 
kıymetli etiidü .. 

Celse tekrar açılınca Samih 
Rifat Bey İöz alarak Türk dili
nin menşeleri etrafında hazırindı 
ğı kıymetli etidiinü okumağa 
başladı. Bütün dünya dillerinden 
miaaller getirerek çok vi\kıfane 
bir ıurette Türk dilinin ana hatla 
rını tetrih eden bu konferansın 
ilk k11mı bir buçuk saatten fazla 
sürdü. Müteakıben on takika İçin 
celseye nihayet verildi. 

Celse tekrar açılınca Samih 
Rifat Bey, konferansma devam et 
ti. 

B11günhü içtimada 
kimler sö11leyecek? 

Saat tam yedide Samih Rifat 
Beyin konferan11 bitti. Kurultay 
reiıi Kizım Paşa Hazretlt!ri: 

- Bugünkü ruznan1emizde 
baıka madde kalmamıştır dedil~ı 
ve ilave buyurdular; 

- Kurultay yarın ve müteakıp 
günlerde de toplanacak, müzake
rata deva medecektir. Yarmki iç
timada kurultayın faaliyetini tan 
zim edecek nizamnameyi ihzııı r i
çin kurultay azalan araaında bir 
encümen intihap edilecektir. Bun 
dan başka bir ikinci encıimenin 
daha teıkili lazımdır. Bu encü
men de kurultay müzakeratı es
nasında aza tarafından verilecek 
teklifleri tetkik edecetkir. Yarın 
bu encümen de intihap edilecek
tir. 

Müteakıben tezlerini ihzar et
mİ..f zevat ~11raıı geldikçe tezleri
ni söyleyeceklerdir .• 

Tezlerini izah edecek zevata 
kurultay azasından gerek itiraz 
etmek, gerekse o teze ait söz &Öy 
lemek isteyenler söz İstedikçe ken 
dil erine söz verilecektir. Yarın 
tezlerini izah edecek zevat ve 
mevzuları da yarınki programa 
idhal edilrniıtir. Bu zevatın isim
lerini ve mevzularını cemiyet kl
tibi umumiıi Ruşen Eşref Bey si
ze izah edecektir. 

Kurultay reİ&i Paşa Hazretleri 
bundan sonra sözü Ruten Eşref 
Beye bırakmıtlardır. Ruşen E~ref 
Bey de aynen şu programı oku· 
mutlardır: 

Progr.ım 

Birinci madde Üzerind.a yarın 
aöz söyleyecek zatlar ve mevzula 
rı ıunlardır: 

1 - Dr. Saim Ali B. Türk dili
le Hint-Avrupa dillerinin müna· 
sebetleri. 

2 - Ahmet Cevat Bey Türkçe 
ile Sumercenin münasebetleri. 

3 - Saffet Bey. Türk dilinin 
kıdemi ve öteki dillerle münaoe
betleri. 

4 - Agop Marta.yan Bey. 
Türk-Sumer ve Hint- Avrupa dil
leri arasındaki münasebetler. 

Ru,en Etref Beyden sonra ku
rultay reisi Kazım Paşa Hazretle
ri : 

- Kurultay yarın saat 14 te 
toplanacaktır demişler ve kalk
mışlardır. 

Türk dili tetkik cemiyeti birin 
ci kurultayının birinci toplanıtı 
alkıılar arasında hu suretle niha· 
yet bulmuştur. 

Nutukların 
Metni 

mar, Rumeli kıyılarının bir ucun- nılmadıklarımızdan o kadar eksik de çalıımaktı. Bunda gülen ve eğlenen nu sôyliyenler, hayatın asıl Özünü Medeni zihniyet bah•İnir: liıanla 
dan o bir ucuna kotutan müvezzile- ğildi. yalnız saray ve ıehirlilik denilen iki tetkike ııirişmemiş olanlardn-. çok al; kadar olduf:'unu kabul etme-
rin ilave! son malılmat! çığlılderın Unudulm"* ananeler müphem teh aalıte ve müstehzi tahsiyet vardı. B~nliğini un:ıtan bir cemiletiıı ha ğe mecburuz. Avrupa fenguistler1 
da bir sevinç, bir mu .. affakiyet habe likelerile yedi asır Osmanlılara, he- Bunlar Anadolu Türk'ünü yokluğun yatında ilk asırların bu kadar mah- Türk lisanırun daima şarka mahıuı 
ri heyecanmı ararlar ... ümitsizlik 1 kanlıiın Türk ceınlyetlnde bl.r esaı ve kabalığm timıali addediyordu.Şe fuz kalması, harsi muka\'emetir ne fikirler ve itikatları temsil ettiğin
çinde kendi kendini aldatan, oyala- olduğunu telkin etti. Dlal nereden 1 birde çocuklar bile Anadolu lehçesi- kadar kudretli ve derin bulunduğu- den bahsederler. Bunun en ~çık mi-
yan ölümcUI bir hasta ıibi bir mah daha ilk günlerden baılryordu? ni taklit ile eğlenirler, ıuurıuz dar- nu göıterir. sallerin oarf kitaplarımızda buluruz. 
kUın gibi tekrar yataklarına uzanır- Oımanlı hanedanını kuran adam, bımeseller "Kapını Türk'e, sırtını Efendiler! Garp düşünüşüna ıöre 11fftt ancaı. 
lardı. kendisine isnat edilen bir muume- kürke alıthrma.~ Der. Herıey, onun Yeni, sekiz asırlık biı- ihtilatın , isme ilave olunan bir sözdür. Biz.,. 
Muharebenin hayalen büyülmüı,mu de: kudret ve iradelere hlkim olan dava Türk, Osmanlı muhitinde yaptığı en nu mutlaka i•mİ tavsif eden bir fi-
balağalandınlmıı en küçük ve mev- Oıman ! Kayıhan Oğluıun •uı ve fütunuz tefavvuku aleyhinde muziı· tesir kendisini ilimde ve ede kirle mütemayiz addederiz. Çünkü 
zil muvaffakiyetlerini lıtanbul so- Oğuz Karahan Nealiıin. ceıniyete gizli bir zebir saçardr. biyatta göstcrmittir.Bunda amil olan adi arapçada olduğu gibi sıfattır. 
kaklerına dağıtan bu ınanauz (ili- demeie sevkediyordu. Fakat Kara- Abdülaziz zamanı adamlarından sebep, bilhaua yüksek tahsilin. dini fiil denilen kelime, ıarp~e olduğu 
ve!) çığlıklarını basan düımen tay- han adının hanğl an'aneyl temsil et Galip Paıa, Kastamoni ıivesini en müesaeı.,leı-den aynlmanıası ve bu- gibi sözün eoasını teıkil eden bit un 
yarelerinin homurtusu ve bombaların tiği Oımanlılar nazarında kUtüplar çirkin bir ıekle koydu • Bu lebçe ile nun sırf arapçaya bırakılmasıdır.Şah sur, verbum değil, harek•t ve hadi
infilak ıesleri takip ederdi. O zaman kadar meçhuldu. Ve bu hala Halk müıtehçen bir divan yazdı. Hüküm si mantıklar, hayatta ancak ilmi t:ıh· sedir. Çünki, adi fiildir. Yani iştir • 
süküti bir nevha idi ki, yalnız yü- bilğilerine kanf'l1\ bir kitabe, bir sa darlara takdim etti. Takdir ve tal- !illere 'e tecrübelere dayanm~k la- Dır ve im morfemlerinin bit· fiil ol
reklerde değil, memleketin taıında hifeye intikal edernemit oldufu için tif olundu. zım ırelen fikirlere karıştığı, hatta duğunu mektep talebesine izah edo-
ve toprağında ağlıyordu. meçhuliyetini muhafaza edip dur- Efendiler, bütün bu menfur şerait bira,- da onlara ıalebe ettiği zaman, bilmek için fiil •Özünü bir yana hı<•k 

Yurtdaşlarım; maktadır. altında milli edebiyatı düşünmek,ya- ~en e~ ~sit d~şüncele~, ~end!ler~ maktan, onu çocuğun zihninden ç•· 
Dünyada blçblr millet Umumi harp Türk dilinin tarihi, ve an'anevi un hut liıanın hakiki bünyesine yaklaş- ru ~n ~~yuk hakıkatler gıb" telakkı 

1 
kaTmaktan batka çare yoktur. Daha 

te Türklerin ıevkedilditi maksatsız surlanru ıonraki eıerler kadar kay- ınak kimin habrından ıeçerdi? ettıreb~.hr ·• .. .. : ad ver be ve proposition ~ibi kelime 
ve neticesiz imtihana girmemiştir. beleyen bazı eıki liigat kitaplarına Bazı tetkiksiz fikirler, Türklerin . Bugu hiı.la a~amızda bazı ~ut~fek I kısımlarına bir isim bulamadık :va-

Biz, yalnız Çanakkale' de kendi- müracaat edilirse ıörülür ki Kara- otederıberi dillerine hiçbir kıymet kırler vardır ki, mekteplerde ılım ve . kın zamanlara kadar birine zaı·f O· 

miz için, kendi bayrağımız için, mem han tabiri Türkler arasında hüküm vennediklerin kabul eder. Bu en yan tdrnil.. tahsilin garp dillerinden biri· birine harfıcer diyorduk. 
leketimiz için vuruşluk. dar hanedanlarına menıup ohnıyan h~ bir tahmindir. ne ~·~akıl~aıı ç.ok faideli. o~acağına Zarfla hiç münasebeti ohnıyan aci 

Ondan batka her cephede vazife- ve halk içerisinden yetiten büyük Şark ve Garp milletlerinde bugün kanıdır, Dıger bırçok samımı kanaat verbeler bu nevi kelimelerin ekseri-
miz, müttefiklerimizin savaş cephe- devlet i-eislerine verilen bir ünvan- bile halk lisantnın kıymetini, orta ler de, dilimizden yabancı unsurların yetini t~şkil eder Harfıcer tabiri i e 
lerini boşaltmak, onlarla uğratacak dır. Aıyalı bir Türkün anladığı kadar atılması, onu tknik kuvvetinden bu arapçada ayni mevkide bulunan e
düıman ordularını kendi üzerimize Bilditimiz Oiuz d .. tanı Oğuzun takdir edilmit değildir. tün bütün uzaklathracağı noktasın- datlann lahik olduğu kelim~yi arap
çekerek, bile bile ve hiç lüzumsuz öl babasrnı itte bllyle bir Karahanda 11 inci aıırda yazılan Kodatk<>bİ- da toplamıttır:. .. . . çanın tabi tuttuğu bir ıeklc ait oldu 
mekti. bulur. Oımanlı hükümdarları, Tür!<' lik, ahlaki mankabeıinin kahramanı Bu tarz~": duş~enle~, en zıya~e 1~- iu için dilimizde hicbir m•nası olını

Galiçyada memleketin en canlı kuv ün bu an'anaıını bilmemekte, bile~ olan hükümdarı şu tarzda tavıif e- sa~un•~. !'ıbı, eı~ı .ve .ıtl~nmemış ~ yan bir iıimdirt Türkçede irap ncr. 
vetleri toprak altına gömüldü. Şerı- memekte mazurdurlar. Fakat kendi- d.,..: ~er'.n butun_ ıumulile ~· ve "!eden~ dedir ve cer nasp refi gibi ş<k;ller 
kamıı'ta yanlış bir harekete yüzhİn·· lerini Kayıhan oğullan z11nnecı.n bq Kılıncı ıünü erdi, Kılkı onay ı~tıy~çları ibate .. ed~hılmektekı. kabı hanği esasa racidir. ilmi terınilojide 
lerce kurban verdik. Bütün harpte Dili Çin budun em gö-zü gönlü bay. lıyetınde tereddut gosterenlerdır. bu tabirleri kullanmak olsa olsa zi-
kaybettiğimiz 3.5 milyondan fazla ~hrin yük•ek mealini bu ıünki •eh- Bu tere.ddüdün menıeini, mev~uun hinleri dü~ünmek ve anla;ııaktan 
yurt çocuğunun kemikleri üzerine çemizle ifade edelim: aoıl. k~?~ınde ara~ıdır. Lısaın men'etmeğe hizm~t eder. Feloefede, 
kurduğumuz ıeref ve zafer hayali ya " Fitratı, ahlikı doğru, evzaı ve tekamulunde ~a~ka. dogru ve h~lkça itikadi mevaularda, bedii yal teliıkki 
rınki bir efendinin, bir müttefikin harekitı tekellüfsüz,sade idi.Dili ha "?1atıl~"_'.'k bır ın~taf yolu takip e- !erinde arapçadan aldığımı> kelime-
takdir ve hürmetini kazanmaktan i~ kiki halktı. Gözü, gönlü iıe beydi." ddmeıı otedenberı mevzuu bahıedıl ler hilli Iuiat manalarilc bi·l:c dörl 
baretti. ldeel bir demokraa hayatını bu ka- dikçe, zihinlerimiz muayyen bir çer- be;.srr evvelki fikirler ve l<an~atlen 

Bu imtihan içerisinde istikbalden dar toplu ve açık bir ıurette temıil çeve içeriıinde düşünmeğe alı,tml· telkin edip durmaktadır • sö~ü Üzat 
meyüı olmıyan bir ferdin varlığını etmek, bu günki sanat için de bü:t·ük °:'1~lır. ~u bahiste asıl liıan meıel.e- mamak için yeniden misal iradına lü 
itilmek ne mutlu idi! O zamanın bir bir muvaffakiyett!r. Kodatkobilikten s~, e_d~bıyat ve sanat cere~anlarile zum görmüyoruz. Yalnı7, ~unu lc.ı-
tek muzaffer kumandanı ve memle- ,öyle böyle yarım asır evvel yazılan hirbınne karııtırılmııtır. Daıma elde tiyetle bilmeliyiz. Dilinıizin dlaz ha 
ketin dü,mana çek.ilmiş kllıcı olan ıehnameyi baştan bap okuyalnn; tutulan. v~ düıünme, mu~akeme v~: zinesi içinde arapça iıtilihlar ve ta· 
Anafartalar kahremaru Mustafa Ke- 120.000 beyit içinde buna benzer bir sıta11 gıbı kulla!"lan mıkyas, bedıı birlerden bir kısmı yab•ncr ve camit 
mal Patanın Yıldırun ordusu kuman bedia bulamayız. lran milletini yara duygul~r ve k~el~r.oluyor. . . . klişeler halinde yaşamış bil~ olsa i 
danlığını kabul ettiğini eşitenler,ge- dan Firdevıi; edebin içtimai düıün Edebıyatta selıka ıtiyadın e&ırıdır. di mahza bunların hayata telkin etti 
nit bir nefes aldılar. Demek ki, da- celeri içinde taoavvur edebildiği hü- l?aanlar, bundaki zevki, güzelliği en ği iskolastik manalardan dolayi hep 
ha üınitler bütün, bütün mahvolnıa- kümdarlık timsallerlnl ıöklerden aşa zıyade alııtıkları ahenkte ararlsı. A . sini yenilemeğe değiştirnıeğe m•c-
mış deniliyordu.Halbuki o, memleke ğı inclirmemiıtir. rapça ve fariıi kelimeler, dilimizi 1 buruz. ' 
te bu ümidi vennek ve onu istikba- Selçuklarla beraber orta Aıyaldan "!.r ~~ gib} ~~.ttı~ı devirlerd~ dü- Dil ve dem<>krati arasınd .. ki ala· 
linden yeşe dütürmemek için bu yü- lran ve Anadoluya ceçen Türkler, ruıtuı ahlak sozu bızce ahenksız de- 1 kaya gelince bunun ehemnıiı·eti bü-
kü üstüne almıt ve ıritmiıti. .Karahanlılann milli halk diline ver- iilcli. Hulki ve hulki sözü de ze\'kİ - . yüktür. Yazı ve halk dillerinin birbi 

Şeria vadileri Ona yükıek gayele- dikleri ehemmiyeti, onlar kadar tak- mize o kadar yabancı ıelmiyoı du. rinden ayrılması, memlekette idare 
rinin ıevdiği savaş ve tehlike dakika dlr etmiı olsalardı, bugün Türkçe T~ellüfsüz ~~limesini.n yerine daha eden ve edilen zümrelerin P< k guç 
farının bedii heyecanını verdi. Ka9 Şark ve Garb'ın en itlenmit, en mil guzel olmak ıçn~. ademı tekellu~le. me anlaşabilmesi sebep olur. 
defa otomobili düşman tayyareleri- tekimil Iİoanlardan biri olacaktı. Ya l':'f• y~ut tekelüf ~pesent gıbı ıra idare edilen zümre, hükiı•nete yal 
nin bomba aağnaklan altında kalclı. bancı memleketleri, kolaylıkla idare rıp tahırler kullandıgımız zamanlar nız derin bir itimatla baflrd·r. Yok· 

Bir ıün yakın bir noirlılıla infilii.k etmek kaygu•u, onları, yerli dillerle da oldu. . . • . sa kanun metinlerini anlamaz. O iır 
eden bir mermi hedefinin etrafında ihtilata alııtırdı. Bazı yerlerde bu .. O vakifler'. hıze d~~~ baıka bır tiyll7, mutlak okuyup, yazm ·.. v< 
toz tabakalarından örülrnüt bir si dili, aynile kabul ettiler. lrarun ve munaıebetl~- ı~at e~tigımız. u~unca bir tahsil devresi gecirilme-
per yaptığı zaman, Yirminci asrın KIJzım Pş. Hz. kurultay Hindistanın en büyük ıairleri, Türk ~~n~ ıunu erdı, '?.l~.' ".?a~ ğe muhtaçtır. Böyle memleketlerde 
yüce ve kahraman çocuğu kollarını ırkına mensuplar. lran'lılar bu haki- Dılı Çın budun, en gozu,gonlu hay .. kanun anlaıılmadan itaat edılen biı 
geniş ıöğsü üzerinde kavuıturmuı, riyasetinde katı, pek iyi biliyorlardı. Hicri Y25 Beyitini okuıalardı, kellimelı· samia 1 şeydir 
salı.in, vakur uzaklara bakıyordu. O- adamlar, hiç olmazal Kayıhan'ın tarihinde vefat eden Emir Hüsrev, mız üzerinde garip bir teıir bıraka- J Eski hukuk li.an.nda zem vt 
nun bazen madi, lisana sığmıyan dü Türk olduğunu unutınanw.lı derece- Dehlevt, Laçin kabileıl beylerinden bilirdi. fakat, buıün hakiki Türkçe kadih tabirleri mü,tameld'. Son za 
tüncelerini, irade ve kudretinin tU ılnde bir milliyet duyğusu besleye- birinin oğlu idi. Kendlılni yetl,ren ye doğru duyduğumuz bir temayül. manlarda buna hakaret denildi. Fa 
mulile ifade eden bir hitap tarzı var- bilmeli idiler! kocası ve mürıldi Nlzamettln Evli- kılınç ırünlüğü istikameti ahlaf.iye- 1<llt hakaret de aynen zem ve kadd 
dır ki, içten gelen bu nidanın muha Para ile satın alınan yahut Akde- ya "Kıyamet gününün sahibi, beni deıı, hele onayın ademi tekellüfle me gibi ikiye aynldı. 
tabını dikakte davet eden cazip ve niz'in uzak garp kıyılarından korsan bu Türk'ün yanık bağnndaki ateşe luft~ çok ıüzkuel ve çlk ~~' 01~!'ğu Birine, mevsuf hakaret, bit ine la· 

duygulu ahenğile baılar; bunda bü- gemileri ile kaçırılan kadınlar, doğu- bağqlıyacakbr.~ Diyordu. nu O umu!" k :.ıvet e te ''1.:- ıyo~ de hakaret denildi. Hakaret. herkes· 
tün tahlikelerin aczini yüzlerine çar rup büyüttükleri hükümdar çocukla Nizammetinin bu sözü, Şuara tez nay ' tur ç e ayrıca. uşterı çe mal Um bir kelime ol<luiju icin ar· 
pan korkunç bir istihfaf gizlidir. nna öyle bir terbiye veriyorlardı ki, kerelerinin birçoklanndR mevcuttur. yıl.~ızın!n. da adıdır. Halı, hazır~a tık kanunun maksadı, anl•<ıln;,. sa. 

Büyük Adam, etrafında uğuldu- bunlar, kendilerinin kim olduklarını, Selçukiler zamanında ve onlar~an ~i Muştenyı yıld.ızınıı_ı Onaya ter~ıh yılabilir. Fakat, birbirinden ayrı ce
yan bombaların o en yakın sukutunu banği ırktan geldiklerin düşünmeğe raz sonra yetişen Anadolu §81rlerı, edecek genç bır selıka tasavur edile- zalara tabi olan iki haka•·ct fiilini• 
işte bu kalbi oesile karşıladı ve ya- bile muvaffak olamıyorlardı. yeni girdikleri divan edebiyatı yo- mez. Z.'!ten bunlar. dojru~an doğr~ mevsufunu, mevsuf olmıyamndan ~ 
nındaki yaverine: Mütereddi paditahlar, etrafların- lunda bir iki asır Türk selikasını, ve ya be~ıı ze.vk duyıus~n!' aıt. ~lan ~· yırmak yine bir bilği işidir. Bunl m 

- Cevat! dedi. Zihnimin içerisin da bulunan kimselerin yüzlerine kar Türk kelimelerini az çok muhafaza aalerdı~: Lıaanlarm mıllıl~ştı_rıl_?'eıın tamamile türkçe kelimelere tah•il • 
de Öyle şeyler dönüyor ki, bir gün tı Türklüğünü tahkir etmelerinden ettiler. fakat, artık Rumi lisan çok de bedıı zev~ <:n ıon duıum~l~ek delim. Birine meıela yermek, obirine 
hunlar kuvveden file çıkarsa bütün ruhen en ufak bir eza, bir tee11ür tan lran'ca olmuıtu Osmanlı Türk- nokt~dır. Mıli lısan, ve h~ll~ dılı me lekelemek denildiği farzolunsun.Her 
cihan kendisini hayretlere düşürecek duymadılar! cesl, arapça ve lranca'nın teıirile i- ıel~sı, herşeyd~n evvel ~·~ anlaşma kes, birini yennekle lekelemeğe çalı, 
hadiseler karşısında kalacaktır: (Çok Dördüncü Murad'ın mukarreplerin kiye bölündü. Yazı dili, devletin fu ve ifade k_udre~ m_eıelesıdi~. Halk~!- mak arasında kanunun tayin ettigi 
tiddetli alkıılar.) den Görice'li Koçi bey, kendisine tuhatçı idaresi altındlki unsurlardan lık, mednıyet, ılrnı ve teknık kahılı- ceza farkını bütün 11çıklığıle anlamak 

Hanımlar, Efendiler! verdiğ islahat liyihalannda ordunun hiçbirinin ınilli dili ve benliğile ya- yet.ve medeni tefekkür tarzı en ön- t "çl''k çekmez Ve z 3 ha-
l ka b 1 "tlba • d d" ·· ··ı k ı· il 8 gu u · 0 am n Bu sözlerin söylendiği tehlike da- bozulmasııu münferit bir sebebe at-. kından a il 11 u unmıyan 1 rı e uıunu. ~e a~ım I! r. . . karetle ittiham edilen bi, köylü ka-

kikaıile fU günün tarihi arasında ge. fediyordu. Ona göre, ordunun büyük ve mü, terek bir camia lisanı olmuş- Zannedıliyor kı, cemıyet kehmeıı. nunu daha iyi ve bilerek müdafa e 
çen zamıııı, bütün harikalarını say- bir kısmı, sırf devşinne unıurlardan tu. lisanda mevcut olmakla, franıızca debilir 
mak için kelimelerin yardunına muh terekküp ettiği zaman, devlet kud- Halk dili, ondan a7rı idi. Onun bi societe tabirinin kar.ılığı bulunmuı · 

Dün Kurultay'da Samih Rifat taç olacak kadar bizden uzakta de- ret ve intizamını muhafaza etmiıti. ri kayabafı, öbürü •tık yolu denilen ve konulmuttur. 1 Bhulelıda~lil;"r, artık! yalnız düşünme~ 
Beyin açılıt nutku ile Kizrrn Pı. Hz. ğildir. Bunların ara.lnna istenilmiyen İnsan iki türlü müıikiıi, bu musikilere isimler, ve sıfatlar bir lisanda en e a e ı r mese elerden clcğildir. 
· • Maa if v 'k B' d · h • b' 'nh'I 1 mahsus ı'ki tu"rlu" edebiyatı , folldo- az ı....-eti bulunan unıurlardır. ifa Avrupa'da vaktile mevcut il<en kay· ının, r evı li Reşit Galip B. ütün ünya tarihınin, hürmetle lar karııması, erşeyı ır ı ı i. e ••Y"' bol 
İn nutuklarının metnini ve Samih tetkik ederken bafl<alarmdaki derin uğrattı. rik masalları, hikaye ve dostanlan. de kabiliyeti, bu gibi Üsmlerin kendi an, muhtelif lehçelere ay11lnn,ye-

d - · ı darbı meseleleri ve ta .. vvufi bir fel- varlığile değil, onların kendi iıtirak niden zuhur eden bircok diller Üze-Rifat Beyin konferansını a•·ı...ya hayranlığı bozınaınak ivin gözlerini Hakikatte hiçbir egerı o mıyna • . -
.-.• kırp k' s-'eıı' vardı, Şurada çok dikkate de- ve terkip •artları altında vucude ge rınde yapılan tahkıkler ve tecrübe d.ceclı.yoruz· maktan korktug·u eelrgedig"ı' en bu ı"ıla'li.at la'yı'halarrnı ımbilı'r n• "" ' 

• ' ~ b !İrdiği söz ailelerini, L"tü"n fikn' ihti ler, ilmin mutlak kanatlerini teıbit 

S • h R•f t 8 yi yÜce ve en milli bir inkili.p manza- kadar derin bir dikkatle okuyan hü ğen bir nokta, iki sözle te ariiz et- "" 
amı 1 a e D nar, içtimai lıir inkitaf, bat döndü- kümdar, Koçi beyin intizamuzlık a- tirilmeğe muhtaçtır. yaçları tazammin edebilmeıile mey- ve teyit etmittir. 

k rüeü bir hızla devam eden bir yük- mili olarak gösterdiği unsurlar ara- Hanımlar, Efendiler! dana çıkar. Fransızca, ayni kelime Merkezi Avrupa'da liıan cidali ih 
DUt U eli d k la cevherı'le ve muhtelif morfemlerle tidar cidalinin timsalidir. Bunu gô-ı t uygulu ürpermelerini ruhu- sıda Türk ve Yürü aı rının çinee Osmanlı camiası, görünü~te Türk 

"Muhterem hami Reisimiz Büyük muzda Y8f"tıyor. ne ile beraber ıaYıldığına hiuiz ve Ü unutınuf gibi idi. Ve milli zümre- taıkil ettiği "lnaocialılement" tabiri ren ve dikkatle tahlil eden me,hut 
"--1• Hazr-•'erı', B da ni hali hazırdaki konuıına şekilleri- bir molitika adamı, istikbıtlin lisanla .....,.. "" . un n 11 ıene evvel, mütereddi futurauz bakıyordu. fer arasında en ziyade beğenmediği, 

Hanımlar, Efendiler. bır banedanrn tahtından uzamıı gibi Bu kayıtsızlık ne kadar umumi ol ıstihza ettiği 0 idi. Fakat, TüTk yük- mizle ifade edelim: rı köylülerin dillerinden ibıtret bu-
Türk dilinin kendi milli kudretleri .. ·· sol"-· d kür .. d bu b · · f lunduğunu söylüyor. Umumi harbin gorunen gun per e saçağını öp- du! Bugün itte ıu !u en söz ıek haraile yine ütün cemıyetin ev Cemiyetle yaf"Jn8ia kabiliyeti ol- meydana çıkardığı ıiyasi birliklerle 

içerisinde inkitafını aramak maksa- mek için ıurada çok defa zorla top- !eri böyle bütün vuzubıle, söylediği kinde idi. Halkın aııl bedii temayül mayan bir kimseye yalatacak bir su diğer bir takım millet!..-. biitü,, var
dile kurulan fU Kurultayın, yalnız lanılan ıırınalı ve -•klı kul oğulla- miz ane kadar Koçi beyin liyihala- leri, kahramanlık duyğuıunu Yllfa- rette! demmlİz iktQ.a eder. Bunun lıldarile dillerine milliyetci ve lııdkçı 

Millet ha/ı:uıaının yüce gayesile değil, bir yandan üı- rı yerine yüksek naaiyelerinde milli rından bahseden hi~hir müellif, hiç- yan n ııdalandıran, ftsrtalar, sanat batlıca ıebebi arapçadan cemiyet ke bir ıekil vermeğe çalı,ıyorlar Bu 
8

• 

cehenneminde.. tünde duran devirlerin tarihile, di- hakimiyetin mukaddes gururunu ta bir yazı ve fikir adamı Dördüncli ve hayat telikkileri yalnız onun te- limeoile beraber aldıfunız tasrife ta- rada dillerinin bünyHine ve UIT'umi 

'~ lt-:t Galı"p Be•ın" nutkunun f• yandan kurulduğu bina altında- tıyan inoanlar , memleketin en ıü- Murat devrinin hamiyetli bir siyasi- •irlerin tatıdı. bi sözlerin clilimizde tıpkı çince ya- kabiliyetine göre en eski menşel~r:n 
.... ' ki milli ve iziz manzaraıile bu neı- zide insanları, alimler, mütefekkirler sı' sayılan Tu" rk düımanı layihacı~, Muıiki..ı... tasannu ile tertip edilen z · ~retlerı· gı"bi ··-'t birer ki"·· L- •• ı k I ••··li cum" leıı· .. , oldu.· • '· ""> 1 •~ ~~ ...., ""' den istifadeye ..-ııan Öy erden ._ t- llni T lin evlatlanna ilham ettiği birçok şairler, edipler yanyana oturuyorlar. övmekten, ona değeri fnkincle bir e teyler, ayn ayn birçok adlar alıyor linde durması ve onlarm kendi mor- halk kelimeleri toplıyan kaiclder ve 

~~~=~-~n·lna--~dmanillıeu.~p· hlae manalar .... dır. Zihiııleri bir an bun- Ve muhterem Yurtdqlerım! hemiyet vermekten kendisi alama- du. Fakat, halkın ıehirlerde, kolaylık fealerimizle birle!tirilmeıindeki ııfiç ki-ılar altındaki tasarruAnrla lisan L;::!ri;. •'"lı 'h:f;. lar üzerinde durur ıibi ve kendile- Bir yerde dediıiim .ııibi, tarihte bir mııtır. la terennüm ettiği bütün samimi par lüklerdir. ..:.;., yeniden tesis etmek ve geni,. 
,,._,_demıd.~t aamm c:e- ri buıu ile dinler ıibi düıündünnek l<aç defa cihan bütün heyetile atının Hanımlar, Efendiler, çalar, Türk'iindü. Onlara türkü de- Cemiyet yerine meseli topluluk ta letmeil muayyen bir eıas l>alinde kı 
dt,:.._... unyanm -una ka Cümhuriyet hayatına kartı derin bir ayakları altında dönen büyük Kurta Cemiyetin yükaelı: tabakalarında nirdi. Halbuki aııl türkünün ikai ve birini kabul ettiğimiz anda, #lıuo- bul eden milletler mevcuttur. 
~ı..!:k::~.:::~· İnandığımı hürmet borcudur. rıcı, lnkilibın o Yüce Yaratıcısı.dün milliyet duyıuıu bu kadar inhitata muayyen bir tekli olduğu lügat ki- ciablement" sözünü topluluğa cel- Norveç'te iki yazılı dil vardır. Eı 

C. I Daha dünki bir devirde kapıları yanın en demokrat bir devlet reiıi uğradıktan sonra onun liıan, edebi- taplRMnda görülüyordu. lli.hikrin mezcesine kaydile ifade edebiliriz. ki b.ırjuva tabakası Dano _ Norv .. 
"'--ı nç ve Ö:ır Ü Tekil, nutkunun kılıleler ve mabetlerin fevkinde bir sıfatı'Je başunızda ruhumı d t t 'bi h mu"esıe&ele • d başında tu"rlrii'n durakları vardı. Ku··- A · ··ç1·k ·ı · ı'ı""Ll•Llarda en ., ..., il d h be • rd' ' z a ve en Y• • sana ııı ara rın e ynı ıu u ı mı ......,.. lebçeıini muhafaza ecliv. or. Demok. 

l'Jn • fU a n ve 1 : yükseklik gururile bağlı olan bir sa- sonra işte saflarımız, arkada,Iarımız salim bir bünye aramak içtimai ka- çük bir kabilenin iımine izafe edilen basit mefhumların satırlarca tarif-
'-ıtı ._kurultayın bütiln kararlan· ra)'ID yıkılmıt tahtı üıtünde ınilletin ara11ndadır. (Çok şiddetli ve ıürek- nunlara muhaliftir. Varaağiler, saray muıikilerine kadar lerle anlatılmasına yol açmııtır. Ta- rat partiler İte bilhaıaa köylü taba-
~ı:ı:ıclİm•t ve.aiti tarafmdan kendi elile kurduğu bir kürsü etra- li alkıılar ve Yaşa sesleri.) Dördüncü Murat zamaıu divan e- ~ nüfuz etmişti. ribi tabii ve tefrih iıtilahlımndan ka&ı araaında konuşulan Landsmaal 
~il 1 tatbik edilece4"ini Bq .. e- fında mü,terek bir pye İçin toplan- Hanımlar, Efendiler; dehiyatımn şahika11na vardıiı bir Türk'lüğünü unutan dördüncü Mu hiçbirinin halk dilinde temessül ede lehçeıini bununla birleştirmf'ğe gay-
"" -.et Pata namına ıize rea- d · d" · · ld · d ,. T"-'- ·ı I d p 1. • bilh .. ,.. ol ret ediyorlar . ...,, .. IÖylemeğe mmıurum! ık. Şerıa va ısının yı ırımları önün- devirdir. Bu devrr e uz ..... çeye rat v .. rsağı er söy üyor u. eh•· memesı aısa gu unç ve uzun - Yerli kelimeler, alimlerin kelime. 

Bu inkilabın ne zaman ve hanği de istikbalin bu ıünlerile uğTatan ne nazarla bakıldığını aıılamak için vanlık, cirit oyunları, esir almaca ve masından dolayidir. Bu müşlriilô.t kar )erini kovuyor. Yarı mfl........rıer a· 
Tebrik telgrafları tartlar altında doğduğunu biz yaki- ve onlara bütün hayatın fevkinde yalmz lisan ve edebiyat temayülleri- tomakla• her yerde orta Aıyadan ge ş11mda teknik tabirlerin iıter iıte- limlerin kellmeleri yerine yeni v• 

~lir ~~ndan sonra Ruıen Eşref B. nen bilsek hile, onu bizden sonra ge- kıymet veren bir inkili.p azmi içinde ni tetkik etmek kiıfi bir miyar değil len ••killerini muhafaza etmifti. mez uğradığı kuışıklık bir anarıi hu mahalli kelimeler ibdaı ediyorlar. 
ı,.,.•uye seldi ve kurultayın top- leceklere nakletmek, herhanği bir te her fikrin, her taoavvurun en geniş dir. Bütün camia içinde Türklük O~duda kullanılan kılıçların, at e dutlannı ıı:eçıniştir. Devlet müe11e Evvelden lisana ıriren ilmi kelime. 
~~dtllıı lwtJulayan telgr1<fları 0 • sadüfün Kurultay'• açmak ,erefini ve şumullü rabıtalarile birbirine bağ telakkisinin aldığı mütereddi mahi- ğerlerinin, batlrklann en ıüzelleri ve oelerinde teknik islerle uğı·a...,. me- ler büyük bir hızla halk IİIAnmdan 
~ •• ."· Bunlar arasında Baıvekil kendiıine bahşettiği bir halk adamı lı bir kül teşkil ettiğini ve milliyet yeti düşünmek de maksadı temin et umumikri, Türklerin getirdilderi sai daireleri birbirini anlarn~ktan ta alı~an tabirlere me..ıdlerini terket-
~.,.daıı, Dahiliye vekili Şükrü için en evvel düıünülmesi lazım ge- şuurunun insanlıkla muasır bir tarih mez. Hakikatin ıeçilmeıi daha geniş şeylerdi. mamile aciz bir vaziyettedir. Eıki melı:tedlr. 
~iır.• Beyden, latanbul valioi Mu len bir vazifedir. ten bu güne kadar her türlü tafıill ve umumi bir bakı•m kavranmasına Nakışta ve mimarlıkta Türk tema tersane fabrikalarında c;alı•anlar, in Çek licanrnda sun'i surette yapıl-
fıt"'" Beyden, Cümhuriyet Halk Yurtdaılerım; tile ibate edildiğini biz büyük Gazi muhtaçtır. yülü galip idi. gilizce tabirler kullan.,.orlıır, ima- IDlf birçr.k kelimeler, artık, taaın-
'ı -~llndan, Viyana Şark liaanla- Sözlerime yakın bir mazinin halı- nin birer birer meydana çıkan yük- Oımanlılık camiasının bünyevi Halk dilinde söylenilen binlerce a li.tıharbiye ocaklarında Alman tekal m8m etmiştir. Cümlelerin teıkilln 
'-,: •demiainden gelen telgraf· ralarile batlıyacağım. Cihan harbi sek teşebbüılerile öğrendik. Bunda varlığında asırlarca kendi kendini te talar •ozü, fikralar ve menkibeler ği galiptir. Anadolu demiryolları, cı. v• Hiğatlar imalinde arzu ve te-

ıı."aı-dı. artık sonuna vannııtı. lıtanhul'un tarih, bir hareket noktası idi. Lisan sise çalışan ıuunuz benlik duyğusu daima Türk kaynağından kopuyor- Türkçe istilahlan tervice çalqoyor. tebhflı nihai rolü oynamaktadır • 
...._"ten Eşref Bey: uykuıuz ve asabi gecleri, bazen u- ikinci merhale üstünde duruyordu. maıeri hayatı terkip eden unsurları du. Yabancılar, devlet hayatındaki o Bu 3 şube ara11nda bir makinenin O kadarki lanıuistler beynelmilel u 

'ı11., Telgraflar hinden fazladır. zaklardan gelen alı,ılmış bir seıle u Milletin öz benliğini bulduğuna şid ayrı ayn, tahkirden bir zevkalmıstır. kadar derin tesirlerine rağmen. mem muhtelif parçaları, malzeme, aletler mumi bir Iİ&an yaratmak imkanı İ· 
~l:ı"fakat ederseniz, katibi umu yanıyordu. Anadolu sahilleri, kar•ı detle kani olduğu daha dünki bir de içtimai hayatın iç yüzlerini gÖıt~ren lekele hanı namına hiçbir şey vere- ve saire ayrı ayn 3 isimle ifade e- • b ·· ki k ı· • 1 1 ıı..:·~ b ' · I d'I kt d" A tah .1 .. .• çın u gun çe ıaanmı m1sa o a· 
-,... u.nlara cevap verec~ktir, taraftan akseden bu seslerin karanlı virde bu etasları.n az çok nakiı kav orta oyunu gitn, meddahJrk gibi ta· medlier. Dil, daima hak tabakal~rı b~ me'"he ıdr.. vr

1
urta• sbı ~cdrm ... ~şt. rak gösteriyo?'l&r. Dilimizi miJlil'!."ŞIİr 

\> ğı ve sükunu yırtar gibi çırrjlldığı- ranıldığını ıamimiyetle itiraf edelim. natlarda tek bir eğlence mevzuu,mil içinde (sözün türkçeıi denilen aaflı- ır mu en 11 ca •t ıgı fU eyı e~ıı ı k h ika ki t k · . bl 
., lru it nt dinlemekte muvakkat bir huzur, Ve her teyi oldu<Yu mhi göı-meg· e mu fi zümrelerin dılleri ve sireaları ile g" ı ve temizliği ile yaıadı. Türklerin rince aylaraca·· emek aarfile en İpti- 1 ~e .vt~f ad dya -~' ~ha • ·~•,n, b"' ru ay namına cevap ya.. "' .,. d • 

1 
. dl 'd .. zım ıs ı a e e ecegımız azın'" er u 

~ttifakla kabhu~·-'·~e•d•i•ld4ı •. ı.;ıı-...Lb~ixr•t~es.ı.e~ll~i,~b·i~r.u_··m~i~t•a•r~ar_.;~~-i~h.id~i-·~~.J.Jv•af.ı,ı,fak..ıo..o~l-a_bil_·~m~•~k.ı...iç~i-nı..;,.cli~·y~c~l-im~-ki~·,_y~a--...J,~owy~n~a~ın._a_k_v_e::J...on..ı..l•ar.ı.._m_u~·m~k-ü_n._.o~la_b_i~ld~i..ı..~ına~n-e_v_:_ıi~y-n_tı_n_d_a...,k_e_n_d_i_m~a~~~l-u•p....,e•tt.i_- ..ı.~a-ı ~t.•~y~e-r_ı_n_a....__a_r_ın_ı~y-c_n_ı _e_n~o-3•r•e•n•-~~~ ..... .._~~-<>._~~..._.,,,_.....,~~~~~ 
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Dil kurultayı dün toplandı Dört Kararname .. 
( Başı 5 mai sahifede ) 

tün dünya lisanlarından fazladır. E 
limizde kimbilir kac asrrlık bir ana 
lisan her türlü kabiİiyeti ve birçok 
lehçelerile teşebbüslerimize yardım 
cdecktir. 

Her şeyde olduğu gibi sevgili hal 
kımızla bilğ-i ve dilde de birleşece
ğiz:. Tutacağımız yoJ, ilim •e tecrü
be yoludur. 
Başımızda büyük mürşit, bize ga-

1 yelerimizi telkin ettiği ııibi çalış-
~ 1 mak ve muvaffak olnıanın sırrını ve 
, r esaslarını da ilham edecektir. 
ı 1 ( Sözlerirm burada bitiriyorum. Bü-
! yük tefi n muhterem kurultayı de

l rin hürmetlerimle ıelim1a.nm_ 1 

I• ' 

gayretlerimizin batkalan için mütear ı Samih Rifat Bey, iki saatten (Başi 1 inci sahifede) ı teşrinin ilk gününden 1933 se - ı İa~~naaı zaruri . gönile~ hususat 
riz olmiyan, ancak Türk milletine il ziyade devam eden bu izahatın- mesi ile i•bu 7 numaralı karar- nesi §Ubatının 15 inci gününe mue .. eae veya fıı::ket~erın .. merbut 
mi irfanı anlıyabileceği bir dille sün 1 dan aonra türkçe ile ariı lisanlar namenı·n 4Y ve 5 ı·ncı· ~- .ıdeleri k d T .. k. .th l t bulunduklan vekaldbn muracaab 
maktan ibaret manaımı kolaylıkla se araıında tabiat tarihine, topo- ~u a ar ur ıyeye eşya ı a e • üzerine icra vekilleri heyetince 
zerleı- ve takdir ederler. ıırafyaya, içtimaiyata, hukuka, ahkiniı mahfuz tutulmak şar - mek iateyenlerden 4 üncü mad- kararlaıtırılır. 

Son a11rlar madeniyetinin hayret sanatlara, yiyecek ve giyeceklere tile bankalar 1 numaralı karar- dede yazılı ihracat tesbit komis Madde 8 - Gümrük tarife ka-
verici bir yürüyi,le ileri gidebilmesi ait iıimleri kal"!ılaıtırmağa ba,la- namenin 14 üncü maddesi mu- yonlarmm biri tarafından 3 ün nununun 377 inci maddeainin b c 
okuma ve öğrenenin umumi ve de- dı. Her yeni misal, yeni bir haki- cibince muamele yaparlar. An- cü maddeye göre tasdik edilmit bentlerile 3~1 inci maddesinin b 
mokratik biı· müessese haline gelmiı katı meydana çıkanyordu. Mese- cak b k l k d.l . .b b. .h b . .b c, d bentlerınde yazılı eıyay1 ve 
olama11ndandır. Buııün ilimle fenle la, tu kelimetinin Sanıkrit'çeden an a ar en ı enne 1 raz ır ı racat eyanna~esı 1 r~ bunların kontenjanda göaterilen 
eski devirlerde olduğu gibi pek sayi lrlanda'caya kadar bütün ari Ji- ve tevdi edilmit olan muamele edenler beyannamenın muhtevı mikdarlarını bu malların mene~le 
lı adama münhasrr kalmiyorsa bu- aanlarda mayi manasına ııeldili vergiai makbuzlarını iki nüsha olduğu kıymetin yüzde 50 sine ri olan memleketlere vaki ihraca 
nun en batta gelen sebebi her yeni ve tarihten evvelki zamanlann bordro ile birlikte her muamele mesadil kıymette olmak üzere tıınızla mütenaaiben gelecek kon
bilginin yayılmasmdaki ve öğreıtil- ırmak ve dere İ•İmlerinde ayni gününü takip eden gün zarfın- kontenjan listesine dahil mad- tenjan devreleri için taksim etme 
metindeki kolaylıktır. Bunu vasıtası kelimenin dahil olduğu itiraza da kambiyo murakipliklerine delerde kont · •kta ile ğe veya takasa tabi tutmağa lktı 
yalnız mektepleri artırmak. ynlnız mahal vermiyecek bir sarahatle n en1an mı n sat vekaleti mezundur. 
halkr okutırak değil ondan daha ev ortaya konuyordu . tevdi ederler murakiıplik tetki- mukayyet olmaksızın serbestçe Madde 9 _ Bu kararnameye 

--· --~--

M. Venizelos 
Ekseriyeti 
Kazandı 

(Başi 1 iııci ;ahi/ede) 

cut 250 azalıktan 1iberalleriıı 
106 sını ve halkçıların 90 nınıll 
kazandıklarını bildirmektedir . 

ATINA. 26 A.A. - İntiha
batın neticeleri şudur: Eski Yıı 
nanistanda ve Siklat adalarınd• 
halkçılar, yeni Yunanistand., 
Epire' de, Girit'te ve muhacirio 
mahallelerinde liberaller kazaıt 
m"lardır. 

11 l 
ı' 1 

Kazım Pş. Hz.nin 
nutku 

vı:I halka k~ndi dili ile ö~~!ti te Herkes radyo ile dinledi katini ikmal ettikten sonra bar ithalatta bulunabilirler. Türk merbut f listeıinde yazılı eşya bi-
mın etmektır. Otmanlıca ıle ılışığl- dro nüahai saniyesi ile muame- parasını koruma 5 numaralı ka- rinci, ikinci teşrin ve birinci ki-
mizi bir an evvel keımek, milli kül- Dil Kurultayı müzakeratı, teh le vergisi makbuzlarını üzerle- ramame hükümleri mahfuzdur. n_un aylarındaki. ithal.~t k~ym~tle-
tür istikbali icin kat'i bir zarurettir. rin muhtelif mahallerine konulan . I . . . d. v• M dd 4 B k rı mecmuu sekız yuz bm lırayı 

ATlNA, 26 A.A. - intiha• 
bat hiçbir hadise zuhur etmek• 
sizin devam etmi,tir. Gazeteci· 
)ere beyanatta bulunan M. Çal
daris ile M. Kafandaris mem
nuniyetlerini beyan etmişlerdir. 

ı 

ıl • 1 
1 i 

Beni kurultaya reis seçdiginize Anadoluda ·halk konusma dilinde hoparlörler aayeainde bir çok yer- rıne muame enın ıcap ettır ıgı a. e - ~ . ararn~me geçmemek §Artile Sıhhat vekaleti 
tefekkür ederim. Kıymeti ve kabili- yqadığmı mutahaıaıılar;n temin et lerde halk tarafmdan dinlen.mi.- me§ruhatı vererek mühürler ve 18 eylul 1932 tanhınden mute- nin müsaadeaile kontenjan harici 
yeti pek büyük olan hakiki Türk di- tikleri 80 veya 100 bin kelime bu iıe tir. Bu meyanda Halkevinde top- alakadarlara teslim edilmek Ü - berdir. memlekete ithal olunur. Şu kadıu-1: 

!' 
lini tetkik etmek ve onu liiyik oldu temel olabilir. Eksikleı- başka Türk !ananlar tarafından mÜzakerat zere bir hafta içinde muamele- ki Sıhhat vekaleti sıhhi zaruret 
ğu mevkiie yükseltmek en ehemmi- lehçelerinde eıki yazma veıikalarda dinlen.mit, Taktim bahçesine ko- yi yapmı§ olan bankaya iade e- Kontenjan gördüğü ilaçlar için bu mikdarm 
yelli ve milli vazifemizdir. Mcmle- bulunacak kelimelerden Türkiye şi- nan hoparlörden irtifade ehnek d Kararnamesı• haricinde aynca iclhal müsaadesi 
ketin münevverleri bu vazifelerini vesine uyğun şekilleriyle tamamla- iatiyenlerden, müzakerabn deva- er. verebilir. 
yapmak maluadiyle burada toplan- rur. Yabancı dillere, ancak bunlann mı esnasında dühuliye alınmamıt- Madde 2 - Haklarında 5 ANKARA, 26 (Milliyet) Madde 10 - Bu kararname 
mıt bulunuyor'4r. Kurultayda ecre- hiç birinde kartdığı bulunamiyacak tır. numaralı kararname ahkioiı tat 13213 numaralı kararnameye neşri tarihinden muiP.bcrdir. 
yan edecek müzakere ve terbest mü mefhumlar için müracaat edilmelidir. K it 1 bik edilecek memleketler mu- merbut olmak Üzere yapılan kon- D listesi 
n."lkaıalardan çok faydalı neticeler el Bunun daha gcnit muıaleası sela- uru aya ge en varidatinin Türk parası olarak tenjan listelerinin iptP.line ait ka- ANKARA, 26 (Milliyet) 
de edileceğine ıuphe yoktur. Bu tu hiyetle dil alimlerimi,..> Vt ı;ütüle mualıı·mler rarname: D ı· t .. b•td' . 

· bedeli Cümhuriyet Merkez Ban ıs eaını ' ınyoı·um: 
retle zengin dilimizin kendi husuaı- cek yol bakında kat'i karar yüksek Madde 1 - 13213 numaralı Barsak, kimyevi ve kuı gübre-
yetleri içinde inkiıafına yarayan ye kurultaya aittir. ISTANBUL, 26 (A.A.) kasına yatirildiktan sonra güm kararname ile ilin edilen birinci, leri, fabrikalarda müstamel sah-
ni ve feyizli bir yol açılıyor. Bu e- Birinci Türk dili kurultayının muh Türk dili kurultayına iştirak et- rüklerden elde edilecek muame ikinci teşrin ile birinci kanuna ait tiyan, yalnız devlet ve imtiyazlı 
ser büyük tefin Türk milletine yap- terem azaları ; mek üzere İstanbul haricinden le vergisi m&kbuzlari mukabi- kontenjan listeleri iptal ve yerle- müesseselerin getirec.,kleri dÖfe
bğı ıayısız iyiliklerden biritidir. Kararlarınızın bütün hükiımet yüze yakın lise, orla mektep, ilk !inde clahi bankalar döviz sat- rine merbut listeler ikam" olun- melik maddeler, at kıimdan men 
Yükıek kurultaya sontuz sayğılan- tetkilatı tarafından bütün imkan va- mektep muallimi gelmiştir. Maa- maktan memnudurlar. Hakla- mutlur. aucat, Pancar tohumu, bilcümle 
nı tekrar ederek intihabınıza tetek- 11talaraiyle tatbikin• ~.alı•ılacağmı rif vekaleti bu muallimlerin İs- t h mJ t''tün·· · d'k'l · 

d ' ~ ' rında 5 numaralı kararname ah Madde 2 - Bu kararnameye o u ar, u uaareıı, ı ı mıf kür edeı- ve bana tevdi buyur uğu- size resmen arzetme"e Bntvekil la- tanbul Erkek muallim mektebine taze çiçek kökleri ve a•ıları, ren-
if ·f 'ha ı if ba ı " · f. d'l k b.k ed·ı k 1 k merbut a, d listelerinde yazılı ef· ' nuz vaz eyi ı tı r a aya t a- met Paşa Hazretleri tarafından me- mısa ır e ı meleri için emir ver- ami tat ı ı ece mem e et de talaşı, fıçılar, ağaçtan her ne-

" ( lk 1 ) mi•tir. I . k b• k. l'k ya kontenjan kaydile mukayyet 1 nm. murum. A ış ar . ' er esamısi am ıyo mura ıp ı olmakaızın memlekete serebstçe vi dokuma aksamı, tezgah, ya -
Maarif Vekilinin Bu tcref verici vazifeyi memnuni- Telgrafların )erince bankalara tebliğ olunur. ithal olunur. nız şapka kalıbı ve kundura fab-

yetle ifade ederken devlet, hükmıi- rikalan için tablolar, küfe ve 
nutku met ve millet tarahndan el birliği Metinleri Madde 3 - Gümrük idarele- Madde 3 - Bu kararnameye zenbil, !artılık ince kağıt, adi mat 

., Türkiye Cümhuriyetinin şanlı ve fikir birliği ile kavranmıı iılerin rince verilecek muamele vergi merbut kontenjan listelerinde zik baa kağıdı, bir yüzü boyalı veya 
reisi. Tu.'rk irfan aleminin diıhi ba•- en kısa zamanda en büyük muvaffa ISTANBUL, 26. A. A. - Dil ku- si makbuzları üzerine tealluk redilmeyen tarife numaralarının renkli kağıt, mücellit kiğıtlan, 

' ki t -eg·İne ··ki d ğ rultaymın ikinci cel•esi açılır açıl- l k ihtiva ettiği eşyanın memlekete k .. ··kı·· k ı H · 
bu;... Gazı· Mustafa Kemal Hazretle ye e ~·~~ 'smrrsız go ere 0 ettikleri malın men•e meme e- oru u mu avva ar, er nevı 

•- 1 •-- ı ı; d · maz T D T E "~ti·bi · · R.. -r ithali menedilınittir. Bu qyanm ı_! 1 t • . T-rk d·ı· •- 1 .. taz ru yoru maz .... na açaca.ına enn . . . . ....., umumıaı u t; bı.zzat mezku· r ı'darelerce sa- ... tap, gazete ve mecmua ar a -
nnı, u 1 1 

.. uru tayının mum bı·r ,·nanı•la inandım..., •"y)emek ı· •- ten Eoref Bey kürtüye aelerek ku- • kolipoatal halinde dahil memleke 1 h ·taı tb t l ve muhterem azalanru derin say-· 'l' n..... "" - '!" • h k 1 d . . •• ve arı ar, ma u no a ar, 
larla aelamlanm. (Alkıılar). •· tvim, Türk dilinin Türk milleti tara rultaya tebrik ve muvaffakiyet te- ra aten ayıt ve usu u aıresm te ııirmesi ya.aktır. lıbu eıya kalıplar ve mukavvadan keailmiş 

1919 mayısının 19 undan, yani fmdan kurtanlacağmdan ıüphe e- menniıini havi yüzlerce telgraflar de tasdik olunur. bundan evvelki kararnamelerle model ve re&iınler, kağıttan çi-
Reisin ~--sana çıkıtmdan beri mil denlerin, Türk dilinin aıli zenginli- geldiğin söyledi ve bu meyanda Ga- Madde 4 _ 18171932 tarih ithallerine herhangi bir suretle mento torbalan, bankıı ve ticaret 

"""' "'nı· aal'ı h••met -e ti' · t k ziantepten I>-·vekil lamte Paşa Haz müsaade edilmô• olsa hile memle h el re •t d Jd lmu• -eya li istiklal savqı içindeyiz. Askeri, "' n ..., • azame nı e - .,... ve 13144 numaralı kararname "" an e aı 0 uru • • 
Siyalı, Adlı·. Huhulô, Mali, iktisadi, rar kazanacağına inarunİyanlann mil retlerinin, Ankaradan Dahiliye V eki I l' kete giremez, ancak hali, tiftik, iptal edilmit defterl.,r, bez ve ku 
hatta kllnlntine idareleri 'dolayisiyle Jet hafızasının cehenneminde dün li Şükrü Kaya Beyin ve lttanbul Be mucibince verilecek döviz er ı giilyağı palamut ve hülaıaaı, ke- ponlar ve sair bu kabil evralı; eı

yanın sonuna kadar yanacaklan- lediye reiti ile Viyana ilimler aka- alelitlak teker, kahve. çay, pet- reate ve travera, tütün ( 1930 se• yayı ticariyeyi ve amaiyeyi marka 
ııhhi sahalarda savqımız tam, mut d · · · - d d... 1 afi lk' 1 1 k b ı·ı · 1 lak kati ve ebedi kurtulu§a vardı. na inandığımı ıöylemek isterim. em111run gon er ıgı şu te gr an rol, benzin ve mazut ithalatına nesi veya ondan evve ı acne er amak için a artma usu ı e ıma 

(Şiddetli alkıılar). . okudu: müteallik döviz ihtiyaçları için mahsulü olması ıarttır) ile lüzu- olunmuf fabrika alimeti farikala 
Son dört yıldır, 9 ağuttoa 1928 Sa Kurultaynuz bir kuvvet olarak do u_ ·f y k"I• D R · eaı· B k b l d muna göre lktısat vekaletince ta- n, pamuktan ag· imaline mahsus 

·ıı k 1 "'"'arı e ı ı r. eşıt ıp eye am İyo murakip erin en me-
rayburnu hitabesi ile • mı i Ü tü- ğuyor. Dilimizln feyizli toprağında fendi elinden Dil Kurultayı yiik•ek . . .h I I yin olunacak diğer mahsullerin iplikler ve sicimler, pamuk İp, ha-
rün ana ve temel unsurlan üzerinde yeşeren bu kuvvet, gittikçe böyiiye Reisliğine. zunıyet ıstı sa o unur. ihracı mukabilinde kontenjan lat. hortum, makine kolanı, tak-
inkilip ve islahat pençel~meıi bat- cek ve az zamanda teı-ef başakları- .. Türk dili kurultayının açılıruı1tru . Madde S _ Gümru.·k idare. le- listesinde zikredilmeyen numara- tir torbaları, band halinde takbih 
lamıt bulunuyor. Utin harflerinn a- nın hasadına bntlıyacaktrr. Uzun a- b k )ardan mühimlerinin ithaline ve- bezleri, Amerikan bezinden dikil-
lını•ı bu aahadaki zaferlerden birin sırlar durmu•uz, fakat artık durmak yüreğimizden tevincler ta§Brak kut- rınce u ararnamenın neşn ta mit dikiş batronlan, kargılık ka-

' ' 1 ) K 1 ırl d' j ·h· d 1 ·ı · 1 ya kontenjan dahilindeki eıya-ciıi oldu. Büyük Reitin himayesin- mefhumunun milli hayatın sırtından u a uru tay son aı ar mütema ı- rı ın en evve ven mış o an dan kontenjan kaydile mukayyet naviçe, çuval, hortum, makine ko 
den ıeref ve .müteınad_l ir!a!'arı~d!'n atnuı ve durdurulmaz diye anılacak yen ihtiliıle uğrayan milli kültürün 1 muamele vergisi makbuzları olmaksızın eıya ithaline müsaade )anlan, kartlar ve bant halinde ta 
ışık alan tanh m....Usı mıllı ~hın yuruyu•e geçmı·, bulunuyoruz. ileri kıyam• ve cevabı eseridir. Kurnltay mukabilinde döviz verilmesi i- etıneg·e -e ı·~abmda tav•••ut ve tir bezleri ve kovalar. Otomobil 
k~lbini ~~tan-~ v.e h~tumet atılma ~kımu ber sahada harp ni- millı kültüre temel ata,ken onun ku . k b·y k. l"kl ri icraya İktı;;,t vekaleti -:ezun- ve saire nakliye vaaıtaama mah-
dikenlennı t~ızledı. Şımdi ":'hu- 1 zamına geçmİt ordular halinde görü cağında yer alan ideafüt azanın cluy ~ın am 

1 
• 
0 ~u~~ 1j 1 ı e n- sus iç ve dış lastikleri, litoğrafya 

muzun kub~ı.nde . onu~ yenıden nüyor. Hakiki hayattan ve hayatlı duğu hey«anı ve ııururu hen du- en mezun et ıstı sa o unur. dur. taıı, mehenk taıı, büyüklerimizin 
çınlayan tesı bıze dıyor ki : hakikatten doğan ihtiyaç bize dün- yuyoruz. Kurul!-yd~ ç~lışaı;ıl~a n.e Madde 5- Türk parası kıy- Madde 4 - Yeniden tesis edi- heykelleri, alet tuğlası ve topra-

.. Millete veTdlğmiz töz daha ye- yada en ileri ve en kuvvetli millet ol mutlu _Kurul~a?'ıD ~ıl•dıklennı yen- metini koruma 5 numaralı ka- lecek sanayie, yahut mevcut sa- ğı, aleliimum makine aktamile ec 
• im d' mili h d . . k h def. • .. . s· b h d ne ııetirmek ıç•n elınden gelen her . • . nayi müeaaeaelerin tevtilerine zacı kavanozlan. 

nne ııe e ı, et uzurun a ıçti ma e ını gostenyor. ız u e e hizmeti yapmak hüki•met için ve rarnamen.ın .1 •. 5' 7 ve 8 ı.nc.ı 
ğimiz ant daha tamam olmadı. fe yürümekte ve yürüy<'Cek milli i- her vatand8ş için bir borç, bir ~eref maddelenle 7 ın. cı maddesımn :~=~:z~~:;e:j::. te~::ct:.,':.:~: Sanayi levazımı 
Milli lrilltür toprağı yabancı cizme deal ordularından birini, en şanlrla- olacaktır. 14 5 11932 tarıh ve 12804 nu- Sanayi levazmu olduğu takdir-
albndan henüz kurtulml\dı. Türk di rından birini temsil ediyorsunuz. kete idhallerine müaa!lde etmeğe d k I h l k 

Başvekil maralı kararnameye merbut iza lkbsat vel<ileti salahiyetlidir.. e; ray ve a samı le • a at, a• li kendi asil benliğin bulmadı. Onu Kültür ordusu ba' kumandanınm ve I t ha dümdüz, dökme borıı, dahilen 
sevgi ile v• tetfakatle kucaklıyan, bugünkü toplamı ve aç:lı~ı ile milli sme nameye müzeyyel fikra mülga- Ancak alakadarların en az Üç techiz edilmiı kalvanizli elektrik 
en yeniden ana alitii ile emzirerek ta tarihe ebediyen kutlulanacak bir Büyük Kurultayın yüksek dır. ay evvel vekalete tahriren müra· bonılan, vesaiti nakliye dingil ve 
ze, c.,.kun ve ölümtüz hayata erit- gün kazandıran kunıltaymızın ulu Reiıliğine. T k caatlan ve vekaletçe yapılacak yaylan, madenlerde kullanılan 
t·ır·ın. ~ varJıg• ı önünde sayg" ı ile ha• eg· erim. ..Ulu Gazinin yarattı". ı ve yürüt- Madde 7 - ür parası kıy- tetkikat neticesinde bu tesisatın · ' ~ hava boruları, vantilitörlen, o-

Bm. ·....: T"rk dili kurultayı· ~•"ıran (Ş;ddetli alloşlar.) tü"ü inkilaplardan birisinin daha te metini koruma 5 numaralı ka- verimli ve ikbsaden faydalı ola. . • ·- u 7
- ~ cakla.r, her nevi deatere, zıraat a-

ve vazife ııötteren ba hitabın millet S melini bugün Yüksek Reisliğinizde rarnamenin 3 üncü maddesi §U cağının tahakkuk etıniı bulunına litı, balık iğneleri, kalem ucu, 
gôitaünden aksetmİf cevabıdır. amih Rif at Beyin tooalanan kurultay atıyor. Türke öz şekilde tadil edilmiştir. il lazımdır. Mevcut .. nai müeııse- biliimum ilit ve edevat, gramo-

Bizlerin, yani dünkü ve bugünkü k f dilini verecek olan kurultaya büyük selerin iıletilmeaine muktazi olup fon plak matrisleri, su, elektrik, 

'
artlar içı.nde okumu• yazrnıtlarm on eransı sav. gılanmı sonarım. 1,bu kararnamenin 2 inci ta aynca kontenJ·an listelerinde 

T gaz aaatleri ve takametrolar ve 
konu,tuğumuz ve bilhassa yazdnnız Samih Rifat Bey Türk Dilinin ŞOKRO KAYA ~d~esi hükümleri_ Türkiye ile zikredilmemit olan bilcümle ma- aksamı. 
dile Türk dili demekte hakilô tered- ari ve aami lisanları .. müna&ebet Dil Kurultayı Reitliğine kılırıng mukavelesı yapını! O - kine aksamı ve yedek tecdit par-
düdüm vardır. 17 milyon Anadolu l leri mevzuu üzerinde ~öz söyledi: ı VIYENA ?5. - U2un aeneler- ı lan devletler munvaridatına tat çalan lktıaat vekaletinin müsaa-
Türkü içinde ancak yüzde ona va- "Yakın vakitlere kadar Avru- denberi ,,.rk Ji,,.nları ilminin inkişa- bil• olunmaz. deaile kontenjan harici olarak 
rabilecek bir zümrenin anlayabildiği palılar Türk dili ile ari diller ara nna calı,an Viyana ilimler akademl- ' • serbestçe ithal olunuı·. 
dile Türkçe denemez. Sekçuklardan tında bir münat .. bet bulmuyorlar si Türk Dili Kurultayına muvaffaki- ihracatı ft'Sbtl komls- Madde 5 _ Bu karunamenin 
beri aaır türen ıatkın bir inat ile, dı. Son zamanlarda yakınlıklar yetler temenni eder. yonlarının ll"ası netri tarihinden itibaren latan-
tüurauz ve kozmopolit bir delaletle olduiunu kabul etliler, fakat bu- R•is namına katibi Umumi ·. • bul, İzmir, Merain ııümrüklerin-
Türkçe, bizzat Türkler tarafından nu nihayet bir ihtilata atfediyor- Rader Macher ANKARA, 26 <.Mıllıyet)- den imrar edilecek a , d liatelerin 
ölüm çukuruna ıürüklendi. Çok de- lar. Samih Rifat Bey iki lisan ara Tu-rk Dı·ı·, Kurultay·, Yu··k·ek lhracati tesbit komısyonlannın 
fa hic bir mecburiyet olmaksızın ka d k. - b . 1 1• d b. • l k . d de yazılı maddelerin mikdar, kıy-

. d' 1 sın a ı munaıe et1n a e a e ır Reialiğine i gaıı ararnamesı ŞU ur: met ve sahiplerini gösterir hafta-
pitülRSyon baiıtlayan Osmanlı ıp 0 ihtilat neticesinde hur.ule gelebile 
mallan gibi, Osmanlı müellifleri, cek rabıtala~dan çok derin oldu- . S!~~si. varlığnnız kur~~l~u .. Mil!i Madde 1 - 1?~13 nımı~ralı lık cetveller gümrüklerce tanzim 
l8İrleri, edipleri, ilimlen de yabancı ğunu iddia ediyo~. Bundan ba~ka bırlıııımız kuruldu. Bu buyuk ışl~rı kararname mucıbınce teşkil e- ve lkbaat vekaletince irsal oluna
ittilaaına kartı Türk dilinin kapısı · müdafaa ettiği bir e•a• var ki bu bataran UI~. yarabcı durmad~ dm- dilmit olan ihracat tesbit komis caktır. 
nı ardına kadar açblar. Böylece dili- da ayni münasebetlerin son taba lenmeden mubarek bqıru ve bubarek 1 1 adır Bu komı' •yon Madde 6 - Kontenjan littele-

. T - kç tmak•-- kt 1 · de · · · T .. k ·ıı ti. · ~·ı· yon arı mu g · ~ · d ı ı h. l •-• mız ur e o uu• çı ı:. çın kalara ait benzey\flerınden zıya- savatmı ur mı e nn ıenış nı ı ve . . . .hl k rm e 1azı ı eıya n asar ar ve ..... 

Aktuallte 
Yalnız talim ve terbiyeye ait 

lenfakon ııe sesli sinema plaktan, 
Yalnız tibbi ilmi havadis ve aktu· 
alile filmler, her nevi kuluçka ci
hazlan ve alat ve edevatı, hata
rab öldüren, nebati hastalıkların 
tedavia.inde kullanılan alitlar ve 
ilaçlar ... 

Makineler aksamı 
Tarifenin bqka yerinde zikre 

dilmeyen alit. Otomobil, lokomo 
lif ve yol ıilindirleri aksamı, ka
ğıt imaline mahsus makinel.,r, 
mensucat mekineleri aksamı, deri 
makineleri aksamı, yazı makinele 
ri, deri makineleri, matbaa ve di
kit makineleri aksamı, yazı ve 

M. Çaldaris zabitlerin hattı 
hareketlerini meth etmistir. 

Bu sabah, ikiye kada;. elde 
edilen intihabat netayici liberal 
!erin ekseriyet kazandığını göt 
teriyor. Liberallerden sonra di 
ğer partiler asgari yerkazanmı' 
lardır. Gecen mecliste temsil e
dilmemiş olan komünistlerle 
yeni çiftçi partisi bu devrede 
birkaç meb'usluk kazanmışlar· 
dır. 

AT1NA, 26 A.A. - M. Veni 
zelos reyini Pirede vermiştir. 
M. Venizelosun intihap karnesi 
Yunanistanda bulunmıyan Ma· 
dam Venizelosun yanında olclu 
ğundan intihap encümeni top· 
lanmıt ve M. Venizelosa yeni 
bir İntihap karnesi vermiştir. 

lıtanbul 3 Üncü icra memurluğufl 
dan: lttanbulda mercan hanı ark•· 
tmda iki nu.....,.ada mukim komis
yoncu Abbaa Hilmi beye: T. Ta. C 
Piyango müdiriyetinin l stanbul nuı~ 
kemei aı]iya 1 İnci ticaret m::hkcrnt 
tinden iılihsal eylediği 23 Eyliil 
1929 tarih ve 248 numaralı ilamın' 
İstinaden zimmetinizde matlübü bil .. 
lunan 312 liranın 22 Nisan 1929 t•rl 
hinden itibaren yüzde S faiz ve yiiı 
de 5 ücreti vekalet ve maıarifi rnıı 

hakeme ve icraiyenin haciz yolu ile 
tahsili hakkmda vaki takio talebi iİ 
zerine tarafınıza ıönderilen İcra ent' 
ri zahrına mubaşiri tarafmdan veri• 
len meşrubatta mczkıir m halde ol· 
madığmız ve zabıta ile yaptmls• 
tahkilu.t la bunu müeyyet bula•' 
muı olduğundan ilanen tebliğat ic· 
raıına karar verilmiştir. Tarihi ilaıt" 
dan itibaren bir ay zarfında borc• 
ödemeniz lazımı:lır. Bu müddet içi• 
de borcu ödemez veya tetkik met, 
ciinden ya temyiz veyahut iade< 
muhakeme yolu ile ait olduğu mah· 
kemeden icranın geri bırakdmasın-' 
dair bir karar ııetirmez iseniz hakkı
nızda c:ebri icra yapılacağı ve yint 
bu müddet içinde İcra ve ;na.s kano 
nunun 74 Üncü maddeıi mücib~nce 
mal beyanında bulunmanız ve bu· 
lunınaz iseniz bapiıle tazyik oluna<' 
ğmu: ve hakikate muhalif beyan•t 
ta bulunursanız hapisle cezalandırı· 
lacağınız mezkür icra emri tebliiİ 
makamma kaim olfl1ak üzre i18n ol\J 
nur. 

lıtanbul altıncı İcra memurluğu•· 

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ~ 
paıraya çevrilmesine karar verilen O 
bal ide Fener caddeainde p~rükiıi 
Hasan efendinin perükir takıml•" 
29-9-932 per,eınbe günü saat 14 ilİ 
18 mahallinde satılacağı alakad"r•"' 
ili.o olunur. 

pek az Türkçe kelimelerde bazı de liaanlann teeıkkül devirlerme derin binliği üıtüne çevirdi. Bu i~- lar kendılerıne ılga tarı ne a• letince ait olduklan ııümrükler9 
Türkçe kaideler bulunan bir Osman taallük eden eaa•lftrda mevcut retten doğan büyük kurultay bugün dar verilmit olan beyannamele tak&iın ve tevzi olunur. Bu mik
lıCR. bir yeni dil oldu. lnlôlip ida- buunduğudur. Samih Rifat Bey, kendimize ve bütün cihana yep yeni rin muamelelerini nihayet üç darlardan her aya tekabül eden· 
resinin Osmanlı idareıinden tetlim bu izahattan aonra Franaız ilim- ~imi ve milli hakikatlerin davasını gün zarfında ikmal edecekler- !erinin nihayet yüzde on beti ve-
aldıfl iimmiler yekununun korkunç !erinden Cun'in ar..pça ile ili li- ılin ve iabata batlarken Türklügıl d. kilet emrinde bulundurulup icabı 
fazlalığına sebeple aranırkerı, Os- aanlar arasında yapbğı mükayeae her yolda korumaya matuf olan bu ır · na göre lüzumu olan 1erlere veri· 

dikit makinelerine ait tabelii ka- Geyve hukuk ınahkemeıinde•' 
pak ve ayaklar ·• Geyvenin eşme karyesinden Adtı9 

manlıca dediğimiz ve bugün hala dev ler esaamı izah etti. Bu mükayese mukaddes bilııi ve kültür nıahleainin Madde 2 - 18 eylül 1932 lir .• luu:ak her ayın niha1et yirmi-
let idaresinde ve fikir ceryanlarında eaaslannda timdiy" kadar yapıl- 4ehirlerinde tecelliıini görmekle bir akşamına kadar beyannameleri tinde bu yüzde on beflerin dahi 
sayısı az Türklerin anlaşD1R vasıtau dıfl gibi kelime. kökl"ri değil te~- k~t dah". sevinen latanbul halkının 1 ni vermit olmılardan yalnız a • tamamen ırümriiklere tevzi edil-
olmakta devam eden bu yeni ve ya- bir harfe hatta ondan daha baaıt nibayetaız heyecanlannı ve candan il 'h tmi• ve satmıt mit bulunmuı tarttır: 
banci dili Türk milletinin benimse- aeılere kadar intikal ediliyordu. alakaaını arzeder, büyük kurultayi ma arını 1 raç e Y Madde 7 _ 11940 numaralı ka 
mekten ittinldf etmİ§ olmaaını dıdı.i Bundan başka insan fikrinin te- tebrik ile muvaffakiyetler dilerim e- bulunanların rarnamenin ta.kasa ait üçüncü 
gözde tutmak pek yanll§ sayılmaz. kimüllerine ait psikolojik safha- fendim. b _ evvelce nya ilğa tarihin madcleai ıu ıııretle tadil olunmllf-
Son atnn muhtelif zamanlarmda ya- larda aynlarak JM>D tetekkül de- latanbul Bel~diye Reiai den itibaren üç gün zarfında tur: Devlet bütçesile Juuusi ve 
pılmıı türeksiz YeJ'& mahdut tesirli .... t.rlfri~kri idl~ldevrekt lde.rden tamamen MUHiTTiN mallarını satıp ta bu müddet mülhak bütçelerden ve a.mme mü 
•..,.rübelerden aoora, son 22 yıllık e e ı me e ır. . . d .h ed 1 • 1 · (d -ıfün ih.) "-
Türkçülük, eeryanımn ııittilcçe artan Semih Rifat Bey, a~; ~rait Kurultayı kut/ulayan ıçın e ı raç en erın. easese en aru un g ı .,. 

--"- ,_ ,- menafii umumiyeye hadim müea-
ve genitleyen ...... ,tırma ııayretine altında bir çok ilk kelime cüzüle- tel yazıları c _ Mallarını (en consignati- aeseler (Hilaliahmer, Himayeiet· 
rağmen bu dil hali Türkçelqmedi. r~ni (yani asıllarmı) at? ve ~. on) veva munil emrine ihraç et 
Millet hala yüzde yetmişini anlama- lıaanlarla mukayeae etti. Verdığı Dün Kurultayı reialiğine gönde . , I il" fal ııibi) bütçelerinden ve bir İm· 
ılıih bw dille hitap ediyoruz. Boyun müteaddit misaller Türkçemizde· rilen tebrik tel yazılan: ~ı~ olup ~~ evve ~ ve~a ga ta tiya.z ifleten müeucse ve tirket· 
d~~uğu ka olarak kullanmak tecrü- ki ilk kelime cüzülerinden bir ço- Türkçemizi öz kaynaklarında rıhınden ıtıbaren uç gun zarfın ler tarafından bedeli verilmek ü
h••İ ·~kiz asır sürdü, Kasırga hoyrat ğunun ari lisanlarda aynen yafa tetkik için toplanan ve Türk me- da satmıt olduklarını ispat eden zere ecnebi memleketlerden satın 
hğı ile giren yabancı kaide ~~ k~ dığını itpat etmekte idi . deniyet ve kültüründe Büyük Ga- !erin beyannameleri komisyon- alınacak eıyaya mukabil bu eşya 
inıclerin ezici yükü altında dılimı- Bundan aonra cezirlerin mulıa- zinin en ulu bir eseri olan Dil Ku- ) f• .. dd t• I .. bayilerinin halı, tiftik, gÜlyağı, 
· el d b tı · b. Ce · ı d b. it t ı b 1 T. S arca tas ıye mu e 1 0 an uç 1 t h··ı- k ı zın ruhu f ce uğra ı ve aya cen yeseaıne geç . zır er en ır ço- ru ayını t an u ıcaret ve a- .. .k dik pa amu ve u aaaaı, ereı e ve 

der icinde kaldı. Uzak ve derin ma- ğunun uyııurca ve çaııatayca gibi nayi Odaaı heyeti namına kutlu- gun zarfında tet.kı • ve t~s travers , tütün ( 1930 aeneai veya 
zilerden beri ilim ve sanatın cömert eski lehçelerdeki maddi manala- lar ve bu yüluelı: İ§t• Kurultaya olunur. Bu evsafi haız olmıyan- ondan evvelki seneler mahsulü ol 
kaynak ve zengin ifade vatıta11 olan rını tetbit eyledikten sonra bun- muYaffakiyetler temenni ederim. !arın beyann•meleri reddolunur ma11 tarttır) ve bunlara ilaveten 
Türk dili muammalarla dolu divan- ları bugünkü Türkçemizde, ari latanbul Ticaret ve Sana:ri Madde 3 _İkinci madde mu iktisat veki.letince kabul oluna-
lara, en çetrefil tahirleı-, teı-kipler ve ve aami litanlardaki mukabilleri- Odaaı Birinci Reiai ·b · be el eri komis cak memleket mahtulit ve nıamu 
İıtiLillahlar sergisi kitaplara ölme- le kartılattıdi. En ziyade dikkati Nnnlizade llfit.ıt cı ınce yanna~ oıl - )atından muadil kıymette eşya aa• 
den ııömüldü. celbeden nokta bütün kartılattır- Dil Knrultayı B,.. )'<Ulcuına yonlarca tasdık un~ar tm almalannm temin olunma11 

Dilimize yine kendimiz tarafından malann muttarit kıyaslara kaide Dolmabahçe 13213 numaralı kararnamenın işbu mübayaatın icruı için riaye-
sokulmu, olduğunu söylediğüniz a- lere tabi olmaaı idi. Görülüycırd11 Milletin irfan ve han ıahaam- ikinci maddesile kendilerine ti mecburi tarttır. İmtiyazlı şirket 
rap ve Farı kelime veya kaidelerin" ki verile~ .izahatten. en uf~~ b!r da geniılemeaini yapa~k olan b11 bahsedilmiş olan yüzde elli nis ler mübrem ve müstacel ihtiyaç
den ıikiyetimiz arap ve Fara millet noktaya ıtıraz edılmek ıçm hır ulu ııüııü yıllardır bekliyorduk. belindeki ithal hakkından 15 ları için ayda bir defa bin liraya 
ferine veya dillerine kar!• sevgi ve çok kelimelerden çıkarılan kıyas- Kavuımamı:ıı sevinçle kartılar b t 1933 t .h. k d . tif kadar taka .. ız mübayaıı yapahi
saygımızın eksikliği teklinde tefsir !arı reddetmek icap ediyordu. ! aayfılanmızla büyük Kurultayı şu a arı ıne a ar ıs a lirler . Takas ile tedarik ve temi-
edileme-,. Her hanı:i mil!~t~n a~:! "."'h >Mlfıııl>ki ı..,.utann ittiradı ve aai kutlulan:ıı. delerine devapı ederler. ni mümkün olmayan mübrem ve 

' • " · · •· dde udur: 1 inci m'-iatacel mübayaat için takı\Sta.n 

Her nevi ziraat makineleri, zi- 1 
raatte müttamel alit ve edevat, kızı Fabna taranndan o köyden ' 
bunlann aksamı, he' nevi tulum- maıl oflu Adem aleyhine açtığı dl' 
ba aksamı, zatülhareke yük ara• vanın icra kılman muhakemetinde' 
baları, aüpürmege, aulamala Müddeialeyhin 332 senesinde 8"1' 
ve itfaiyeye ait zatülhareke al'aba burt cephesinde ıehiden vefat eti" 
lar demiryolu Yagonlan, buharlı 
gemiler, balıkçı ııemileri, motör- diii dinlenen tahitlerin aözleı-indc' 
lü gemiler, deniz mahaulaı aaydı anlaıılmq olmakla olveçhile nüftı' 
için gemiler ve ..,uıtalar, demir· kaydının tashihine 2-7-932 tarihi•" 
den salapurya, m&Tllna ve saire, 96/132 No.ile karar verilmif oldui"' 
mütehanilı: kapaklı dubalar ve dan hukuk ütülü muhakemeleri ka~ 
saire, sahih •İnç ve tarak makine nunun 141 ve 142 inci madde!•· 
)eri, tayyare hava sefineleri ve sa ,; 
lre benzin petrol afaç aııu maca mucibince teblii makamına kaiırı 

~n~u:·~n:ı:·k~o~t:in:·:...~~~~~~~~~=-mak~~ü_z_ere~_;_ıa_n~ol_u_n_u_r_·~~~--~ 

Edirne Erkek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: / 

Mektep binasının tamirat ve tadilatı kapalı zarf usulile :Z~ 
9/932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya koO 

muttur. Taliplerin mali iktidarı ve ehliyeti fenniyeyi haiz diplD' 

malı mühendis veya mimar olmaları tarttır. il• 
Şartname ve projeleri görmek üzere her gün mektep 111 el' 

dürlüğüne ve münakasaya ittirak edecekler tekliflerinin ;yüı 
yedi buçuğu nisbetiıııde teminat mektupları ile ve miinaka~•."j 
nununa uygun teklif mektuplarını ihale günü olan 17 Bı~ 
Teşrin 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Edirne Hükii 

Dairesiıııle müteşekkil komisyona müracaatları ilin olun~~) 
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ILKMEKTEP MU ALLI LERINE 

IRAAT DERSL Ri SAMSUN 
Vapuru 27 Eylül 

SALI 
Beş kısmı da tamamen dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı günü akta.aıı Sirkeciden hareket

b Zonıruldak, ln:holu, Ayancik, 
Samsun, Gireaon, Trabzon ve Ri
ze'ye azimet ve ayni iskelelerle 
Görele ve Unye'ye uğrayarak llV · 

Jet !!<'ecektir . 1 İsmail Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görülmemiş derecede mükemmel, hayat bilgisine uygun, yalnışsız, son ı 
derecede nefis, cazip bu e•eri Türkiye'nin her tarafında büyük bir muvaffakiyet kazandı. Fazla tafsilat için Sirkeci Yel-

1<enci hanındaki acentaJığına mü .. 

·acaat. Tel: 21515. .................................................................................... -=:ıı .................. -

Bu eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini seven ve 
Sadıkzade Biraderler 

Vapurları 
Karadeniz Postası mahrumiyetini istemeyen bütün kıymetli 

muallimler, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik bu almakta, • 
eserı etmektedirler. Ounıiu f ınar 

Vapuru 2~ Ey'ü l 

Kıraat 
Her 

Dersleri Avrupa kitaplarında ender görülen bir 
taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen 

nefasete maliktir. PERŞE E 
çıktı. 

günü aktam ... t t8 de Sirkeci 
rıhbmdan hareketi~ (Zonguldak. 
lnebolu, Samıuo, Or • J, Cire 
son, Trabzon, Rize ve Hope) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Kütüpanesi tarafından çıkarılmıstır Fazla tafsilat iı;in Sirkeci Mey
nenet hanı altında acentalığına 

nüracaat. Tele. ?f34. 

latanbul 4 Üncü icra memurluğun 
Jan : Tamamına 420,000 lira kıymet 
taktir edilen Beyoğlunda Hüseyin 
•ia mahallesinin eski ve yeni cadde 
)'İ kebir ve tiyatro sokaklarında es
ki 190 - 1 ili - 16-20..21-1- ili - 6-17 
18 - 19 - 25-22-1- ili - 6-23-24 ve 
)'eni 170 - 172 - 174 - 176 - 4 - 6 -8-
19 numaralarla muralı:lcam ~en 
23o6 zırah ziri mülk kayden maa o
da dükki.run ve maiazalan •e halen 
ftcyoilunda lstildô.1 caddesinde To
katliyan oteli ittisalinde kÖ!e ba,m. 
da ve diler tarafı Balık pazarma 
hıÜntehi tiyatro sokağı denilen sokak 
iiezrinde gerek caddeyi kebirde ve 
terek tiyatro sokağı ile pasaj dahi
linde Üzerinde odalM'I m.,.,cut 25 bap 
hıağaza ve dekikm ve bunlann fev
kinde üç katta pasaj dahilinde iki ve 
tiyatro sokafile girilen üç methal
den çıkılan elektrik ile au teaiaab 
nıevcut 18 apartmanın mü,temil Si
le dö Pera namı diğerle Hınıtaki 

hanı ve pasajı d.ımdde manıf ban 
ve pasajın 1 O biaae itibarile Aliye 
hanımm mutaaarril olduğu bir biı
•eıi mümaileyhanın Möıyö Konra
da olan boraından dolay; acık e•'lr
ltıaya vazedilmi, olup 27 eylül 932 
tarihinde tartn&meai di-vanhaneye ta 
lik edilerek 20 te,rinievvel 932 tari
hine mü.adil peqembe f!ÜnÜ saat 
14 ten saat 16 ya kadar l ıtanbul 4 
lincü icra dairesinde açık artırma ıu 
•ttile satdacaldır. lşbu gayri men
k il hiıaeıi ikinci artumada (38,400) 
l'ra bedelle Halide hanımın uhdeain 
<!e brrakılmış isecle ibbare rağmen 
~Tına bedelini teslim etmediğinden 
İi•tünde bırakılma kararı bozularak 
l.anunun 1'"4• üncü maddesine tmi
ls.an tekrar ikinci artırmaya vl\zedil
hıittir .Talipleri yevm ve vakti mez
kiırda lıtanbul 4 Üncü İcra dairesin
de hıuıır bulumnalan Te daha fazla 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Ki ler ir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişive 750 lir~ 
250 " 

1000 " 
500 " 

ı 

10 
10 

" 
" 
" ._ ______________________ ...._. 

Kur'a 

1 
Teşrl oevvel'de 

Cekiliyo · 

hıaliımat almalı: isteyenler 931).579 
daıya nurnaraıile memuriyetimize 
"1iiracaat etmeleri ilin olunur . 

latanbul ınabkemei aıliye birinci ı 
ticaret dairesinden: 20 eylül 932 ta
rihine müaadif salı günü ıaat 21 de 

Ceyn bıılnılı: mahkemesinden: Kızkalesi cinrmda Türk bandıralı 
Ceyvenin Umurbey köyünden Muı lnönü •apurİle Sovyet bandıralı Ça 
t~ kızı Zeynep tarafında., o kö~- ı brc!q vapura arasında YUkubulan 

J..s"tanbui .L.thaıat G.ımr-ü ,ü 
Müdürlüğünden: 

den Süleyman oğlu Mehmet emın . müsademeye mütedair mezkür Çatır 
tıleybine açtığı davanın icra kılınan ! da" - • • L "d" ÖJ'eo . .. • . g vapuru auvarııı eonı ıı 
ınuhakemeaınde: Muddeıaleybin 328 Plat · el d" taraf d mah . onovıç en ı ın an ~ 

•eneıinde ltkodnuım deıin kaleaın- 1 k · riJ t tı"k" ta de: • ememıze ve en raporun aı ı 

tebiden Tefat eylediği 11tima kı- lep edilmit oldaiundım Deniz Tica-
lıııan tuhudun pbadabndan anlatd ret kanununun 1065 inci maddesi 
hııt olmakla olveçbile nufuı kaydi- mucibince tetkikat ic:raaı icin 3-10.. 
tıirı tashihine 2~932 tarih ve 932 tarihine müaadif pazartesi günü 
119-129 No ile karar nriJmiı oldu-, saat 14 kararlaıtınlmııtır. Bu iıle 
lrurıclan hukuk üıulü muhakemeleri 
lcarıununun 141 ve 142 inci maddele 
..; mucibince tebliğ makamına kaim 
<>lnıak üzere ilin olunur. 

Ceyve hukuk mahkemeıinden: 
Ceyvenin wnurbey köyünden Muı 

lafa kan11 Fatma tarafından ayni 
koyden Ali oğlu Mu•tafa aleyhine 
İlıan.e eylediği dav nm icra kılınan 
ltıuhakcmainde: Müddeialeyhin 328 
"erıea.inde ltkodranın Deıin kaleıin
~· tehiden vefat eylediği bu bapta 
'•tinıa kdınan §abitlerin şalıadabn
'4n anla,ılımş olır.akla ölveçbile nü 
luı k.ydınm tashihine 18-6-932 ta 
•ib >'e 118-122 No. lu ile '<arar veril 
~it olduğundan hukuk üsulü muha-

"'neleri kanununun 141 ve 142 inci 
"'-ddeleri mucibince tebliğ makamı· 
~. lıainı olmak üzere iliin olunur. 

alakadar olan berkesin rapor almır

ken yevm Ye •akti mezkürda mahke 
mede bizzat bulunınağa veya vekili
ni göndermeğe selabiyettar olduğu 

ilin olunur. 

Pazarlıkla Satılık 
Otomobil 

Eminönü Main-· dürlüğün· 
den: Galatada in ı sarlar U-
mum Müdürlüğü · , arajında 
mahfuz (Fiyat) • ~r kalı ve 
1679 numaralı müatamel oto
mobil 500 lira muhammen kıy
met üzerinden 29 Eyli'ıl 932 
perşembe günü saat 14 de ka
dar pazarlıkla satılacaktır. T •
!iplerin satış komisyonuna mü 
racaatları. (5068) 

Kap Cinai Marka No. K. G. Cins; efya 
7 Cuval bili bili Çekirdek kakoo 

16 Sandık M. bili Döte111elik çini tuğla 
1 Sandık KHK 7 28 500 Adi kağıt kataloğ 
5 Sandık SFR 1/ 5 2 Rontken ampulü 
1 Sandık MCCD bili 37 Matbu resimli ki.ğıt 

reklam 
2 Parça TCDD bili 34 saf El ile itler vagooray 

maniveliaı 
2 Kutu LF bili o 915 Nümunelik kahve 
1 Sandık BC. MH bili 4 Ağaç perdelik iıtor 
1 Çuval F 20 45 Potas şapı 
5 Sandık MS 2674 18 141 Bant izole 
1 Sandık DS 40 46 Potas §apı 
1 Külçe ssw 651 30 Kalay 
1 Sandık PAC 7 40 Boyalı demir karyo-

la 
10 Sandık BB 1/ 10 1100 Müstahzar çamaşır 

tozu 
7 Sandık HB 463802. '8 497 Matbaa hurufa-

tı 

1 Fıçı DS 21 48 Potas şapı 
5 Sandık AO 11.1s 302 Talk 
3 Sandık AZH 55 8 60 Sanayide istimal edil 

mek üzere Aaitborik 
1 Sandık BH 303 52 Pencere camı 
1 Sandık TJCM 1 115 Yazılı cam eıya 

72 
Yukarıda yazılı eşyanın 1 Teşrinievvel 932 cumartesi günü 

son ihalesi icra kılın.tcağından talibi olanların yevmi mezkiirda 

latanbul İthalat gümri!i:'ünde ~?tıs amh~nna müracaat eyleme 

niz ilin olunur. (5074) 

Dev!et De~iryolları idaresi ilanları Laster Silbermann ve Şii. 
DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstRnbul 

Hattın Diliskelesi - Vezirhan kısmmın tamiratı münasebeti- ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

! 
le ana hat yolcu ve muhtelif katarlarınuzın ve dolayısile H. Pata avdet muntazam postaları 
Banliyö katarlarınuzdan bazılarının vakti hareketlerinde tadilat Hamburg, Brem, Stetin, Anvera ve 
icra edilmittir. 2619/ 932 tarihinden itibaren tadili.ta uğriyan ka- Roterdam"dan limanımıza muvasala-
tarlarımızın t~kip ehecekleri vakti hareket saatleri atağıda gös- lı beklenen vapurlar 

TINOS vapuru limanm"l'zda. 
teri:miştir. ALAYA vapuru 28 Eyliıle doğru • 

1 
Haydarpata - Eıkitehir ksımı HERAKLEA vapuru 29 Eylüle doğ 

1
2 No. Anadolu Ser'at lcatarı 1 No. Anadolu Sür'at katarı ru. 

her gün her gün DERINDJE vapuru 10 T. evvele 
Köprüden H. 16 10 (vapur) EskitehirdenH. 1 50 doğru. 

H.Patadan H. 17 40 H.Paşaya M. 10 25 Burgaz, Varna, Ki:.tence, Kalas ve 
Eslcişehire M. 2 38 Köprüye M. 10 55 <••pur) lbrail icin limanımızdan hareket 
4 No. lı Toros sür'at katan 3. No. h Toros Sür'at katan edecd< vapurlar : 
Cumartesi. çartamba günleri Pazartesi, Pertembe günleri TINOS vapuru liıranımızda. 
Köprüden H. 9 35 (vapur ) EıkişehirdenH. 11 37 HERAKLEA vapuru 29-30 Eyllile 
H.Paşadan H. 10 15 H.Paşaya M. 19 20 doğru. 
Eskişehire M. 18 24 Köprüye M. 19 55 (vapur) DER1NDJE vapuru 10-12 T. evvele 
8 No. lı Adana muhtelit ka- 7 No. h Adana muhtelit ka- cıo· ırru • 
tan Cuma. Pazar, Pazartesi, tarı Cuma, Cumartesi. Pazar, Yakında HaınburS?, Brem, Anvers 

Salı, Pertembe günleri Salı Çar,amba günleri Ye Roterdam limanları için hareket 
Köprüden H. 9 10 (v•pur) EskişehirdenH. 8 30 edecek vapurlar: 
H.Paıadan H. 10 IS H.Paşaya M. 18 55 ALAYA vapuru 28/9 - 1/10 doğru 

J Eski.şehire M. 21 17 Köprüye M. 19 35 (npıır) AQUlLA vapuru 6 - 6 T.evvele doğ 
Adapazarı - Arifiye kısmı ru • 

119 111 117 121 113 123 125 TlNOS "apuru 9-10 T. evvel. 
her her her her Pazartesi bec her Fazla tafsilat için Galatada 0.-a-

1 Adapazar H. 

kimyan hanında Laıter Sil....,.._n 
gün gün gün gün Pertembe gün gün ve Şürekiıı vapur acentaJığına mü4 

2.45 6.20 13.00 14.10 15.40 20.50 23.40 ncaat. Telefon: Beyoğlu 44647-6. 

1 

1 

Arifi ye M 3.05 6.40 13.20 14.30 16.00 21.10 24.00 l• 
110 120 122 114 118 124 112 SEYRi..: ~FAJN 
her her 

1 Arifiye hareket 

Adapazan M. 

gün gün 

0.25 3.25. 
0.45 3.55 

her her her Pazarteai her 
gün gün gün Pertembe gün 

6.55 13.32 14.50 16.18 21.30 
7.15 13.52 15.10 16.38 2J 50 

Keriıu acc~ta: Galata ll:!lprü 
tı.fı B . 2362. Şube A. Sirkte 
~llhtın!arı:ade han 2. 3740. 

IZMIR • PİRE - ISKENDE
RlYE POST ASI 

(EGE) 27 Ellül sa•ı 11 de 
Haydarpafa - Pendik kıanu 

22 katar 34 katar 

Köprü H. 10 00 17 30 
Haydarpafa M 10 20 10 4S 
Haydarpqa H. 10 25 17 45 
Kızıltoprak 10 33 17 58 
Feneryolu 10 37 18 02 
Göztepe 10 42 18 07 
Eren köy 10 47 18 12! 
Sııadiye 10 50 18 ıs' 
Boa tancı 10 55 18 20 
Küçükyalı 10 58 18 23 
Maltepe 11 05 18 30 
Kartal 11 14 18 39 
Yunua 11 18 18 43 
Pendik M. 11 21 18 46 

19 21 23 
Pendik H. 8 47 10 04 10 42 . 

Yunua 8 50 10 07 10 45 
Kartal 8 54 10 11 10 49 
Maltepe 9 03 10 20 10 58 
Küçükyalı 9 10 -- --
Bostancı 9 13 10 30 11 08 
Suadiye 9 17 10 34 11 12 
Eren köy 9 22 10 39 11 17 
Göz tepe 9 26 10 43 11 21 
Feneryolu 9 29 10 46 11 24 
Kızıl toprak 9 31 10 48 11 26 
Haydarpata M. 9 38 10 55 11 33 
Haydarpaşa H. 9 45 11 03 11 38 
Köprü M. 10 05 11 20 11 55 

37 39 
17 42 19 03 
17 45 19 06 
17 49 19 10 
17 58 19 20 
-- --
18 08 19 30 
18 12 19 35 
18 17 19 41 
18 21 19 45 
18 24 19 48 
18 26 19 51 
18 33 19 58 
18 38 20 03 
18 55 20 20 

1 

TRABZON POST ASI 

(KARADENİZ) 28 Eylül 

çar9amba 18 de dönüşte 
Tirebolu'ya uğranılactktır 

IZMIR-MERSIN POSTASI 
(ANAF ARTA) 28 Eyliil 
çarpmba 10 da Galata 
rıht·m· ... clan "~ "-ı·l~r. 

•Kulak. burun. lıoj!;•~ m Qteha»ıs • 

Dr. Şevket Hüsnü 
Fruıkfort n Viyana kliniklerin 

den mezun. Kad.k5y, Mübürdnr 

--- caddesi No. 59. __ .. 

Edirne Pirinci 1 
Yeni maluul Fenerde Mehmet 

Karabekir Te Şirekiaı 

Çeltik F abrikuma 
Gelmİftİr. Ec:aelıi pirinçlerinia 

cüm1eaine faik ve memleketimi
zıa em••••iz bir pirinciclir. 

Konyada tüccardan sıçanli zadt 
Ahmet el. nin alacaklılarına kartı 

teklif Ye komİerlikçe uaulen tanzim 
ve berayi ta.tik Konya asliye hukuL 
mahekemeaine tevdiğ kılınan kon· 
kurdatunun yevmi tetkiki olarak ta. 

Değişiklik yalnız Haydarpaşa • Eskitehir kısmında olup di- ı yin edilen 13 Tetrinievvel 932 tari-
- k 1 • h 1 b"k d"I kt" b ---'- "f 1 · 26 E hine müsadif p<:rtembe gününde a-ger ısıc arda a en tat ı e ı en va ı a...,.,,et tan e erı Y· 
• . . . lacaklıların mezkür konkurdatuya 

lulden ııonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlennın ara b" .. . . azlan ld • taktı. d 
• • ır gona ıtır o ugu r e 

istasyonlardan vakti hareketleri ıatasyonların tlin tahtalarına muhakemeye müracaat eylemeler" 
y:ızı'.mıştır. Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (4973) , lüzumu itiin olunur. 
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lstanbul ve Trakya $e Fa 
lilıi 

rı al rı 
T0RK ŞiRKE DEN 3 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak Üzere sablır. 

Kristal toz, 1/2- ı ı 2kurustur 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet 
müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adresı lstanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Tel9raf adresi : İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas 
22 Eylül 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASİF 

Kasa 
Alb• .. n liloe
Baııbot 
Ufıtbt 

t.973-tN 

Dahildeki Muhabl•ler 
Altın safi kilor;. 3.848-!05 
Türk Llıuı 
Hariçteki lluhablrlen 

Altını tıbvtllklbll Scrbut dövl:ılet 

Hazine Tah...tllerlı 
1 eruhıc edilen evrakı nıktiyt bflllılt 
l\ınunun 6 ve 8 ind maddelerine 11Tiikan 
'ıkl ıedly11 

Cüzdan 
~cned.at 

Ura 1 t.989.a30,38 
9.148.464,-

896.534,71 

5 .412.827,()2 
564.345,40 

:1 Lira 

5.977. 172,42 

Sermaye 
Tedarildeld Jlenknotlal' 
Denılıte edilen nrw •ıkdye 1 U*ra 158.748.568,-
ICananun 6. n 8 inci mıddelerine tevfikan 
•ak! t<ellyıt -2.803.563,-

~------ıı 

Deruhte edUtn nrakı nakdye bakiyesi 155.945.000,-
KartıblJ tamamen altın olarak tedavüle vız cJilın 1 Lira 8.688.589,98 

~-----~-ı 

Vadem TeYdiat 
575.201,15 Döviz mevd-b 

Muhtelif 

1 
Ura 158.748.56.\-

.- 2.803.563,- 155.945.000,-

Ura &Ml.999,96 

Lira 
15.000.000,-

164.633.589,98 

8.778.988,34 

1.524.231,66 

33.636.689,92 

Esham ve { Deruhte edilen ewat.ı nUtfyı 
Tahvilat brtılıtı ( ltlbufkıymede) 
Eshım ve TıbvllAt 

Altın Ye Dövis tizerine &Yans 

Hissedarlar 

1 . 17.11!5.825,-
" 9~5.000,- 81.922.1124,96 

11.-134,64 

Muhtelif 
4.563.282.31 
2.044.255,38 

YekGn 223.573.499,90 Ye1<dn 223.57:1.499,90 

___ _.N1ŞANTAŞINDA~---. 
Leyli •re Nehari - Kız n Erlı:ek 

Feyziye e · 
Memleketimizin bu en eski huauıi müeo-i talim ve terbiye ııahaam

daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibar= baflamııtır. 
.. ___ T.Jebe b:rıt ve kalıulüne devam edilmekteclir. ___ .. 

\ 

lakonto n ... ddı % 7 a. o:aıı .. :ı.~ru:ıc: avau s % S,1/:l 

na, ilk, Orta 
Lise kısımlıuı 7.~::.~=· İnkılap Liseleri 

Milessisü NEBİZADE HAMDI .. _____ • 

Resmi ders programlarını tamamen ıaıbik eder. lngiliıce ve Fransızca ıedrisaıı ecnebi mekıeplerine kaı1yyen 
ihdyaç bırıkmıyıcak derecededir. Çok kıymetli ve güzide muJ l lı mlerden mürekkep bir talim heycdne malik

tir. Anı ve babalar yavrularını lnk ı lAp Liselerine ıırn bir tmniyeı ve huzuru kalp ile teslim edebilirler . 
Lise nıezunu gençlerin bayat Hhısında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene mcccıni olarak 

• TİCARET VE BANKACILIK KURSLARI 
Istanbul Ziraat Mektebine İsteyenlere muf.uel izabaarne gönderilir. ( 

Kayıt ve kabul şartları _____ civ_an_nda_Ç_ifte_s_ara_y1ar_)_Te_lef_oo_200_19 _ _ 

Dr. IHSAN SAMI ..,._. Leyli N h i ,,,,,,_ 
1 - Türkiye tebaaamd•n ve büınühal eahabından olmak. ve e ar ..,. 

GONOKOK AŞISI F . . L. . 
2 - Orta taheilini bitiren çiftçi veya arui aahibi evladı olm•k Rehoğukluğıı ve ihtillılannı karşı Kız eyzıatı ısesı 
3 - Y•tı 19 u tec.vüz etmemit bulunmak. \ pek ıesirli ve taze aşıdır. Divan· 
4 - Haatalıktuı salim ve ııiraat itlerini İi•ya bedenen mukte- vnln '> ıı l tan Mahmur tiir!ıcsi 

N 9 Bogv aziçi - Arnavutköy - Çifte Saraylarda 
dir ve mukavim olmak. 

0
· 

18 1 Ana ımıfı - lk kısım - Orta ve Lise sınıfları 
S - Tabail eanumda mektebi bili mueret terketmemek •e 'l{ÜD mektebe müracaat edllebU1-r. 

terkettiği takdirde kendiaine yapıhıııt 011111 bilumum muarifi te- ~ MAMA .......,. Telefon: Bebek 210 
diye edecejine dair kitibi•clillikten musaddak (nümune veçhile) ' ' 
kefaletname •ermektir. 1 Dr. Hakkı Şinasi 1 

6 - Bu evaafı haiz olaıılarm mektep müdiriyetine hemen mü Yavrunuzun eıı 11hhl eıdasıdır . 
racaatla k•yıtl•nnı icra ettirmeleri ve müsab•ka imtihanına gir
mek üzere de tqrininvelin betinci çarı•mba günü sabahleyin 
ıekiz bu-rukta Sirkeciden hareket edecek tren ile Y etilköy iatu
yonunda hazır bulunmalan. (5028) 

Nafıa Vekaleti Sabnalma 
Komisyonundan: 

Ulukııla - Niğde hattı üzerinde 42 inci kilometrede kain taı 
ocağından ihraç edilecek (lSOOO) metre mik'ep hali.at kapalı 
zarf uıulile münakasaya konulmuttur. 

Mün•kaaa ı ı/10/932 tarihine müsadif s•lı günü saat ıs te 
Ankara'da Nafia Vekaletinde icra edilecektir. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplan ve 1800 
liralık muvakkat teminatlarile cari seneye ait ticaret odaaı vesi
kalannı ayni gün ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. 

T•liplerin münakasa ıartnamesini Ankara'da N•fi• Vekile
ti Levuım Müdürlüğünden latanbul'da Haydarpaıa Lim•n itle
ri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (4884) 

Gedikpaıada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Altlı üstlü elb yüz demir k•ryolarun k•palı z•rfla münak•
saaı 2 Birinci Teırin 932 pazar günü saat on beıte yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve evsafı görmek üzere her gün ve münaka
saya iştirak için de teminatlarile beraber mezkiir günün muay
J'911 saatine kadar komisvonumuza müracaatları. (4758) 

' 

lst. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. llinta. • 

Harp Akademiai ihtiyacı için 
200 ton arpaya t•lip zuhur et· 
mediğinden pazarlıkla satın a
lınacaktır. Puarlığı 28/ 9/ 932 
perıembe günü saat ı4,30 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satınalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin tart 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa ittirak için de mu 
•yyen vaktinde komiıyonda ha 
zır bulunmalan. (97) (5056) 

* * * 
Tophanede Aakeri fırına 

tealim edilmek ve paraaı peşin 
verilmek t•rtile 7500 kilo tuz 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 28/ 9/ 932 çarıamba 
günü aaat 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satınal
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin izahat almak 
için her gün -ve pazarlığa itti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(96) (50SS) 

Deniz 
• 

Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

25 Ton Benzin: K-:palı zarfla münakaıaaı: 28 EylUl 932 
çal"!amba günü &aat 11 de. 

400 Adet Yün battaniye: Açık mün•kaaaaı: 28 EylQJ 932 
ç.al"!amba güı:5 saat 14 te. 

40 Ton Mazot : Açık mün•kaaaaı 28 EylQI 932 çar9amba 
günü saat 15 te. 

10 Ton maden yağı: Açık mün•kaauı: 28 Ey!Ql 932 çarıam 
ba günü saat ıs da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukanda cinı ve 
mikdan yazılı levazımın hizalanndaki gün ve ıaatlerde münaka
salan icra kılınacağmduı §artnamelerini görmek iateyenlerin 
her gün ve vermeğe talip olacaklann da teminat makbuzlarile 
birlikte münakasa gün ve saatinde Kaaımpaıada Deniz Lev•zım 
komisyonun• müracaatlan. (4613) 

Nafıa Vekaletinden: 
IS m•kaa takımı için mukt•zl (585) •det mete mak•• tra

verai pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 1-10-932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat ıs de N •fİ• Vekaleti Satmalma ko
misyonunda icra edilecektir. Pazarlığa ittirak edecek talipler 
cari seneye ait Ticaret Odaaı vesikaaı ve 198 liralık teminatı mu 
vakkatelerile birlikte komisyona müracaat edebilirler. Taliplerin 
bu husustaki şartnameyi görmek üzere latanbulda Haydarpaıa
da Tesellüm ve muayene memurluğuna. Aukarada N.fia veka
leti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (4822) 

,, 

Istanbul 
Halkına 
Kolaylık 

•• •• 

Sultanhamamı'nda 
Yeni bir Şube açıyor 

-YEN E iL 
~SRI HUSUSi ILKMEKTEP 

Yuva_ Kız_ Erkek 
1 Birinci tetrinde açılıyor. Kayıt muameleli devam 

t_:tmektedir. Cağ•loğlu'uda Emniyet nndığı 

Mollıt Feneri aokağmda No 34 

K Pi k 
tahtal arını anık Avrupadan celbetmek fü. on'l:r - a zumu kalmadı, zira E'.yüpıe ıesi s ediler 
ıon sistem fıbrikıda ısııbsal olur>ın 

K Pi ki 
Ecnebi mımulltının fevkinde ol· ontr - a ar malda beraber fiatları çok daha 
ocoz uıılmıkıadır. 

TÜRK KONTR-PLAK F ABRIKASI 
Mektup adresi: İstanbul Katırcıoğlu han No. 30 Tel: 22409 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Bu aene mektebimizin Fizik-Kimya, Riyaziye Tabüye ziid 
relerine 25 talebe alınacaktır. 

Kayıt ve kabul müddeti EylUliin 30 uncu günü akıaını~1 

kadar devam edecektir. 
Müsabaka imtihanları Tetrinievvelin dördüncü aalı ve beti' 

ci çarıamb• günleri yapılacaktır. ( sos1' 

Kayseri Vilayeti Encümeni Daimtsindeıı: 
K•yseri memleket hastaneaine muktazi 131 kalem eczayı I~ 

biye .teni aurette mün•kaaaya vazedilmit ve bedel haddi laYİ~ 
görüldüğü takdirde 2-10-932 pazar aünü aaat on bette ihale•' 
uin icrası mukarrer bulunmuftur. Bu baptaki 9artname ve nııı'' 
lece liateai latanbul ve Ankara Sıhhat Müdürlüklerinde mevc~!; 
tur. Y eV'llli ihaleye kadar taliplerin 150 lira teminatları ile biri• 
te Kayaeri Vilayet Encümeni Daimiaine müraca•tlan ilin ol" 
nur. (4991) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümuneai gibi elli adet m•hrutl çadır ile bet Y~ 
adet portatif çadınn kapalı z•rf mün•kasa11 2 Birinci T eırio 93 
pazar günü saat on birde yapılacaktır. Taliplerin tartnanıe ~ 
nümuneleri görmek üzere her gün ve münakasaya ittirak içıP 
teminatlarile beraber mezkiir günde muayyen saate kadar 1';ı 
miayonumuz• müracaatları. ( 4~ 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünde11: 

11 
Depo ve imalithanelerimiz için pazarlıkla 15.000 kilo ytf, 

malı Tonga ipi ile 15,000 metre Amerikan bezi alınacaktır. 1', 
liplerın nümune ve tartnameleri görmek üzere her gün pazarlı~, 
iştirak etmek üzere de 3/ 10/ 932 pazartesi günü saat IS te yiiı ~· 
7,S teminatlarını hamilen Galatada Mübayaa komiıyonuoa r;aı 

racaatları. = ==- ~ ( 4:.:ı 
MiLLiYET MATBAA 


