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ETEM iZZET 

ı !!'.!! _ 

İstanbul'un 
ku,tuluşu Kur luŞ 

~: 

es ~ 

Gü ü: Istanb al Ka 
lımet Paşa geçen sene Yu

llanistanı ziyaret ettiği zaman. 
•on senelere ait acı hatıraları 
l'ürklerin unutup unutmıyaca
ğına dair sorulan bir suale ce
lap olarak demişti ki: 

Ordusuna 

ismet Pş. 

nd 
Ve 

- Bir millet geçmiş zamanın 
-cı hatıralarını iki maksatla 
hatırlar: Ya o zaman uyanan 
~n ve igbirarı alevlendirmek 
1çin, yahut ta bu hatırlayıştan 
kuvvet alarak tayin ettiği he
defe do ğru daha büyük bir hız
la yürümek icin. 

Bugün l stanbulun kurtuluş 
&İinüdür. Her kurtuluş günün
de işgal faciaları gaynihtiyııri 
olarak hafızalarda canlanır. Ve 
eıasen bu faciaları unutmağa 
biç bir Türkün salahiyeti bile 
Yoktur. Tesadüfen lstanbulda 
•e yahut itgal altına giren 
lıııntakalarda bulunup ta işgal 
•enelerinin hayatını yaşamak 
lıedbahtlığına katlanmı§ olan 
l'ürkler değil, vatanın neresin
de olursa olsun. her Türk bu 
felaketli seneleri daima hatır
layacağı gibi bunlar nesilden 
~eaile intikal edecektir. lstan
"lllun işgal günü kahpece kat
ledilen zavallı silahıız aakerle
l'İn hatırasını mı unutalım? Hiç 
•ebepsiz kur§una dizilenleri mi 
lıııutalım? Bir takım sarhoş as
kerin geceleri sokaklarda dola
lıp ta ırza ve namusa tasallut 
tltiklerini mi unutalım? 

Türk evlerinin İşgal edildi
iini, tahrip edildiğini, eşyala
tıııın yağma edildiğini mi unu
t.hın? Sokaklarda insanların 
~ilah aranma bahaneaUe bazı 
11ga) askerleri tarahndan so· 
~Ulduğunu mu unutalım? Tilriı: 
:ucear ve esnafının haraca bağ
"ndığını mı unutalım? Türk 
llıiinevverlerinin Maltaya sü
lilldüğünü, hiç sebepıiz hapiı
lere atıldığını mı unutalım? lt
~al altında İstanbul, hurafe
"'l'deki fiskufücur tehirlerini 
1~dırıyordu. 
~ İtilaf devletlerinin iıgal 
lıvvetleri lstanbulda böyle bir 
!Ulüın siyaseti takip ederken, 
"lladoluda Büyük Gazl'nin ita-
1ttlerile milli hareket batlamıt 
~e ilerlemekte idi. Yürekten in
" Yen Türk lstanbulun bütün 
~İdi Anadolu hareketine bağ
~l!ııf tı. Daha o zaman sonra 
~rendiğimiz bir çok tarihi ha
i~atleri bilmiyorduk. Tiirklü
~lın lstanbulu kaybetmesi gi
ılıı hadiseye ne kadar yakın ol
!'Liiıımuzu henüz öğrenmemit· 
1
"- Mondros mütarekesinin im 
~•hdan evvel, ve imzasından 
~lira lstanbulun Türkiyeden 

, /tılnıası için verilen kararlar
~~ıı haberimiz yoktu. Harp 

' \inde lstanbul, imzalanmıt ve 
~•dik edilmit mukavele ile 

) ~lrlık Rusyasına verilmittl• 

1 
°ndros mütarekesinin imza

llı:ıdan sonra da galip devletler 
~~bulu biribiTlerine ı>etke! 
t kiyorlardı. Sanki aahlpıiz bir 
~ bulmutlar da uzlatma için 
~ .'Yca onu alet eds-itler gİ-

•di. 
' Bunlardan hiç habersiz yal
ı~ gördüğü zulümlerle inliye
'ıı • bütün ümidini Anadolu
GLıı §arkında parlayan ve git
t~ merkeze doğru ve garba 
ıı'~laşan milli kurtulu§ yıldı-
1,~ Ifıklanna bağlamış olan 
~ \ııbul balkı, üç buçuk sene 
dı, tku ile ümit arasında çalkan-

~ ~illi Türk orduları Gazi 
~~kumandanın kendilerine 
li>',in ettiği ilk hedefe. Akde
~ın mavi ve köpüklü dalgala
~~ kavuıtukları gÜlb bütün 
~ illerimiz artık bir günef gi
tİilllrladı. İzmin geri alan 
~ rk ordusu, artık lstanbulun 
~ tulıunu kurtarmııtr. Bu ru
ıuL ~edi de bir ıene sonra 
[1j'tii Naili Pata önde olarak 
11,~ııbula girdiği gün kurtuldu. 
"' bugün o gündür. 

ı ~Ugün yapacağımız bayram 
~h~ü hatırlamak içindir. Za
~ ' ır an bile gönlümüzden 
''lllıı 'Yan bu tarihin müstesna 
'Ii . :tııi nı kutlularken ondan ev-
i lcıları hatırlaraak bu, kin 

"ıt enıek için değil, hızımızı 
'tınak, bundan kuvvet al
.. İçindir. 
lün bu zaferleri Türk mil-

Kurultagdan çıkış 

Dil kurultayı dün ak
şam mesa

isine nihayet verdi 
Kurultayın sonunda Kazım Pş. 

Hz. ve Reşit Galip 
Bey birer hitabe irat ettiler,. 
Dünkü kurultayda merkez hey'eti •eçi

mi de yapıldı ve 26 eylül 
milli bayram olarak kabul edildi •• 
Dil kurultayı, dün Dolmabah- zlfelİne nihayet verdi. Celee, tam 

çe sarayında Gazi Hazretlerinin aaat on dörtte Kiizım PafllDDl re
yllluelı: huzurlarile doknzuncu ,,.. lılllf altında açılarak ilkin ·~ 
aon toplantıllDI yaparak tarihi Ta• (DC!Vmru 6 JD/Jı sabife<k) 

illtısat vekili Ce1'1 Beg Dar/Jlfllnunda •• 

Celil 8. dün akşam Gazi Hz. 
tarafından kabul edildi 

Iktısat velcilliğimizdeki tebed
bül her tarafta olduğu gibi lngil

terede de büyük 
bir memnuniyet uyandırdı .• 

Vekil Bey dün madencileri de kabul etti 
ve bazı talepleri 

üzerinde vaitkar beyanatta bulundular 
lktıaat vekili Celal Bey dün husustaki raporu almıttır. Ma

öğleden evvel Sanayi ve Maa- denciler heyeti lkbaat vekili B. 
din bankasında madencilerden den bilhassa mevaddı infiliki·ye 
mürekkep bir heyeti kabul et- fiatinin diğer memleketlerde ı 
mittir. Sanayi ve maadin ban- olduğu gibi, nonnal bir hadde 
kası müdürü Sadeddin ve mü- tenzilini. nakliye tarifelerinde 
dür muavini Sami Beylerin de tenzilat yapılmaamı ve maden ı 
bulunduğu bu kabulde vekil B. resminin yüzde bire indirilmeai 
madencilerin temenni ya tile ya- ni istemiılerdir. Madenciler el- . 
kından alakadar olmuş ve bu terinde maden işletecek serma ' 

ye kalmadığından kalan küçük • 
bir mikdarı ancak mevcut ocak 1 

larının harabiden vikayesi ve ta ı 
miri için sarfettiklerini, memle 
ketin servetinin kaybolmamaıı · 
için sarfedilen bu paradan artık 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Köprüsü 

Başvekil mü_ 
him bir 

nutuk söyledi 
KIJprü . dün merasimle 

açılmıştır 
KOMOR Han, 5 A. A. -

BQf~kil lnnet PGfa Haz.retle
ri bu aabah 1,,30 Ja Elôz.izJen 
hareket edaek aaat 10 da K.ö 
miir Hana mu-lôt bu,,.;,_ 
tnaflardrr. lnnet PGfO Malat
yaJan, EltUizden ve af/aT köy
lerden top/onan binlace köy
lün/in te1'tlhiiratı crraantla Fı

rat üıı;erindeki kendi namlan
na isale olunan büylik beton 
köprünün ad konma 11e açılma 
mera.simini )Japtılat11n ıonra 

Malatyaya lıtJTeket etmiıler
dir. 

Aplan bu köprü dünyada 
meııcat köprülerin Nki.ırinci•İnİ 
11e Aayadald ki>prlJlerin birin
ciııini t-rkll etmekteılir. Köprü 
niin u:ııunlulu 164 metredir. 

KOMOR Han, S. ( A.A.) -
Baf')ekil lınnet PGftJ Hasreden 

• 
Bugün lstanbulun kurtuluş 

gününün 9 uncu yılıdır 
._.<0e.vamı-s.mc.· .... ı.ı.'e·d·.> .. Kurtuluşumuz ve bize kurtuluş getiren kahra. 
Tevfik 
Rüştü B. 

man ordu şerefine büyük merasim yapılacak 
S-.ılerce ıüreın unutulmaz ıstırap mübarek ruhlanru hutu Ye hünnetle ı lacalr,gece elektriklerle aydmlanac:U 

Jarclan IOUJ'8, l ıtanboıl hiç kaybet- anam. tır. 
mediii ~Uf ümidinin bqUn ~ Bu /1nllt1 merasim Geçit rami için oabeh ııaat onda 
hakuk ettiğini .llrdli. Daha dftn ııt- g Sulbınahmet meydanında toplanıla-

Ayın on ikisinde 
avdet edecek 

bi bize yalan aıôriinen mlltaıelre •~- Bqiin Türk askerinin Sirkecide calı: ve ııaat onu bq • ..,.. haraket e-

Milletler cemiyeti umumi 
heyeti toplanbıında bulunmak 
üzere Ceııevreye ııitınlt olan 
Hariciye Vekili T evlik Rü,tü 
B. 12 tefrinlevvelde tehrimize 
dönecektir. 

• 
iş bankasında 

Mahmut, Muammer 
ve Sami 8. ler An
karaya gidiyorlar 

lıtanbal topratma ayak baotıiı ııaat dilenık Sallmnoöiüt, Sirkeci, Köp
tam onda ıebrimizln muhtelif yerle- ril, Şlt9- lauııkolu Ye lıtildil cad 
rinde toplar ablacaktır. ilk top ıe- deoi tarikile Taksime •elinecektir. 

j ol duy9m clu,..W-Z bfttiln ... ..ıtı Geçit ""mine aokeri hltalar, melı. 
nakliye ve hallı: iki daldka oldukları tepler, cemiyetler ve halk ittirak &
yerde durarak lıtildil harbinde ıe- decektlr. 
hlt clüten aıkerlerimizln ruhu tadz Aıkeri kıtanm kolbatı Taksim 
ve takdlo edilecektir. CUmburiyet meyclarundaki tribil

Buırün tehrlmizde muazzam aıke
ri geçit reuni yaptlac:U huıuıi, res
mi b6tlln binalar bayraklarla donatı-

nün önüne •elince duracalar. Beledi
ye Cümhuriyet lblclealne tehir namı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bükreşkonf eransıiçin 
program hazırlandı 

-~-----------~-
lı Bankaaı idare mecli.i re

iai Mahmut. umumi müdür 
vekili Muam-. umumi müfet 
tit Sami Beyler bugiiıııkü tren
le Ankaraya gidec:eklerd"ır. Mu 
anımer Bey birkaç gün Ankara 
da kaldıktan aonra lıtanbula 
ııelecek, lıtanbul ıubeainin itle 
rini Ankaradan beraber gele.
cek olan Yusuf Ziya Beye dev
redecektir. Şubenin de...ir mua
melesi bittikten ıonra Muam
mer Bey orada kalmak üzere 
tekrar Ankaraya gidecektir. 

a. K: o. Kumandanı ş11kra Murahhaslarımız dün toplana. 
Naili Pı. istanbula ilk ak müzakere 

geldlfll gilnde.. r 

93 felaketi 
• • Ve lgnatief 

Milliyetin yeni ta
rihi tefrikası 

nel.mla fecaatlerini lıtanbullalar 
uıumı-ntfı.dır. Fakat lıtanbullu
lar bilttln keoafeile ruhlanna çök
ba aiır kibuoa rağmen, bunalmach
lar. eıwa. b6tUn dllpnan tıu-aldnt-

Yakın tarihin en acıklı ha- Dlloell itllj/tge Baıkuman-
tıralanndan biri de 93 fell- dan/arı l:ıtanbul'u 
ketleridir. O zamanki Os- terkedlgorlar .• 
manlı lmperatorluğunun 1 -"- . 'imiz '-'-<-Jar zuna ,..,. ... en en enıı uuaan 

elinden bütün Tuna boyu- dahilinde milli davaya yardım 
nun gitmesine sebep olan ettiler. 
bu felaketli harbin faciaları Ordu lıtanbala gircliti gÜn, hal-
daba evvelden batlamıştı. kın onu ta candan gelen ulvi bir 
Harbi hazırlıyan ve Ayaı- hamle ile km-tıla)'ltl, o ailn duyduiu 
tefanos muahedesine bağlı- sevincin ernulıizlitini ve hudutsuz. 
yan Rus diplomatı lgnati- lutunu gllıterir. O günll. yaşıyanlar 

edilecek işleri tesbit ettiler 
Heyetimiz 24 kitidir 

Bükreıte toplanacak üçüncü 
Balkan konferansına ııidecek 
Türk murahhas heyeti dün SB>' 

bah saat 10 da Türk murabbaı 
heyeti ve Türkiye Balkan Bir
liği Cemiyeti reisi Hasan B. in 
riyasetinde toplanmıttır. 

Tiirk murahhasları fU zevat
tan mürekkeptir . Reia Hasan 
B. umumi katip R'l!en Etref 
B. aza inhisarlar umum müdür 
lüğü muavini Ahmet Milat B .• 
müderris Ahmet Reşit. Ahmet 
Samim. Dr. Akil Muhtar, lbra
blm Fazıl, MuslihittinAdil, M11 
saffer, Tahir, Beyler. Efıı:ayİf 
Suat H. Belediye reis muavini 
Hamit Te Turizm tubeıi müdü 
rü Ekrem Besim, Ticaret odaıı 
reisi Nemlizade Mitat, Ticaret 
Borsası umumi kltibi Nizamet
tin Ali Beyler mebuslardan Re 
tit Saffet, Nazinı, Zeki Mes'ut. 

-• 

Basan Beg 

V aafi Ratit, Y akup Kadri, Fa· 
zil Ahmet Beyler; Şinaai, ve B. 
M. Meclisi umumi katibi Vey
sel ve Anadolu Ajanıı umun> 
müdürü Muvaffak Beyler. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

letine kendi azmi, kendi feda
karlığı kendi ordusu vermi9tir. 
Fakat bu milletin azmini uyan
dıran, fedakarlığına yol göste
ren, ordusunu yaratan ve za
ferden zafere götüren Büyük 
Batkumandan bugün de mille
tin batında inkılaptan inkılaba 
uçan Büyük Gazi'dir. Bu bay
ramı idrak ederken. onun ulu 
adını anmak tarihin bu büyük 
isminde çetin bir dövüımenin 
bütün kahramanlarını toplaya
rak hepsine birden minnet ve 
şükranlarımızı arzetmek bor
cumuzdur. 

~f'in bütün bu macerada pek hep içimizdedir, 6 t..,-ini evveli ha-Celal B. mühim bir rolü vardır. ıa- tırlarlar. 
natief'in yalnız Rusça' da çı-

Mı•ııı•yet'te kan hatıralarından ve 0 de- lıtıuıbul çepe çevre çeviren zu-
ı virleri ya•amı• ricalin bi- lüm ve ihanet çenberi dokuz ıene ev 

• • vel artık tamamile panıçalanch. Bu-
İktısat vekili Mahmut Celal raktıklan yadigarlardan günün ytldönümii münıuebetile bö-

Beyefendi dün matbaamızı zi- toplanarak yazılmış olan bu tün lıtanbullulan tebrik ederken,bl-
yaret lutufkarlığında bulunmut eseri yakmda Milliyet tefri- zi 6 teşrini evvele kavuıturan ordn-

b d 1 1 b 1 k 1 ya sonsuz minnet ve şükranlaronızı ve ir saat ka ar ka mıttır. taya aş ayaca tır. arzeder ve bizi canlarını feda ed&-

·-----------·- rek bugüne eriştiren aziz ,ehitlerin Ahmet ŞÜKRÜ 

Yunanlııtana gitmek Ozre Anllaradan gelen pehlloanlar 
·Yazısı kısmı mahsus~masdadır-

-



2 INIEVVEI:----ır..:.,,.----------------------------------------------------------------------------------------------..... ~ -
Kurultayda: HARİCİ HABERLER 

Söz sırası gelseydi Cahit Beye 
ne cevap verecektim? 

-2-

Yazı ve konuşma dilleri 
arasındaki farklar 

Beşler konferansı 
doğmadan ölecek mi? 

Yazıda konutmadan aynhk yapan nok
talar nelerdir? lsblahlardan halkın anla
yabileceği ve anlayamıyacağı nelerdir? 

Alman yanın konferansa daveti 
kabul etmediği söyleniyor 

- Yazı dili ile konuşma di-j kimsenin bilmediği dil wuur
lini birleştirmek meselesinde lanndan yapılmamııbr. San'at 
bugün o kadar korkuya mahal ve edebiyat. herkesin bildiği 
yok. Yazı dili her yerde ko- sözleri kimıenin yapmadığı bir 
nuşma dilinden farklıdır. Yük- surette bir araya cetirerek ~n: 
sek san'at ve edebiyat kültür dan görenlerin yüreklennı 
mahsulüdür. San'at ve edebi- çarptıracak bir söz çıkarır. 
yatı herkesin seviyesine in- Falih Rıfkıyı, Yakup Kadri
dirmekten ise onları bu sevi- yi anlamıyanların onlarda an
yeye çıkarmak daha muvalık- lamadıklan sözler değildir. 
tır. Köylüler Falih Rıfkryı, Sözlerin içinde gizlenen derin 
Yakup Kadriyi, Ahmet Haşi- ve in~e düıüncedir. . .. 
mi anlamıyorlarsa bunda on- Dıl ~urultayında !Dm .. e yuk-
larrn ne kabahati var;' sek san at ve edebıyatı halk 

lıte. not edebildiğime göre, sevi~esine indirmekten _babset
Cahit Beyin yazı ve konuşma medı. F ıı:~t halkı o sevı!eye çı 
dilleri üzerindeki esaslı d"Gşün- karmak ıçın ne yapacagız? 0-
celeri bu sözlerde toplanıyor. kutacağız, değil mi? Cahit Bey 

Şimdi bunlar üzerinde biraz cev~bında bunu açıkça ~öyledi. 
duralım ve düıünelinı: Halkı okutmak... lyı amma 

Konutma ile yazma arasın- halka hangi dili okutalım? Ki
da bir ayrılık vardır: Söz ıöy- taplarımızı yazdığımız dil ona 
!erken dütüncemizi yalnız ağ- çok ya~ıı:ncı kalmııtır. 1lk ö~
zımızdan çıkan seslerle değil, ce bu dılı halka uyar hale getı
yüzümüzün, ellerimizin itaretle relim ki ~alk ta hem okumağa 
rile, gözümüzün bakışlarile de heveslensın, hem de ~~laylık!a 
anlatırız. Bazı olur. bir sözün 1 ve çabukça okuyup ogrenebıl-

• 1 
alt tarafını bulamayız. Fakat sın· 
elimizi bir sallarız, kartımızda- işte bu düşüncedir ki "Ak
ki adam meramımızı anlar. Ba- sülimel" VI' "Sevkitabii" gibi 
zı olur bir sözü bir sesle söyle- sözleri tek birer kliıe halinde al 

' k h .. k . . - ·ı" 
1 

riz, iyi demit oluruz, ge'": o ıö- ~a. '.ya ut ta sımı anı~ . ta-
zü başka bir sesle söylerız, fe- b!rmı m_uh~f~a ~tın:~~ .. g•?•. Ca
na demek olur. hıt Beyın tlrrı surdugu fıkırle

Mektepte denini sahiden ri ~bul edebilmemize kar,ı 
iyi yapan çocuğa da. hiç iyi gelıyor. 

B k • • ? u A L.••ı• l'' yapmayana da: . ~- ınrz nıçın. A.1<11U aı;ne 
- Matallah, tetekkür ede- dedıgım zaman kartımdaki ço-

rim ! cuk veya okumam•t• bir kere 
Deriz. Fakat bunun biri doğ- bundan hiç bir ıey ıınlamaz. 

nıdur, biri de tersinedir. Bunu "Aksi" sözünü belki duymut· 
sesimizin tonu belli eder. tur. Fakat "amel", bele o arada 

Yazı dili. konutma dilinin yerdeki "ül" ona çok yabancı
sesi, göz, yüz, el. .. ile yapbğı dır. ~~ küçük bir sezme bile o
yardımı görmediği için, ondan nun ıçın ıtıklanmaz. 
daha üzenli daha düzenli ol- Sonra kartımdaki benim 

BERLIN, 6. A. A. - Almanya,lıu 
kuk müsavab ve tahdidi teslihat 
baklanda müzakeratta bulunacak o
lan Londra betler lıonferan11na iıti
rake resmen davet edilmi,tir. 

Bu davet, müsteıar fon Bülov'a 
Berlindeki 1 nciliz maslabatgi\zan ta 
rafından ıifahen yapılmııtır . 

Bu haberi nqreden Conti Ajansı. 
M. Von Bülov'un cevabının bu me 
seledelô Alman noktai nazaıTna dair 
olan tebliğin ruhuna tevafuk etmek
te olduiunun kabul edilebileceğini 
beyan etmektedir. 

Doğmadan iJlecek mi? 
LONDRA, S. A. A . - Londrada 

siyasi vaziyet, mühimdir~ 3 1er kon
feransoun içtimaa daveti teşebbüsü
nün alik:adar reuni mebafil tarafın
dan takdir edilmesi bu ibhamı izale 
edecek idi, fakat dün akıam Berlin' 
den gelen haberlere göre Almanya, 
kayit ve tarbız olarak böyle bir kon 
feranaa ~tirakten imtina eylem.ittir. 

Eğer hal bu merkezde ise İngiliz 
teklifinin ferda11 olmıyacak ve vazi
yette yeniden bir tehavvül ha11l o
lacakbr. 
Almanyanın bu hareketi, henüz 

bir taraftan teyit edilmediğinden 

dün Simon - Herriot arasında cere
yan eden müki.lemenin neticesinin 
ne olduğu fevkalide meru eclilmit
tir. 

Resmi makamat, bu hususta tema 
mile sükut muhafaza etmektedir. Ma 
mafih . lngiliz hariciye nazırı , ika
metgahına döndükten sonra hariciye 
nezareti ile bas ... ~k~let dairesi ara
sında bircok m.,ktuplar teati edil
mek suretile büyük bir faaliyet gÖ•
terilmiıtir. 

Sir John Simon'un hali hazırda Is 
koçyada hulunmakta olan M. Mac 
Donald ile hemen mubaberata giriş
:niı olduğu da temin edilmektedir. 

Akti mutasaTI'er konfel"anslan 
bahsedilirken bu fikrin yeni birıey 
olmadıığı söylenmektedir. 

Bu fikir, daha evvelce Cenevrede 
ortaya atılmı,tır. Y alruz hali hazır
daki teşebbüsün Almanya ile Fran
sa arasında tavaııutta bulunmasına 
lüzum gören M. Mac Donald tara
fından yapılmıı olduğu söylenmek
tedir. 

mesaiyi takdir etmekle beraber mu
tasavver konferanı hakkında müte
reddit davranmakta, bu teklifin 
Framız ve Almanya tarafmdan ka
bulü metkük olduğunu ileri sürmek
tedir. Yalnız kabul e.ıaeceı.: formül 
-.eya formüller hakkında evvelce bir 
prensip itilafı basıl olduğu takdirde 
konferansm muYaffakiyetle neticele
neceği söyleniyor. 

1 ngiliz bükUmetini.n fikrince mu
tasavver konferanıta lngilter,e Fran 
sa. Almanya ve ltalya bulunacak ve 
Amerika, miqahit 11fatile çaimla
caktır. 

Söylenildiğine göre, 1 ngiliz noktai 
nazarı, atideki noktalara istinat ecli-
yor: 

1 - Hiçbir ıuretle tealihatın tez
yidini tazammun etmemek şartile aa 
keri statülerin müıavat1 prensipinin 
kabulü; 

z - Bu müsavat, en ziyade müael 
lab devletler tealihatırun tedrici su
rette tenkisi sayeıinde tahakkuk et
tirilecektir; 

3 - Satü müsavatı, kemiyet nok
tai nazarından müsavat demek de
'ğildir. 

4 - Yalnız barı smıf teılibatt.a 
müsavat derpiş edilecektir, yani Al
manya, sabık müttefiklerinkine mü
savi teslibat elde etmeii iddia ede
bilmesi icin ber sınıftan silaha malik 
olmak hakkına sahip olacaktır. 

s - v e ... ailles muabedenamesinin 
derpif etmit olduğu memnuniyetler, 
bazı tadilat ile yeni itilafnameey it
hal olunacaktır. 

Temps gazetesi ne dlgor? 
PARIS, S. A. A. - Temps ,-aze

tesi, Herriot, Jobn Simon mülaka 
h bakında diyor ki: "iki devlet ada 
mırun Almanyarun tahdidi teslihat 
baklandaki müzakereler dolayisile it 
tibaz etmiı olduğu hattı hareketin 
ibdaı etmiş bulunduğu yazİyeti tet
kik etmit olmaları farzolunabilir. 

Tmepı fU suretle devam ediyor: 
"Şildiki ruhi balet Berlinde hakim 
oldukça ne bep birlikte yapılac.ak 
cliplomaıi faaliyetlerinden ne de hu
susi teşebbüılerden büyük birşey 

malıdır. keyfime göre gider bir yapma Bazı parlamento mensupları, bu ümit edilemez. 

lıte iki dili ayıran esas bu- makineli bebek değil, bir a-
dur. damdır.Ben "akıülimel" i tarif 

Birden bire san'at ve edebi- ettiğim vakit bana dönüp sor
yata sözü çerirmekle Cahit maz mı? 
Bey gene bir mantık oyunu - Hocalendi, bu söz nere-
yapmıştır. San'at ve edebiyat den geliyor? 
yalnız yazıda olur. Sözde ol- "Sevki tabii", "taksimi imi!" 
maz mı? Nutuklar, nükteli ko- ve daha yüzlerce benzerleri de 
nutmalar birer san'at ve ede- hep böyledir. 
biyat eseri değil midir? Halit Şimdi bir de "itbölümü" nü 
Ziya Beyin bir gün sonraki o ele alalım. Kartımızdaki adam 
güzel konuımaaı san'at ve e- bu sözün iktısatta, ıoıyoloji
debiyat değil midi? Hatti Ca- deki tariflerini bilmez. Amma 
bit Beyin cevabının bir yerin- "Bahçe kapısı''. "kibrit kutu
de sesini titretmesi de bir san'· su" gibi yüzlerce bu söze ben· 
at değil mi? zer sözleri bilir. "it" sözünü 

"Dünyanın her yerinde ya- bilir. "Bölüm", "bölmek'',"böl
zı dili konuşma dilinden fark- me" ... onları da bilir. "lşbölü
lıdır." sözü, dil iti olarak mı, mü" dediğim vakit. bundan 
yoksa san'at ve edebiyat iti az çok, kabataslak bir tey ıe
olarak mı söyleniyor? Bir ke- zer. Söz oııa göre yabancı gel
re burasını ayırmalıyız. mez. Bundan ıorra bir de ta-

San'at v" edebiyat kültür rif koyarsam, zaten sezdiği şe
mııhsulü ise. fen ve ilim de bil- yin daha iyi. daha canlı surette 
gi mahsulüdür. Dünyanın hiç anlatıldığını görür. Seve seve 
bir yerinde bunlar herkese ya- öğrenir. 
yılmış değildir. Bununla bera- Hiç unutmam: Çocukken 
ber bunları anlatan sözler, ge- Gümülcünede - o zaman yeni 
ne dünyanın hiç bir yerinde yapılmakta olan-- demir yolu-

nu seyre gitmittim. Bir yerde 
oturduk. Ameleden biri geldi. 
Bize: 

- Kalkın! 
Dedi. Ben yeni öğrenmeğe 

batladrğımız dille sordum: 
- Neden memnu mu? 
Adamcağız beni ıöyle bir 

süzdü. cevap verdi: 
- Ben memnu, menınu bil

mem! Yasak! 
Şu hatıra bile halkın ruhun.

daki dille bizim öğrendiğimiz 
ve öğrettiğimiz dilin uyutma
dığını gösterir. 

Cahit Bey san'at ve edebi
yatın mutlaka kapalı dille, bat
ka dillerden alınma sözlerle o
lacağmı iddia etmek istemit o
lamaz. Çünkü, kendi de sade 
yazmak tarafında olduğunu 
gene kendi söylüyor. 

O halde neden böyle söylü
yor? 

Orada herkes pek iyi anla
dı ki bu sözleri söyleten. ken
disini geçmişe bağlıyan bağ
lardır. Eskioılen ileriye doğru 

r . l ' maar; 

L Iktısadi ve Mali Hafta tkincisi. şimdiye kadar it•iz-
- .J !iği izale için baş vurulan çare-
~------------------------- !erden hiç birinin müıbet neti-

İngiliz kabinesine dahil libe
ral azaların geçen hafta zarfın
da Mr. Ramsay Macdonald'a 
verdikleri müşterek istifaname 
cok dikkate layıktır. Kabinenin 
takip ettiği siyaset, idhalitın 
tahdiııine, bunun akıülimeli o
larak ihracatın tenakusuna, ve 
her ikisinin neticesi olarak it
sizler adedinin çoğalmasına se
bep olduğu zikrolunduktan 
sonra Ottawa itilafı hakkında 
liberallerin tenkitleri şu altı 
maddede hülisa edilmektedir: 
l - Hükumetle. imperatorlu
ğun diğer kısımları arasında, 
~ırf ticari mesele· er üzerine pa· 
zarlık yııpılmaaı yenlıf bir siya 
settir, cünkü memleketin birli
ğini tehlikeye koyabilir; 2 -
hükumetin, Dominion'ların mu 
vafakatini almaksızın, ecnebi 
mallarından aldığı gümrük res
mini tenz;l etmcyeceğir.i taah
hüt etmesi. hukuku hükümra
uiıine münafıdir; 3 - il,.ride 

toplanacak olan cihan iktuat ce vermeır.esi. 
konferaıuında İngiltere. diğer 1 Bu sütunlarda birkaç defa 
devletlerle ticari itilaflar akdet ı tekrar ettik; gene de kanaati
mek hususunda kendini ıerbest mizi açık söyleyeceğiz: lngilte
addetmemesi doğru değildir; re, milyarlara baliğ olan tevhidi 
4 - lngiltereye bahşolunan hu düyun muamelesini muvaffakı
susi tarife iısizler adedinin azal yelle başarabilir; açık olan büt
masını ümit ettirecek derecede çeıini daha bir çok seneler ka· 
faydalı değildir; S - iptidai patabilir; çünkü lngilterede 
maddeler ve yiyeceğe mütedair pek büyük mikdarda toplanmıt 
şeyler için hazırlanan rüsum ve servetler el'an vardır; fakat ya 
kontenjan usulleri hayatı paha pamayacağı bir şey varsa o da 
lılattıracak mahiyettedir; 6 - ikt11adiyatrm düzeltmek. yani 
İngiltere ile Sovyetler arasında nüfusunu besleyebilecek dere
mevcut ticari anlaıma, söylen- cede sınai mamulitına mahreç 
diği gibi feshedilecek olursa, bulmaktır. Nasıl mahreç bula. 
ihracata büyük bir darbe indiril bilsin ki, meseli biz, halihazır
miş, ve işsizler dedi çoğaltıl- da, kağıt, cam ve bez fabrikala 
mıt olacaktır. rı kurmak üzereyiz; bizim gibi 

Bu iddialardan, lngilterenin sanayii yeni teıekkül eden bat
halihazırda iki korkunç dütünce ka milletler de varcYır. Her yeni 
si olduğunu iıtidlil etmek güç açılan fabrika, lngilterede, [•] 
değildir: 

Birincisi. Dominionların, fn
giltereye değil, hakikatte. ln
R'ilterenin Dominionlara tibi ol 

[*] Diğer sınai memleketler 
de aşağı yukarı ayni haldedir
l!':r 

kavgalarında o kadar kuvvetli 
olan Cahit Beyin ileri atılan 
yeni. büyük, geniş adımı dur
durmak ister gibi davranması 
hepimize çok ağır geldi. 

Bir taraftan: 
- Kendi tercümelerimde 

kendi yazdığımı anlamadığım 
olmuştur. 

Diyen Cahil Beyin öte ta
raftan: 

- Halk anlamıyor sa kaba
hat yazanda mı? 

Diye sorması o kadar mey
danda bir tezat idi ki buna kar
t• coımamak kolay değildi. 

O halde biz de ıoralım: 
- Cahit Bey kendi tercü

mesini kendi anlamıyor ve an
lamak için lransızca aslına 
bakmağa mecbur oluyor .. a bu
nun kabahati yazan Cahit 
Beyde mi, yoksa okuyup ta 
anlamıyan Cahit Beyde mii' 

: ile bu kadar açık tezatlar 
da genç ve ileri fikirleri coştu
ran sebeplerden biri oldu. 

lbrahim NECMi 

bir fabrikanın kapanmasını, ve 
ya birkaç yüz ameleye yol ve
rilmesini intaç etmektedir. 

Yaşadığımız kapitalist reji.
mi içinde İngiltere için bir tek 
meşru yol vardır: Nüfusunu, 
toprağının besleyebileceği mik 
dara kadar tahdit etmek. 

20 ;nci asırda büyük devlet
lerin inhitatı böyle batlayacak-
tır. ,,. ... 

Cümburiyet Merkez Bankası 
nm 29 9 ı 932 tarihli bilançosun 
da bir evvelki haha bilançosu
na nazaran atağıdaki değitik
likleri gördük: 

Tedavüldeki banknotlar ge
ne 105.000 liralık bir amortia
man yüzünden 164.528.590 li
raya inmqlir. Bu paranın 
8.688.590 lirası. kartılığı yüzde 
yüz albn olnrak üzere banka ta 
rafından çıkarılmıştır. 

Pasif kısmında vadesiz tev
diat yektinu 303.383 lira çoğa
larak 9.082.371 liraya; döviz 
mevduatı da 866.523 lira arta
rak 2.3~ 7ı;..; liraya baliğ ol
m14tur, 

Yunanistan 
Sevinç içinde! 
Rejim meselesinin 

halli üzerine 
şenlikler yapılacak 

ATINA, S. A. A. - Yunan reisi
cümburu, halka hitaben fU beyan
nameyi neıretmittir: 

" Memleketin duyduğu ve bizzat 
biss~ enditelri, reisicümhurlu
ğa intibabmıdanberi, baldı bir alaka 
ile ve cümhuriyet rejimİnin muha
fızı ıufatile takip ediyordum. 

" BuDDnla beraber, halkçılar fır
kasının cümburiyet rejimini lıayit
siz Ye prtsı:z olarak tanıdığına ye 
bu rejime riayet gösterdiğine dair 
bu fırka reisi tarafından 28 eylülde 
yapılan ve dün de tahriren tekrar 
edilen kat'i beyanatından sonra lıe
nim için Yunaniıtan'm istikbalde, 
cümlıuriyet idaresi altında mea'ut 
bir bayat geçirmesini temenniden 
batka y-cak bİrfey kalmamııtrr. 

" Bütün enditelerim.iz, bu dakika
da arbk tamamile zail olmuttur. Re 
jim meselesi kat'i surette nihayet bul 
muttur. 

Son derece ehemmiyetli olan bu 
hadiseyi. - Bu meaerietli müjdeyi 
sevinçle öğrenecğinden emin ol:ırak 
- BugÜn Yunan milletine bildiri
yorum..'', 

Bütün gazeteler cümhuriyet reji
m.inin halkçılar tarafmdan tanınması 
için müzakere ve milli Yunan tarihi 
nin bu elemli devresini bu suretle 
bitirmek busuıunda gösterdiği meha 

• 
ismet Pş. Malatyada 

parlak bir 
surette karşılandı 

MALATYA, S. A. A. - Baıvekil ismet Pata Hazretleri Fırat nrbri ii· 
zerindeki büyük köprünün ad konma Ye açılma resmini yaptıktan M>ftf'I 
saat 15 te Malatya istasyonuna müYaııalet buyurmaflardır. 

l 1met Papı Hazretleri F ıraltaı- hareket ettikten aonra yollarda ve ealıİ 
Malatya istasyonunda birikea binlerce hallı tarafından samimi tezahüratla 
lıarıılıuumtlwdır. 

Malatya istasyonunda teşriflerine intizar eden ve mülbakattan geleni.,. 
le 10 bini bulan k~if bir halk kütleai tarafmdan fe...kalade hararetli teza· 
biiratl~ kartılanarak pddetli alkıtluunqlar bir ası.er lat'ası ile mekteplı1er 
tarafından seliımlanmıılardıır. 

Bir hanım kız mektepliler namma Paıaya bir buket takdim etti. Halkı" 
sürur ve heyecanı pek büyiik idi. 

ismet Paıa Havetleri dofruca hükumet konağını teşrif ettiler ve l>ir 
müddet istirahat ettiler. Belediyeyi. Cümburiyet Halk Fırkaaını ziyaretten 
sonra ikametlerine tahsis olunan vili.yet konağım teırif ettiler. 

MALATYA, S. A.A. - lıaJvelıil ismet Pap Hııztttleri şerefine bel~ 

diye tarafından balkevinde 100 kitilik bir ziyafet verilecektir. 

Bornovada ehli hayvan sergisi 1 
IZMIR, S. (Milliyet) - iki gün devam edecek olan ebli hayvan sergitİ 

yarın Bornova zÖraat mektebinde açılacaktır. Sergiye 146 bayv2.n kayd• 
dilmqtir. 

lzmirde takas komisyonu 
IZMIR, S • tMilliyet) -- Yeni teıkil edilen takas komisyonu b~&Ün ~~ 

irtimamı yapmıfhr. 

reti, ittifakla takdir etmektedir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
Vaziyet, yeni kabinenin teşekkülü 

ne kadar tabii surette inkitaf edecek 
tir. Meslek cemiyetleri mümessilleri 
Atina bat piskoposunu ziyaret et
mişler, Yunanldarrn cümhuriyet ida 
resi altında kardetçe yaıarnağa kat'i 
surette karar vermelerinden dolayi 
büyüle klisecle Allaha fükrİçİn bir 
dua ok~!nmaımı ima etmeıini iıte
mitlerdir. 

M. Zaimia, M. Çaldaris'e bir mek· 
tup göndermit ve mumaileybi gös
terdiği vatanperverlikten •olayi teb
rik etm.ittir. 

Tebrik 
ATINA, S. A. A. - M. Ven.ize.. 

los, M. Zaimiı'i ziyaret ve tebrik et
mittir. M. Çaldariı de ayni suretle 
bardı:et etm.ittir. 

Venizelos fırka11nın fikirlerini nq 
reden Elefteron Vima gazetesi, sü
kUn ve intizam huıusunda umumi 
surette çalıtma aah'f ;nda fırkalar a
rasında artık hiçbir aynlık kalmadı
ğuu ehemmiyetle kaydetmittir. 

Askeri cemiyetin resmi surette da
ğıtılması itinin geri bırakılacağı zan 
nedilmektedir. 

Bütün mebafil, milli bir birlik lıa 
binesi teşekkül edeceğini tahmin ey
lemektedir. 

Çankında 
Zelzele 
ÇANKIRI, S A.A. - Bu ge

ce saat 22 yi 20 geçe ıimaldeo 
tarka doğru oldukça tiddetli 
bir hareketiarz olmutlur. Ha
sar ve zayiat, yoktur. 

Otobüslere konan 
reglatör 

Otobüslerin sür'atini tahdit için 
konan regli.tör aleti bütün otobüsle 
re tamamen teşmil edilmittir. Regli 
tör müspet netice Yermekte ve oto
büsler 30 kilometreden fazla sü~at
le gidememektedirler. 

Orhan Rıza 8. 
Arkadatımn Orhan Riza Bey, 

Cümburiyet ve Eyüp orta mekteple
ri türkçe muallimliklerine tayin edil 
mittir Mu-...ffakiyet dileriz .... 

Aktif kısmında kasa ve mu
habirler nezdindeki mevcut 
28.511.501 liradır. Bunun 18 
milyon 438 bin 578 liraya teka 
bül eden mikdarı 13147 kilodan 
ibaret halis altındır. Altın mev 
cudu geçen haftaya nisbetle 
46 kilo kadar artmıftır. Altına 
tahvili kabil serbest dövizl~r 
188.123 lira farkla 387.078 lira 
ya inmiştir. Buna mukabil İ•· 
konto edilen ıenedat 969.774 
lira fazlalıkla 4.811.771 liraya 
baHğ olmuştur. ...... 

Geçen baha ekıp~ trenin· 
de kaçak altmlann yakalanma
sı. kaçakçıları fena halde kor
kutmuştur. Bu takdire ıayan 
olan ihtimam ve tekayyüdatta 
devam edildiği surette. memle
ket dahilindeki sikke ve ı.-;· •çe 
halindeki altınların Avrupa ye 
rine Merkez Bankası yolunu 
tutacakları aşikardır. 

:-;. "" :+ 

Esham ve tahyilat 
latanbul Esham ve tahvilat 

lınnası !leçen hafta zarfında. 

Celil 8. dün akşam Gazi Hz. 
tarafından kabul edildi 
(Başı I inci sahifede) 

hiç bir resmin alınmamasını 
haaaaten rica etmiılerdir. He
yet, Vekil B. den teşviki sanayi 
deki muafiyetlerin tam bir em
niyetle devamını temenni ede
rek, mektuf madenlere ait ve 
gayri kabili icra olduğu tecrü
be ile sabit olan şartnamelerin 
yeniden tetkik ve tadilini de is 
temişlerdir. Celil Bey maden
cilere hükômetin maden işleri 
ne büyük bir ebemmiyet atfet
mekte olduğunu beyan ve ma
dencilerimizin itlemesi ve ma
den cevherlerimizin Avrupa pi
yaıalarma sevkinin kendisi içia 
bir gaye olduğunu. bu huıuıa 
mini olan sebepleri izale edece 
ğini, bu meyanda maden cev
heri idhal edileceğini vadetmit 
tir. Yakında diğer husu.at 
hakkında da temas ebnek üze
re madencilerden mürekkep bir 
heyet Ankaraya gidecektir. 

Celal B. in Gazi 
Hz.ne vedaı 

lkbıat vekili Celil Bey. dün 
aktam Dolmabahçe sarayına gi 
dip Reiıicümhur Hazretleri ta
rafından kabul edilmit ve arzı 
veda etmiştir. 

lngilteredeki mem
nuniyet ve nefriyat 

lngilterenin en ciddi iktısadi 
mecmuaar olan "The Econo
mist" namındaki mecmua 24 
Eylul tarihli nüshasında lktı
sat vekaletimizdeki tebeddül 
hakkında dikkate tayan bir ma 
kale netretmektedir. Bu maka
lede deniliyor ki: 

"Bu ay Türkiyenin iktısadi 
hayatında ve bilhassa bu haya-

mühim bir değiıiklik gösterme 
di. Saraçoğlu Şükrü Bf. evvelki 
akşam Pariae hareket etti. Pi
yasamız, bu sefer itilifnamenin 
imza olunacağına emin olmakla 
beraber, teferrüat hakkında ma 
lumat elde edemediği için bir 
parça mütereddit görünmekte
dir. Bununla beraber Paris her 
gün daha yüksek fiatler tebliğ 
ediyor. Hafta zarfında Ünifiye 
üzerine 61 kuruşa kadar mua
mele olmutken dün aktam• Pa
risten telgraf azcık dütkün gel
di ve fiyatı 581/.& da kaldı. 

Mümessil seri A ve seri C . 
senetleri üzerine de geçen haf
ta hayli alıcı varken, muamele
ciler, bu sefer, pozisyonlarını 
değiıtirdiler; çünkü bu senet
ler hakkında ne karar ittihaz e
dileceği henüz belli değildir. 
Seri A 6.50; Seri B 8.50; Seri 
C de 6.40 lirada kaldı. 

lıtikrazı dahilinin nominal fi 
yatı 96Y2 liradır. 

İş Bankaları 15 kuruı yük
seldiler; 93S liraya talio var-
dır. ' 

Anadolu kağıtları tereffü., 

tın devletle ticaret ve sanayi a· 
raaındaki münasebetlerde bü· 
yük bir tebeddül o:muştur. Bu· 
nun neticesi §U olmuştur ki hii· 
kilmet takip ettiği yoldan ric'at 
etmif, lktısat vekilini değiştir· 
miş ve çok muvaffakıyetli fı 
Bankasının başındaki Celil Be 
yi lktrsat vekaletine getirmif 
tir. Celil Bey vaziyeti tetki~ 
etmektedir." 

lngiliz mecmuası Celal Be· 
yin hükümete geçmesindeıı 
evvel alınan tedbirle•;" 
sanayi ve ticaret hayatımızı 
alt üst ettiğini izah ettikten soıı 
ra diyor ki: 

"Celil Beyin lktısat vekale
tine tayini sanılan itimadı bir 
dereceye kadar iade etmiştir· 
Hükilmet tarafından son zaıı:atl 
!arda alınan bazı tedbirler 
Türk teşkilatı esasiyesinin te

min ettiği mülkiyet hakkı. ser 
best çalışmak ve ticaret yap· 
mak haklarını ihlal ett;ği hak· 
kında bir inanma meydar.a ge· 
tirmişti. Ankara liderleriııill 
iktısadi prensip oluak ileri sü~ 
dükleri Etatisme Modere'lerl 
yani devlet müdahalesi Sovyel 
sisteminin devletlc•tirmesir.t 
çok benziyordu. Vap~rculuk iıı 
hisarı. afyon istihsalinin mür•; 
kabesi, sanayi ofisi ve sana)' 
krecı'i bankası v,. daha bu ncf' 
tedbirler itim:ı.dı sarsmıştı . Di~ 
kate şayandır ki ReisicümhU1 

Gazi Mustafa Kemal ye::i iktı· 
sat vekilinin tay;ninden dolaf' 
memnuniyet beyan ederke~ 
memleketi sal~.ha ~evkedeC" '. 
prensiplerin biri de iktısadi rıı· 
zamda devlet müdahale~inin tt" 

zaltılması olciuğunu heyan et· 
miştir." 

devam ediyorlar. Son tesb"t e<fi 
len fiyatler şunlaraır: 

Aksiyon 21.60 Li rı 
Obligasyon 33.90 Li ra 
Mümessil 35.90 Lira 

Tramvay 46,75; Terkos 32
1 

Bomonti 23.SO; Telefon. 15; j~ 
tihat Değirmencilik 2.5; Şa'. 
Değirmencilik 2.60; Arslan ç~· 
mento 9.0S; Reji S lira euıı.e 
tedir. 

Rumeli Şimendiferleri gec;el' 
haftadan beri 30 kuruş kad•' 
yükseldi. Dün S.20 liraya kad•'

1 
yükseldikten sonra S lirada kş 
dı. 

M11ır kredi fonsiyeleriniıı fi 
ati bervechi itidir: 

1886 tertibi 170 Lira 
1903 tertibi 87,SO Lira 
1911 tertibi 86.SO Lira 

. "' Serbest piyasada gayri rn" t 
dil bonoları 26 3 4 kurut e 
mektedir. 

Altın 919 kurutta kaldı. 

ı( ..... 
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lskin aki Suiistima Tahkikah Nihayet c • 
Ekonomi . vuıuette 

ihtikar 
avunlarımız Londra- Komisyonu 

da da rağbet gördü 
İspanyanın meşhur "Baldam_ 
lası,, kavunlarına tercih edildi 
Şehrimizden bir firma tarafın· 

dan tecrübe olmak Üzere Londra· 
Ya gönderilen kavunlar çok rağ· 
b,,ı ırörmüıtür. 

Londra ticaret mümesailliği
llıizden ııelen malGmata nazaran, 
Yapılan ambalajm Macar Ye la
l>anyol ambalajlarından daha 
llıüı..nmel oluıu çok takdir uyan 
dı-.ftır. Mümeuilllik kavunla
~ızın lezzeti, İç ve dıı renkleri 
ıt;barile çok befenildifini ve Is
l>aayanm mqhur "Bal damlaaı" 
lıaYUntarmdan daha iyi bulundu
İllnu bildirmektedir. 

odasına kontenjan, ithal&t ve ibra 
cat hakkında aorulan bazı sualle· 
re verilecek cevap]an hazırlayan 
heyet dün Ticaret odaaında içti
ma ederek tetkikatına devam et· 
mittir. 

Bir cesamette 
portakal 

Dün ş~br ve gaz / 
işini tetkika başladı 

Viliıyetteki ibtikir komiayonu dün 
toplanmııtır. Bu içtimada komiayo
na verilen bazo teker, petrol itleri gÖ 
riitülmüıttir. 

Ancak bazı noktaların aydmlatıl
ma11 için bunlar lazım gelen yerler
den aorulmuştur. 

İskan tahkikatı 
l skiındaki aui istimal tahkikatına 

devam edilmektedir. Haci Hlianü B. 
dün de bazı alakadarlann ifadelerini 
almıştır. 

Poltıte 

Mahkemelerde 

Adliyeye verilen iki 
şüpheli adam 

Cinayetlerde alakadar olduk_ 
ları zannı ile tevkif edildiler 

Polia memurları evvelki &'ÜD duğu iddia edilerek bunu temel
Haydarpafada trenden inen iki lük iddiaSJnda bulunan müvekki· 
adamdan ıüphelenmiıler, bunları !im Sırn efendinin azim bir sahte 
merkeze ııötürerek iaticvap etmit karlık yaptığı ima edilmiıtir. Dai
lerclir. Neticede bunların Kiı:ili ma ağır batlı ırazetenizin müvek
olduiu anl&fdmıı. üzerlerinde kilim hakkında sarih bir ittiham
kendilerine ait olmayan nüfua da bulunmamaaı mesleki mahsu
tezkere!•ri bulunmutlur. Tabki- ıu iktizaaı olduğunu bildlti.md"n 
kat netıcealnde bunlann Hüaeyin hadiaeyi bervecizir terh ile tekzi
oflu Haıan ve Dervit oilu Meh· ı bine miiaaraat eyleyorum: 

Zati eşya 
Da giremiyor --
Kararname mad

desinin 
tefsiri icap ediyor 1 

Sai Hikme 
e mace sı -

Anlaşılmıyan daha 
bazı yeni noktalar 

1 
Sait Hikmet B. İn Lyonda sureti 

Son günlerde ,ehrimize gelen vefatı luıkkındaki malümat, müphem 
bazı aeyyahlann zati eıyalarının 1 kalan bazı noktaları hali aydınlat. 
tehre çıkma11na ııümrük memur- mıt değildir. Fransız gazeteleri vı 
lannın mani olduklarını yazını,. zabıtası da bu müphem noktalar İ.i· 
tık. zerinde tahkikatı taniik etmektedir. 

Dün bu meaelenin hakiki aebe le~. Son gelen tafsilata göre Sait 
bini öğrenmek Üzerine Gümrük Hikmet B. Lyonda 26 mayista bir 
baımüdürii Seyfi Beye müracaat ~"!"~~ depoıunda, arabalardan bi
ettik. Aldığımız malümata naı:a- rırun ıçınde bulunmuş, polia komiser 
ran, Gümrük memurları bu •u- liğine götürülmüı ve Dr. Guard is
retle kanunu tatbik etmekten "'!n~e biri tarafmdan muayene edil
ba§ka bir ıey yapmadıklan kana· mııtır, Doktor, raporunda fÖyle ya.z 
atindedirler. 13344 numaralı son mrıtır: 

Mısırda yeni 
takyidat 

Portakal ve mandarinlerin ce• 
aamet itibarile ayrılmuı için aon 
zamanlarda Mmr ve Suriyede 
kullanılan makinelerin çok iyi ne· 
ticeler verdiği anlatılmaktadır. 
Bu makinelerden memleketimiz
de de istifade edilmesi i9in te,eb· 
büaa ta glritilmiftir. 

Katil 
Bulundu mu? 

met iaminde iki ıahı'kalı oldukla· Mahlulat miidlri beyin ve aaire 
rı, m-lek~tlerinde birçok hay• nin aahte ilmiihaber buldufu ve
dutluk ve cınayet hadiaeleri yapa aaire bavadiai hilafı halrikattır .. 
rak buraya a&YUftuklan anlapl- Müvekkilimin bu haneyi aatmak· 
mıı. ilı:iai de derdest edilerek adli ta oldufu da doğru değildir. An· 
yeye tndi edilmiflerdir. lkiai de cak 317 tarihinde inıa edilmit bu 
müddei umumilikçe derhal tevkif hanenin kimin tarafından inp e
edilmltlerdir. dildiği meaeleai Evkaf idareai ile 

kontenjan kararnameıinin üçün- •• Fran51zcayı p~k az anlıyan ve 
cü maddeainde §Öyle denilmekte· meramını anlatamıyan bu adamd•n 
dir: "Bu kararnameye merbut açık ~plar ahımamakla beraber, 
kontenjan liatelerinde zikredilme kendıaının aklında bozukluk olduiu
yen tarife numaralarmm ihtiYa nu zannetmiyorum. Anladığnna gÖ· 
ettiği qyanın memlekete ithalı re bu zat yolunu §&Jırarak Lyon'a 
menedilmqtir. Bu efyanın koli dütmiit ,.. bir parça senemlemiıtir:r 
poatal halinde de memlekete gir- Akli vaziyeti. ne k...ıiai, ne c!e baı-
meai yaaaktır. lıbu efya. bundan kalan için tehlikeli dP.ğildir." ı 
evvelki kararnamelerle ithalleri- Bundan sonra kendisini muayene 
ne her hangi bir ıuretle müsaade eden Dr. Beuiere de hemen ayni ne 
edllıni§ olsa bile memlekete gire. ticeye Tarmışhr. 

Mıaır hükıimeti reami ırazete· 
~e nqrettiii bir kararname ile 
o.ıu meyvelerin ithalini menet• 

llıİf ve müoaadei mahauaaya tabi 
l-ubnu9tur. 

Bu meyanda ihraç maddeleri· 
"'1zden olan incir, ceviz, fındık 
•e aoi&11 da baJwımaktadır. 

Bu mnaddı Mıaıra ithal et
llıek iateyenler Oflaten mali'.lmat 
''-bilirler. 

Mısıra travers 
göndereceğiz 

Mumla açıl&11 aon travera mü
~- ıehrimizden Fehmi 
~y müea..ü de iftirak etmit
L Bu müeaaeaemlz miinakaaayı 
""""nmııtır. 

1, Yakında memleketim.is mamu 
'lından ahıap tra'Hraleria Mw

" aevklne baılanacaktır. Bu mü
"-eae1 Ofiain de miizaharetlni ia
~tir. 

Meyva isteniyor 
londrada bir merre ticaretha

llea.i Tiirldyeden taze üıri1m, taze 
~.. portakal, elma, armut al
tı. arzu etmektedir. Bu ticaret· 
ti, ~e Ofiaten niimuneler iatemiı-

Sergide muvaffa
kıyet gösterenler 

ı-. ihracat ofial ilçüneü Bari fark 
llayi aerırlainde Tiirk paTİyonn• 
~ tıümune ııönderen ve muYaffa· 
, l'et kazanan fpekİJ, ıark deri 
~etl, Aydm indr kooperatifi n "•r ınüeueaelere millt mahıulat 
~ tııamulltımıın tanıtma huauaun 
lıe,. ıröaterdikleri alaka ve müza
~ etten dolayı ayrı, ayrı tahri-

tı teşekkür etmittir. 

'ticaret odasından 
sorulan aualler 
lktıaat vekaletinden Ticaret 
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Fransada yeni 
gümrük tadilatı 
Franaa hükumeti yeni iki ka· 

ramame ile ııümrük tarifesinde 
bazı tadilat yapıruıtır. Bu husua
ta Ofiste bazı malUına t mevcut· 
tur. 

Eylulde 15 günlük 
ihracatımız 

Gümrükler latatiatik Müdiriye
ti eylul ayının aon on bet günü 
zarfında mühim ihracat lim.anla
ronızdan baılıca ihracat maddele 
rlmizin ihraç vaziyetlerini tesbit 
etmittir . 

Yapılan iatatistiğ• ııöre on bet 
ırün zarfında ihracatımız ( 4, 150, 
417) liralık kıyınet arzetmekte
dir. Ağuatoaun aon on bet ııünü 
zarfındaki ihracatımız (2,164, 
567) lira tutmakta olmuına ııö· 
re eyhlldeki ihracatımız (1,985, 
850) lira fazla olmuıtur. 

Eylulün aon on bet günlük ib
racabru atafıda ııöateriyoruıı: 

Eıyanın cinai 'Kıymet 
Lir11 

Koyun ve koç' 15.800 
Yumurta 222.657 
Ham deri 51.934 
Av derileri 21.186 
Yün 98.843 
Tiftik 72.430 
Halı 21.440 
Arpa 338.819 
Ozüm t.786.098 
:incir 809.493 
Fmdık (kabuklu) 12.371 

,, (kabukıaz) 70.724 
Tütün 640. 733 
Palaınut 26. 194 

,, hulasaaı 30.089 
Afyon 147.681 
Pamuk 740 
Maden kömürü 83.185 

Ağuatoaun son on bet ııününe 
söre ihracatımızın tezayüt ettiyi 
kalemler ıunlardır: 

Av derileri aiuatosun aon on 
bet ırünıii içinde ( 6. 196) liralık 
ihraç edildiği halde eyliilde (21. 
186) liralık ihracat vuku bulınut 
tur. Üzüm ihracatmda (1.519. 
862) liralık bir tezayüt görülmüı· 
tiir. lncir ihracatı (807.459) ka· 
buklu fındık ihracatı ( 12.002) 
tütün ihracatı ( 285.620) palamut 
ihracatı (5.181) palamut hülasa· 
aı ihracatı ( 6.825) afyon ihracatı 
da (113.568) lira fazlalık göıter 
mektedir. 

Buna mukabil koyun ve keçi 
ihracatından ( 2.274) yumurta ih
racatından (77.761) yün ihraca· 
tından (72.359) tiftik ihracatın· 
dan ( 339.679) halı ibracatmdan 
(96.793) arpa ihracatından (49. 
5115) kabuksuz fındık ihracatın
dan (62.591) pamuk ihracatın
dan (1.119) maden kömürii ihra
catından da ( 65.906) liralık nok 
aan vardır. 

ihracat ofisinin 
tebliği 

ISTANBUL, S A.A. - ihra
cat ofiainden tebliğ edilıniıtir: 

"lapanya'nın Türkiye ithala
tına k&rfı acmnuiyet vazettiği ve 
yapılmıı olan muamelelerin keen
lemyekun addedildiii yolunda pi. 
yaaamızda qitilen rivayet doğ'ru 
değildir •. Türkiye'den lıpanya'ya 
mal ithali aerbeattir. Y alruz, ithal 
edilen mal mukabilinde döviz ih
racına müsaade edilmiyor. Takyi 
dat, bundan ibarettir." 

Akademi açılması 
dütünülüyor 

Ankara, 5 - Maarif Vekaleti 
memleketimizde bir Akademi te· 
aiıi için tetkikata ba,lamıştır. Tet 
kikat neticesinde bir proje hazır
lanacak ve Vekiller Heyetine ve
rilecektir. 

Feriköy cinayeti 
itinde tüpheli 

bir adam yakalandı 
Cuma ııünü F eriköyünde bir cina

yet olmll!, hüviyeti meçhul bir adam 
muhtelif yerlerinden yaralı olarak ıı 
lü bulunmuıtu. 

Bu öliinün hüviyeti henüz anlatıla 
mamıştır. Fakat Emniyet müdürlüğü 
cinayet masaıı memurları dün bu cİ· 
-yetin faili olduğundan §Üphelen
dlkleri bir adam yakalamıılardır.Bu 
adam müteaddit aabtkalan olan bir 
karmanyolacıdır. 

Çartambe, perıembe ııün ve ııece 
leri Feriköy ve civarında a<rıeriya· 
ne bir tarzda dolatırken göriilmliı· 
tür. Cinayet maaaaı tahkikata de
vam etmektedir. 

Tabancayı 
temizlerken 

Bakırköy civarında Safraköyünde 
Emin ajanın çoban Halil tabancaaı
DI temizlerken, tabanca alet alnııı Ye 

çıkan kurfun Emin afo.nm karnı 
Hulkiye hanıma iaabet etmiıtir. 
Hulkiye hanım haatanede ölmüttür. 

Bir kamyonet 
devrildi 

Şoför muavini Tevfik'in idareain
ıle ve içinde altı yolcu bulanan kam 
yon et Yakacık tan Kartal' a gelirken 
devrilmiştir. içinde bulunan Hatçe 
Melek hanını, Kadri efendi ve bir za 
bitin aileai yaralannuştır. Şoförün 
ıarho~ olduğu anlatılmıştır 

T oslaflılar 
Dün aaat 3 de Taksimde toför Sa 

lih ile ıoför Salahattinin otomobilleri 
çarpıflllltlar otomobillerin her ikiai 
de haaara ıiğramııtır. 

Yankesici 
Çolak lhaan dün Beyoğluna çıkan 

bir tramvayda kunduracı Fethi ef. 
nin çantaaııu ~ırmak iatemişae de 
görülerek yakalanmıştır. 

Yangın baılangıcı 
Firuz ağada ıoğo.ncı çıkmazında 

belediye mühendialerindcn Tal~t 
Beyin evinde bir yanım başlagıcı zu 
bur etmitae de teveuu etmeden der 
bal oöndürülmüştür. 

Fabrikada yanğın 
Evvelki ııece Halaıkir Gazi cadde 

&İnde ltalyan tabaaamdan Matmazel 
Adrinin idareıindeki boya fabrikaaın 
dan bir yanırın çıkmıııa da derhal 
ıöndürülmüttiir. 

Kavga 
Kurtuluılu Halil ile Ok meydanlı 

Burhan bir ou almak meaeleainden 
kavga el:mİfler, Burhan Halili iyice 
dövmilttür. 

Sol kolunu maki
neye kaptırdı 

Dün Fenerde Cibali un definne
ainde amele Ali çallfD"ken aol kolu· 
na makineye kaptırmıf, aiD' ıurette 
yaralanmıtlır. Ali Musevi hastaha
nesine ko.ldınlmııtır. 

Bal zehirli mi? 
Beykozda, Standard kumpanyaaın

dan gaz yüklemek için selen yılmaz 
iımindeki motör -ıriniati Mehmet 
Ef.den bir miktar bal alıp yiyen fab 
rika amelesinden Nazif ef. birden te 
aemmüm alilini göatermiıtir. Nazif 
el. Cerrahpaf& haıto.neaine kaldırd. 
mıftır. 

Matbuat kongresi 
Matbuat cemiyeti aenelik kon· 

greaini bugün aktedecektir. Aali 
azanın aaat 13,30 da cemiyet 
merkezinde toplanmalan cemiyet 
umumi katipliğinden blldirilnıek
tedir .• 

Bir vatman muha
keme ediliyor 

Geçen mayıa ayı zarfında Ak· 
sarayda Etem Pertev eczaneai ö
nünden ıreçerken 12 yaımda Şük
rü imıinde bir çocujia çarparak 
ehemmiyetlı ıurette mecrubiyet;. 
ne a.ebebiyet veren vatman Muam 
mer efendinin muhakemesine 
dün ikinci ceza mahkemesinde 
baılanılmııtır .. 

Muammer efendi çocuia çarp 
madığmı, çocuğun koşarken tram 
vay önüne döttüfünü •• kendiai 
çocuğu çipememek için fren yap 
tığını ve bu suretle çocuğu mu· 
hakkak bir ölümden kurtardığını 
aöylemqtir. 

Muhakeme §ahit celbi için baı 
ka bir güne bırakılmıttır. 

Zimmetin mikdarı 
sorulacak 

Çatalcada .Uvari taluildarlığı 
yaparken ihtilu atfiyle muhake
me altma alman Namık, Nuri, 
Süleyman, Azmi ve Oaman efen· 
dilerin muhakemelerine dün ağır. 
ceza mahkemesinde devam edil
miıtir. 

Dünkü muhakemede iddia 
makamı iddiaunı aerdedecekti. 
Fakat Namık efendinin zimmeti 
miktarı mahkemeye bildirilme· 
mİ§tİ. Bu cihetin nakız ıebepleıin 
den olduğunu nazarı dikkata a· 
lan iddia makamı evvelemirde 
Namık efendinin zimmetinin mik 
tarınm defterdarlıktan sorulma• 
aını iatenıi!tir. 

Bu talep vekillerle iddia maka
mı araamda miinakatayı mucip 
olmat. Vekiller bütün defterlerin 
kaybolduğunu, defterdarlığm hiç 
bir miktar bildiremiyeceğini, eaa
en Namık efendinin hiç zimmeti 
olmadığını, bu aual lehlerinde ol· 
makla beraber, cevap verilemiye
ceği iç.in muhakemenin uzamaıı
nı intaç edeceğini aöylemitlerdir. 
Heyet, keyfiyetin aorulmaması i
çin muhakemeyi başka güne ta
lik etmiıtir . 

Yangın ve tevkif 
80 bin lira aigorta bedeline ta

ma ederek yangın çıkardıkları 
iddiasıla zan altrna alınan Altın 
Çizme kundura mafazaaı aabibi 
Onafri, terzi Hriato ve Ertuğrul 
mağa.zaaı sahibi Nihat Bey dibı 
iatintak hakimliği tarafından tev
kif edilmitlerdir. latintak daireai 
tahkikata devam etmektedir. 

Mahkum olan 
kaçakçılar 

Ortaköyde Dere boyunda ka
çak tütünle yakalanan Zekeriya 
oğlu Tahain ef. dokuzuncq ihliaaa 
mahkemeaine verilmittir. Tahain 
de zuhur eden tütün 12 kilodur •• 
icra edilen muhakeme de Tahıi
nin kaçakçılık yaptığı sabit ol
muştur. Suçlu 6 ay hapıe, 60 lira 
para cezaama mahkıim edilmiı· 
tir. 

• Çarşı içinde kaçak çakma)(. 
lafı aatarken yakalanan Kör Ce· 
mal iunindek; tahıa dokuzuncu 
ihtisaa ınahkemeainde muhakeme 
edilmiştir. Yapılan muhakeme ne
tice.inde Cemalin auçu aabit ırö· 
rüldüğünden 6 ay hapıine ve 750 
kurut para cezası ahnmauna hük 
medilmiştir. 

Cami içindeki 
meselesi 

ev 

Muhterem efendim, 
Gazetenizin 5 tefrinievvel 932 

tarihli bugünkü nüahaamın altın
cı aahifeai altıncı sütununda (Me
ğer evbfınmıt) sernameli bir 
bendi mabıuaunda vekili kanuni
si bulunduğum Kilmil efendi oğ
lu Sırrı efendinİD Sultan Ahm"t 
camii ar!.a cihetindeki beş odalı 
han•ıinin ıröya EYkafa ait buhın· 

müvekkilim araıında münazıun· 
fihtir. Müvekkilim bu hanenin pe 
deri Ki.mil efendi tarafından yap 
tınldığını ve binanın masarifi İn· 
f&İyeıi tamamile kendileri tara
fından teaviye edildiğini ve•i'İki 
resmiye ve kanuniye ile iddia e
diyor. Bu İtin muhbiri olan bir 
zat ta evkafı ikaz ile bu ev ıizin
dir diyor. Eğer badiae mahkeme
ye intikal ederse kanunu medeni
ye ııöre binayı kim yaptınnış iae 
yerin paraaını vermek suretile 
malın aahibi olacaktır.. Nihayet 
meaele bir hadiaeai bukukiyedir. 
Efkan umumjyeyi tehyiç edici bir 
me.elei uzma veya bidiaei İçtinıa.i 
ye karflUDda defiliz. Meaelenin 
böylece muhterem ııazetenizde 
ayni aütunda dqrile müvekkilimi 
adi bir aahtekar aıfatile teıhir e
den Cümhurlyet ve Son Posta ga· 
zeteleri aleyhine buııün Müddei 
umumilik makamına müracaat ey 
lediğimden mezkGr ııazetelerin 
muhbirleri ve ellerindeki veaııik 
ne iae mahkemei adalette görü
llip neticei hüküm takarrür edin
ceye kadar muhterem matbuatın 
hüküm vermekte imaak buyurma
aını iatirham eylerim. 

Sım efendi vekili kanuniai 
Avukat: Etem Ruhi 

Terkos 
Suyu 

Şehirde au ne za
man bollatacak 
Terkoa ouyunun tehre bol ırel

memeai ve mütemadi inkıtalar 
münaaebetile yapılan nl!Jrİyata 
cevap olarak tirket müdürü ati
deki izahatı vermittir: 

"- Ahiren intiıar eden bazı 
ııazetelerde aon defa latanbul Sa 
Şirketi tarafından auyun tezyidi 
iaaleai için yapılmıf olan inıaat· 
tan beklenilen faidenin iıtihıali 
bertaraf auyun fıkdanı eıkiainden 
daha ziyade hia edilmekte oldu· 
fu yazılıruıtır. 

Sifon takviye intaatı ahiren hi· 
tam bulmuıtur. Tabüdir ki bunla
rın ilaak ve raptiye ameliyeıinin 
de yapılmaaı ve hitama erdirilme
ai elzemdir. Su cereyanı keailme
dikçe yapılmaaı kabil olmayan 
ba raptiye ve ilaak ameliyesi için 
bazen kıamen ve bazen tan.amen 
cereyanı keanek llzımdır. Iıte 
bu ameliye dolayıaile (her neka
dar umam İnfaat hitam bulmu, 
ue de) zikredilen mecburi kat'i· 
yat buııünlerde hiı edilen iaalede 
ki intizamaızlıfın zaruri olaralıı 
tevlidine aebebiyet vermittir. Ba 
cihet ayrıca buırün intitaı- eden 
bazı ıraııeteler• il;: muhterem cba 
liınize ilan suretile arzedilmittir. 
Blnaberin ve buli.aa yapılaa qbu 
yeni İnfaatın au iaaleıinde iali.hat 
ve defİJİkllk yapacağı hakkında 
nrmit oldıığumuz teminat 4oiru 
Ye gayri kabili itirazdır. Ancak ha 
mevaidin yeni İafaatm kat'i ola· 
rak hitam bulacaiı bu ayın onun· 
dan aonra tutulmut ve yerine ıe
tlrilmiı olduiu tebeyyün edecek· 
tir." 

Maliye Vekili 
Çankırıda iken 
Çankından bildiriliyor: - Çan

kırı meb'uau ve Maliye Vekili Ab· 
dülbalık Bey 19hrimize ııelmit .,.., 
kazalarla mülhakatında dört gün 
devam eden bir tetkik seyahati 
yapmıftır. Abdülhalık Bey bu ...,. 
yahatinda Yapraklı, Karacavi
ran, Karacalar, Orta nahiyeleri 
ile Ilgaz, Çerket, Eakipazar ka
zaJarmı ve Şabanözü, Saray köy
lerini ııezmittir. Abdülhalık Bey 
köylüler]e uzun temaslar yapa· 
rak onlarm dertlerinin yakından 
dinlemit, mahıul ve çalıtma vazi 
yetlerini tetkik ebnittir. 

mez." Bu raporlar da, Sait Hikmet B. in 
Bu •ebepten bu maddenin lef- aklında tamamile bozukluk olmadığı 

airi iatenmİ§tİr. ~! aade.~-.lemiı bulunduğuna 

14 elden 
Bir ele! 

Liman itlerinin 
tevhidi 

tahakkuk ediyor 
lıtanbul limanmın bir elden i

dareai hakkındaki tasavvurlar 
kuvveden file çıkmak üzeredir. Li
man qlerile metırul olan muhte
lif idarelerin tevhidi ve bir mü
diriyeti umumiyeye rapti için tet
kikat yapmak üzere bir komi .. 
yon tetkil edilmiıtir. Bu komis
yonun reiai lktıaat veklleti tAra· 
fmdan aeçilmiıtir. Koıniayon tet· 
ki.katını en kıaa bir zamanda ik
mal edecek ve raporunu verecek
tir. 

Diğer taraftan Ticaret odruı 
da bu huıuıta tetkikat yapmıtlır. 
Odanın tetkikatma &'Öre latanbul 
limanında idari qlerle halen 14 
daire metıruldur. 

Sis düdükleri 
faaliyete geçti 

Tabliaiye umum müdürlüğü
nün Ahırkapı, Fenerbahçe ve Kız 
ku!eeine koyduğu yeni aia düdük
leri çalıımafa bqlamııtır. 

Oç dört ııünden beri aabahla
n çok aia olmaktadır. Ba sia eana· 
amda ince ve kalın bir takım dü
düklerin aealeri ıehrin hemen her 
tarafından iıidilmektedir. lnce 
aeali düdükler Ahırkapı ve Fe
nerbahçededir. Kalın -li•İ Krz 
kuleaindeki düdüktiir. ince dü· 
dükler 3 mil uzaktan iıidilmekte
dir. Kalm düdüfün aeai Pendik 
ve Eyüpte bile itidilmektedir. 

Denizciler, bilhaaaa aevahili 
mütecavire vapurları kaptanları 
bu yeni düdüklerden fevkalade 
memnundurlar. Bu sayede aeferle 
rin i..nkitaa uğramıyacağı temin 
edilmektedir. 

lngiliz filosu Kara
denizden döndü 
Bundan bir müddet evvel Rom..,._ 

ya ve Bulpr limanlannı :riyaret i
çin limanunızdaa ııeçnılı olan lnırİ· 
liz filoııı Akdeniz filoaune iltihak et• 
mek üzere dlln alqam limennnndan 
geçmiıtir. Filo dw-1arak telıri ae
limııtır. Filo ile beraber ııitmiı olan 
lnııilt<re aefareti at&Je -vaıı 4'oa 
dün lıtanbuPa dönmüıtiir. 

Bir düzeltme 
Dünkü aüabamızda "11.aatala· 

nan AYr11pa imarcı Türkiyeyi 
ırıı>ta ve hayretle aeyrediyor •• " 
diYe bir karikatür neıretıniıtı"k. 
Bu karikatiirün bütün buaualyeti 
ve kıymeti Amerika ııazetelerin
de Türkiyenin kuvvetli inkitafıru 
İfarct için neıredllmiı olmaal)'dı. 
Bir tabi ve tertip aehvi olarak 
"Bir Amerika kanlıati!ril" kaydı 
gazetede çıkmamııtır,. 

ıroıterdıırı halde, deli olmıyen bi• 
adamın tımarhaneye konulmasmdalri 
hikmet bir türlü anlaşılamamaktadır 
Bundan bqka, Sait Hikmet B. in 
Türk tebaa11 olduğu bilindiği halde 
Yefatından itibaren 3 bu~uk ay zar
fmda Türk konaoloaanelerinin haber 
dar edilmemesi de çok tayanı dikkal 
görülmektedir. Sait Hikmet B. iıı 
zevceai Duhter H. ın hakikatin teı· 
biti için yapdacak tahkikatın iatilzam 
edebilecefi bütün fedakarlıkları ih
tiyar etmiye karar verdiği anlatd· 
maktadır. 

Belediyede 

Otobüsler 
Azalıyor 

Artık eski si gibi iş 
bulamayorlarmı 

Şehriınizdeki otobüsler aon 7. • 
manlarda azalmaktadır. Otobüs
çülere nazaran otobüslerde artık 
eakiai ııibi İf kalmamıftır. Bundan 
6 ay evvel ıehrimizde 120 otoLüı 
faaliyette bulunurken timdi 96 O· 

tobüa aeyrüsefer etmektedir. 

Ed.irnekapı bakım 
yurdu 

Belediye bütçeai geldiii ıe et• 
le Edirnekapı Çocuk bakmı yur• 
duna yeniden 50 çocuk alınına ı· 
na karar verilmittir. 

Yurda ııündüzleri İte ı:ııleıı 
fakir kadınların çocukları alına· 
caktır .. Kadmlu aktaml ... n ille
rinden çıkınca çocuklanııı alacalı 
lar, ertesi aabah ııiderkcn tekrar 
yurda bırakacaklardır. Ço.:ukla• 
ra bakmak Üzere yurda yeniden 
hemşireler alınmıftır. 

Konservatuvarın 
ıslahı için 

Konaervatuvarm ıalahı ı n 
Viyanadan celbedil cek profe ,_ 
re belediyece bir davetname ı:;ôn 
derİlmİftİr. Mütebaaau bu ay so
nunda ,ehrimize gelecektır. 

Yeni bir dava 
Belediye Bakırköy çimento 

fabrikaaa aahipleri aleyhine biı 
dava açmııtır. Fabrikanın .i;gal 
etmekte olduğu arazi evvelki •a· 
bipleri tarafından fabrikaya sa· 
tılmqtır. Satılmadan ""Vel po.rçp, 
parça ifraz edildiği Takit b.,lcdi
Y• bu arazi üstünde bir çok yol 
lar açmrıtır. ' 

Fabrika buraoıru kül halinde 
almca yolları da imha etmi~lir. 
Belediye timdi fabrikadan bu yol· 
lann bedelini iatemektedir. 

Mezarlık pazar 
yeri olacak 

Beyoilunda, tünel ba11adıı Sü .. 
reyya fotoırrafhanuinin kal'fllJD· 
daki köıede bulunan mezarlık 
belediyece kaldmlm4tır. Bura&! 
teıviye edilecek aeyyar esnafın 
toplanmaaı içi:n bir pazar yeri ha-• 
!ine ııetirilecektir. Bundan aonra 
Beyofla caddeainde .eyyar aahCJ· 
lann dola,maaına miiaaade edi). 

•••••••••••••-S I miyecektir. 
Türk güzeli niçin cihan 

güzeli oldu? 
Çünkü Türk ııüzeli, 
Türk üzümü 
Türk İnciri 
Türk fmdığı ile beslendi. 

MiLLi iKTiSAT VE TASAR. 
RUF CEMiYETi 

Tiyatro mektebi 
Belediyenin tiYatro m ktebi ha 

sene açılıruyacaktır. Maarif Ve
kaleti mektep için verdiği üç bin 
lira tahaiaatı hu aene k ımi•tir. 
Belediyenin kendi tahaisalt ile .ı.... 
mektep idare edilemiyecefi için 
bu sene manleaef tiYalTo mektebi 
faaliyetle bulunamayacaktır. 

' 
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Gelen evrak ııeri verilmez -
Maddeli ııeçen nüshalar 10 ku
"'ftur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdlriyete müracaat 
edilir. Gasetemiz Uinların me-
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y qilköy rasat merkezinden ve

ril• maltlmata _.-an buıün 

ı hava bulutlu olacak ve rüzııir ka
ra,.lden mütedll kuvvette esecek 
tir. 

Dün tazyiki n .. imi 768 milimet 
re, azami hararet 30, uıari 14 
santigrat idi. 

llf1;i1:~ 
Araba 
Boyası 

Ben tarih mal6mabnda pek 
sağlam delilim. Zatıen içimiz

' de bu yolda ıa.ğlam olan da pek 
çok değil... Onun için tarilıe 

1 ait bahislerde pek ihtiyatlı aöz 
' ıöylerim. Bilmiyorum hangi de 
' virde btr dtipnan donanması 
' Çanekkaleyi zorlayıp latanbulu 

tehdit edecek diye bir mayet 
çıkm19... O zaman veziri bam 
olan galibe İbtir Pqa da mü
dafaa tedbiri olarak lıtanbul 
surlarını beyaza boyatmıt ki; 
dürana deb,etli ııörünaün dl.
ye •.. 

T eıbtlıte hatl sayılmaz der
ler .. Üsküdar tramvay arabala
rı senelerden beri çalıımaktan 

, dolayı yorulmuı ve yerine yeni 
si getirilemediği için pek hırpa 
lanm19tı ... idare arabaları fıstı
ki ve cam göbeti renklerine 

11 boyamı9 ... Bililhtlyar lbtir Pa
şa vak' uı aklıma gelcH ..• 

Ayda 1300 papel 
Neme lazım! kimaenin para

unda gözüm yok amma ititti
ğim bir fey doğrusu hayretimi 
mucip oldu. Şu son zamanlarda 
piyaaanın en rağbet gören ve de 

,nizle alakası olan bir okuyucu 
kadını Beyoğlunda bir biraha-
neye ayda 1300 liraya üç ay i
çin kapılanmış.. Afiyetle oku· 
sun ve afiyetle yesin!. Amma 
İçimizde gürül güriil beş dil bi
len, inci gibi yazı yazan. pırlan 
ta gibi sö:ıısöyleyenı ve dünya
nın bilmediği malfunatı bilen 
hangimiz ayda bu kadar para 
kazanıyor •. Hoclru meydan! .. 

Vallahi efendim! bunları 
gördükçe bütün verdiğimiz e
meklere acıyorum. Bugün han 

Dü~ünde 
Bir gÜn eski tanıdıklardan Nu

man Ef. beni kızının düğününe 
çağırdı. 

Numan efendi esnaftandır, hat 
ti.fakir esnaftandır. 

Kuytu bir mahallede, kendi e
vinde oturur. Gittim. Aman Alla
hım, Numan efendinin ne çok ta
nıdığı varını§. Bir defa kadınlı er 
kekli bütün mahalleli orada .. On
dan sonra uzaktan yakından eıi 
dostu da böyle bir müteyemmen 
günde Numan efendiyi yalnız bı
rakmak istememifler .. 

Bu kadar kalabalıklı, sofrada 
bu kadar ma5raflı, düıfüne gide
ceğimi hiç tahmin ebniyordum. 
şöyle mutavazı ve eğlentili bir ge 
ce geçirilir, gider, idet te yerini 
bulur, diyordum .. 

Halbuki düğün evi adam almı 
yordu. O kadar bol sandalye, o
kadar bol çatal, tabak ve aaire, 
o kadar mebzul yemekli ve içkili 
sofra hiç hayalimden geçmiyordu. 

Eh, ne de olaa düğündür$ aza 
cık masraf edilir. Fakat Nunıan 
efendi vaziyetinde bir adamın, bil 
haıaa fU buhranlı zamanlarda bu 
kadar lüzumsuz maırafı nP.den 
göze aldığını bir türlü anlama
mıttım. 

Geniş masanın bir tarafmda 
bana da yer gösterdiler. Y akmda 
oturanlarla tanıştırdılar. O za
man bu ihtişamın yavaı yavaı sıı: 
rına vardım. Meier bizde eanaf 
araıında ne güzel tesanüt varmış, 
doğrusu hoıuma ııitmedi değil .. 
Düiün veıileıile Numan efendiye 
kimi kaıaıını açmış. yirmi bet lira 
ııöndermit, kimi elli lira gönder
mİf. Kimi kuzu göndermiş, kimi 
helva yaptırıp göndermif. Neler, 
neler ııöndermemitler .. 

Davetliler araımda biraz geri
lerde oturan taklaban bir Yahudi 
de var ki, bütün meclisi eğlendiri 
yor. Sonradan öğrendim. Bu Ya
hudi düğün tertibatını dört yüz 
liray~ taahhüt eden adammış. Ne 
reden bulup bulutturmufsa, bulut 
bırmuf, sandalyeler kiralatmıf, ta 
bak, çatal, şu, bu, hüli.sa kalaba 
lık bir düfün aofraaına ne lazım
sa, biç bir teyi eksik bırakmam•t· 
Adam da hot meşre11, ortalığı Öy 
le eğlendiriyor ki .. 

Rakı au gibi akıyor, sofrada 
mezelerin envaı ... içimden' "Atk 
olsun Yahudiye!" dedim ama, 
maırafm dört yüz lira tuttuğuna 
da pek aklım kesmedi. 

Davetliler boyuna Yahudiye i-
tibar ediyorlardı: . 

- Haydi Salamon efendi; iç 
bakalım bir tane daha! 

Davetlilerin, omuzlarının üs
tünden bir kol ııerilere dofru u
zanıyor, Salaıt1on efendiye bir ka 
deh sunuyordu. Fakat kimaenin 
de meze uzatmak aklına ııelmiyor 
du. Salamon masadan uzakça o
turduiu için., Ön aaAan yarıp me 
ze sofraıma da bir türlü uzana
mıyordu. 

Bir bir daha, bir bir daha! Za 
vah Salamon efendi Allaha tevek 
l<ü1 ederek, uzatılan kadehleri 
hep yumruk mezesile deviriyordu 
Bir aralık: 

- Yahu Salamon efendi, hiç 
meze yemez mi? diye soracak ol 
dum. 

O sırada Salamon' 
- Durun, size bir hikiye söy 

liyeceğim, dedi. 
- Söyle bakalım Salamon, 

dinliyoruz. 
- Efendim, Y eçmiç zamanda 

Sultan Mahmut Efendimiz .•• 
Derken davetlilerin arasında 

bir kmuldatma oldu. Birisi yalan 
cıktan ökaürdü: 

Ehhe, ehhe! 
Oteki sordu: 
- Hangi Efendi Salamon, 

kendine gel! 
Salamon farkına varnııttı: 
Canrm masaldır bu! dedi .. Di

yeceğim hani Sultan Mahmut bir 
gün kıyafet değiıtirmiı, Balattan 
geçiyorınuf. Sokağm birinden hir 
cenaze alayı çıkmıı. Sultan Mah 
mut merak etmiş, yanmdakilere 
aormuş: 

- Kimdir bu ölen adam? 
Maiyetindekiler hemen sorup 

soruıtunnu,lar. Gelip anlahnı•
lar: 

- Efendimiz. hu adam Yahu
didir. Rakıyı hep mezesi2 içer
mi9. Ondan ölmÜf ... 

Davetliler arasında bir knh
kaha.. Herkes nükteyi anlamıştı. 
Şimdi davetliler Salamon efendi
ye rakı uzatıyorlar ama, her ta
raftan da mezelerin envaı yağı
yordu: 

- Salamon, al ıu bavyardıın .. 
- Salamon efendi, bu ançüiz 

enfes .. 
- Salam.on, şu atakozdan ye 

Allah atkına .. 
- Salam.on, sıcak ciyerden iı

ter misin? 

Mevlit 
7-10-932 Cuma gÜnÜ öğleden 

aonra Dolmabahçe camiinde refi
kam merhum Saniha hanımın ru
huna ithaf olunacak mevhida u
zakça bulunan akraba ve ahbap
lann her biriaini ayrı ayrı davete 
zaman ve vaziyetçe imkin bula
madığımdan gazete ile arza mec 
bur kaldrm. Arzu buyuranların 
teıriflerini rica ederim. 

lstihki.m binbatı•ı 
M. Celôleıidin 

• 

Mevlit 
Hicaz Maslahatııüzarı mer-

hum Lıitfullah Beyin ruhi için ya
nnki cuma ııünü Sultan Ahmct'te, 
Yere Batan camialnde cuma ne
mazından aonra Hafız Şevket B. 
tarafından mevlidi nebevi kıraat 
edilecektir. Merhumun doatlan
nm ve arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunur .. 

1RT1HAL 
Mülga aşar Rusumat umum müdü 

rü merhum Şükrü Bey kerimesi ve 
Liman Şirketi umumi katibi Retat 
Yılmaz Beyin halası dün Anadolu
hisarındaki köıklerinde vefat etmiı
tir. Bugün öğle namazı ~·akti cenaze 
si kaldırılarak Anadoluhis~rındaki 

aile kabristanına defnedilecektir. Al
lah rahmet eylesin. 

Iatanbul üçüncü İcrasından: Bir 

borcun temini için mahcuz ve para-

ya çevrilmesi mukarrer Pres makina 

aı ve saire 10 teırinevvel 932 tari

hinde saat 9-10 kadar Galatada Voy 

voda caddesinde birinci oçık arttır

ma ile satılacaktır. Taliplerin ma

hallinde memuruna müracaatları z .. 
-·----·····-·••••••••••••••••••••••• lin olunur. 

gi mecliıi idare azası, hangi ka 
badayı müessese müdürii bu pa 
rayı alır!.. Guya sükut altın
dır diyenler sesin ve şarkının 
banknot olduğunu görmemişler 
se görsünler. 

FELEK 

TOTO ı\TANA.SYAD1S 
Moda ticarethanesi yeni modelle

rini 8 Teşrinievvel Cumartesiden i

tibaren teşhire ba,layacağını muhte

rem mütterilerine arz eyler. 

Başka bir çocuğun 
ölümüne sebep oldu 

lspartadan yazılıyor: - Yay
lazade mahallesinde oturan çilin
gir çırağı 15 yatında Ahmet ta
bancaaile oynarken tabanca atet 
almıf, çıkan kurtun dükkanın 
damını delmiş, bitifiğindeki çilin
ııir dükkanının kaplamalanndan 
içeri girerek o dükkanda bulunan 
13 yatında Ömer oğlu Mehmede 
isabet etmit ve Mehmet derhal 
ölmüştür. 

Erzurumda kar 
Erzurumdan 2 tarihile bildiri

liyor: - Geçen Cuma günü öğle
den sonra başlıyan tiddetli yağ
mur gece yarııına kadar devam 
etti. Saat 3 den saat 7 diye ka
dar da fazlaca kar yağdı. Şehir 
dahilinde ve ovadaki karlar o 
gün öğleye kadar eridi ise de Pa
landöken ve Dumludağlarındaki 
karlar halen kalmıtbr. 

Bir haftadan heri havalar çok 
soğumuştu. Dünden itibaren ıaın
mağa başlam•flır. Geçen hafta 
zarfında birkaç defa yağan yaf
murlar ve bil!>.assa kar çifcinin 
harman işlerini biraz geriletmiş
tir. 

Çalıştırılan 
Mahkumlar 

Trabzon 3 - Müddeiumumi 
Ekrem Beyin riyasetinde topla
nan bir komiayon amme itlerin
de çalışmak Üzere müracaat e
den altmış mahkıimun istidalan• 
nı tetkik ederek arzularını isaf 
etmi§tİr. 

Çalı0tırılacak 200 ki.iyi İstiap 
edebilecek olan hapiahane de 
timdi 300 mahpus vardır. Maçka 
daki eski jandarma mektabi ha
pishane haline ifrağ edilmiıtir. 
Mahkiimların nakli için vali, müd 
deiumumi mahallinde tetkikat ya
pacaktır . 

Bir kız kaçırdılar 
Salihliden yazılıyor: - Bura

da bir kız kaçırma hidiseıi ol~ 
mut, zabıtanın şiddetli takibatı 

neticesinde kaçırılan kız bulun
muf ve aileıine t alim edilmif, fa
kat kzı kaçıranlar ödemişe kaç
mıya muva"ffalc olmuılardır. Öde
mi§ zabıtasına bu adamların ya
kalanmalan için eınir verilmiştir. 

Kaçakçılarla bir 
müsademe 

Mardin, 2 - 27 eylul salı gü
nü Derik kazaaı kaçakçılarmm 

cenuptan şimale geçtikleri haber 
alınmıt ve Resülayın gümrük bö
lüğü tarafından takiplerine bir 
müfreze gönderilmttir . 

Müfreze kaçakçılara Selmi na
hiyesi cenubunda raslamııtır . .Şa
kiler silah kullandıklarından ya
pılan yarım saatlık müsademe 
neticesinde kaçakçılardan 8 kiti
le y6klü olarak 12 e.tek l katır 
ve 2 deve ele geçirilmiıtir. Yükle 
rin içinden bir çok manifatura eş .. 
yası çıkmqtır. . 

ikisi yaralı olarak kaçabilen 
diğer üç kaçakçının müfrezemiz 
tarafından takiplerine devam e
dilmektedir. 

Malatyada 
Kaçakçılık 

Malatyadan yazılıyor.- Son 
bir hafta zarfmda vilayetimiz da
hilinde muhtelif mahallerde 13 
kaçakçı yakalanmıf, ihtisas l\lah
kemeaine verilmittir. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 6 ntJf, ma döndüm. "Sonposta" gaze-
- A çocuklar, nerede içecek- tesinin muharrirlerinden biri ... 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Batı kızıllığı maddenin 
katılığını ve sertliğini aldı. 
Şimdi tam taraçanın dibinde 
yan yana uzanan fU iki resme 
bakınız: Genç ve oynak iki göv 
de, diti ve erkek gövdesi, saç
lar biribirine kantacak kadar 
yakın, kadının dirseği kuma 
gömülmüt• erkek yavaş sesle 
konuşuyor. 

Birine Ayşe birine Ahmet 
ismini yakıştırıyorum.. Belki 
,adece tanıdıklardır; belki ni
şanlı. yahut yeni evlidirler: 

- Anem, batını bana çevi
rir misin? Gözlerini görmez
sem, senden kopmuşum gibi 
geliyor. 

- Bana kalıraa aı-tık giyine
lim. Yemekten sonra koruya çı 
kacağız. [Sesi soluyarak) Sa
na geçen mehtapki çınar hiki
yeıini hatırlatacağım. 

gençliğin kendisi gibi geçiyor; 
kanının aktığını göriiyorum. 

- Ahmet, daha yavaş sık .. 
- Seni içimde eıitınek iste-

yorum. Sular gibi karışaak, 
gölgeler gibi karışsak .. 

• • • 
Ne iyi bir hikaye olurdu: 
"'Ayıe &arı ve sıcak a.smaların 

arcı:ıından köfkün üat penceresi. .. 
ne doğru baktı: 

- Ahmet .. Ahmet ... 
- Ne var Ayte? 
Pencereden genİf omuzlu, gü

zel bir göğüs aar yor: 
- Ayol bu ne tenbellik ... Ben 

iki saattir bahçedeyim. Hemen 
geliraen aana bir aürprÜİm var.. 1 

iki eli arkasında, genİf mavi 
gözlerinin bütün denizi gülüyor: 

- Ne sürprizi? 
- Buraya gelmeden •Öyle-

mem. 
Biraz uzakta, hauu:zun kena

rında uzun bir au kö~ii, be}'GZ 
bir kedi ııwıunısu ile o a•ı ar; ih-

siniz? diye bir bağa, bir de bal- _ Efendim, malum ya mo-
kona bakıyor . 

Ahmet merdivenleri, çamlığı da ..• Anket ıçın geldim .• Şu 
ve çardağı bir geyik gibi seker<!k yan muadaki hanımlara ıora
koştu: cağım. Belli batlı kimselere 

- Söyle Aneciğim, ne •Ürpri- değil de, geliti güzel fikir top-
zi? d k] layoruz. [Acele e ere gali-

Ayşe illı güneıle ı.sınmlf }"a-
naklarını uzattı ve dudaklarını ba kalkacaklar .. Tekrar yanını-
bükerek: za gelirim. 

- Bunları Öpmeden mi? Bağ, aalkım ve Ayşenin ü-
y arı açık pancurun arlıcuında zümü, hepsinin üstüne bir mü

gelini ile oğlunun saadetlerini ya- rekkep kokusu yayıldı. Atağı 
n ağla~a!~ seyreden büyük ha- , baktım. Ayşe ve Ahmet git-
nımı guldurecek kadar çılgınca . I d" K 1 k · f" • 
·· ·· t ··ı mış er ı u a mısa ın. an-opuf u er. • . •. 

- lfte sürpriz.. ketçıyı dınleyorum. 
Olgun bir salkım üzüm uzat· - Bonıuvar hanımefendi? 

Çatal bir ses: 
- Şu kütüğün ilk salkımı! _ Ne haber yavrum? Hot 

tı: 

_ Bir sen .. Bir ben ... Dur ilki- ld" · p k d 
ni &en sana vereyim. ge ınız.. e le tanıyama ım. 

- "Sonposta" dan °eliyo-- Hayır, ben aana.. e 
Köpek güler gibi, kedi kıska- rum, efendim. 

nır gibi bakıyor. - Ae: ... O kadar geç oldu 
Ahmet, biliyor mu•un, dün mu? (1) 

gece arka bahçeye bir gül tBmar- _ Hayır, "Sonposta" bir ga 
lamıftık. Üzümü onunla öder mi-

zetedir. •İn? Eğer kırmızısı iyi iae, bu e-s-
vabımla ne İyi gider. - Öyle ya ... Kuzum Mühi-

- Sen bir gülden daha 1:.ızel- be Hanım, şu bizim satılık ili
sin? 

- Ya aen? .. Ya aen? .. " 

* * * - Bonıuvar. Falih Bey .. 

[l] Cümleleri daha mahalle
leıtirmek ve cevapları tekerleme
leştirmek A. Galip Beye bırakıl-

Kari sütunu 

Edremit'in tikayeti 
Edremitten yazılıyor: latanbul ile 

Edremitin ara11 buııünkü vesaiti nak 
liye ile oniki saaıtır. Halbuki posta 
idaresinin yeni tertibi ile mektup ve 
gazeteleri ancak üç gün sonra alabi
liyoruz. 

Buglin : M l L L I SİNEMADA 
Mevsimin f:n büyük oryantal filmi. 

ATLANTİD DİYARINDA 
sözlü, fark.ılı aşk ve sergüzeşt filmi. 

KERİMAN HALİS HANIMIN 
Spa güzellik müsabakasında dünya ııilzellik kraliçesi 
intibahı intibaatını musavver FOX hususi kopyesi. 

OPERA SİNEMASINDA 
Mevıirr.in en heyecanlı filmi 

Vatan Uğrunda 
Kemali muvaffakiyeıle devam ediyor. 

ilaveten: F O X HALiHAZIR DÜNYA HAVADiSLERi. 

Geçen sene posta nakliyatını Oto
büs iıletenler bir şeref olsun diye 1 , 
kuruta teahhüt etmiılerdi. Bu sene 
bedava taıımağa yanaımamıılar. An 
!aşılan evvelden haaıl olma bir alışık 
lık eseri olacak Edremitin postası da 
ucuza mal olsun diye haftanın muay 
ye ngünlerinde taşımak ıartile ihale . 
olunmuş, Bizim bu ihaleye karıtmak 
hakkımız değildir. Fakat her gün . 
gazete ve mektup bekleyen iş ve ti- 1 
caret sahibi bir çok insanın eıki za- j 
manda Tatarlar ve sailerle ulaştın- , 
lan müddetler kadar uzun bir zaman .. •••••-••••••••••••••••••••••••1 
postayı beklemekten tikayet elbette 
haklarıdır. 

Mercii aidinin nazarı dikkati celbe 
dilirse buna çare bulunacağına emin 
olduğumuz için keyfiyeti gazeteye 
geçirmenizi rica ederiz. 

Yeni neşriyat 

Kooperatif 
Ayda bir çıkan kooperatif mec

muasının beşinci nüshası da ço1': ı 
zengin münderecatla çıkmııtrr · J 

Gerek memleketimiz ve gerek 
dünya iktısat itlerine dair kıy-

metli yazılar ve malümattan ! 
maada, "Sanayici efendilerimiz 
bir az susar mısınız?" batlıklı 
makale çok dikkate ıayandır. 

Bütün karilerimize tavsiye e
deriz. 

İstanbul'un kurtuluş 
(türküsü) 

Salgın çelik varlıklara 
keskin yumruklarla çatan 

ve onları çarpa, kıra 
bağrımızdan söküp atan 
yıldırım özlü (Gazinin ordusu), 
böyle bir ııünde, (ya•lı lstanbul'u) 
(zaferlere el öptürüp) kurtardı 
Karanlıkları ıfığile yardı. 

Türk .Şiir kıralı 
Filorinalı Niizıın 

1 RADYO 
Bugünkü Proğram 

ISTANBUL - (1200 m.) 14 
Dil Kurultayının müzakereleri, 18 
orkestra, 19,5 Makbule Hanımın 
ve Yesari Aaım Beyin ittirakile 
alaturka konser, 21 orkestra. 

BÜKREŞ - (394 m.) 21 .farkı 
konseri. 

BELGRAT - (430 m.) 20 Al
manca muhavere, 20,30 gramo
fon, 21 doktorun tavsiyeleri, 
21,20 piyanoda eaki farkılar. 

ROMA - (441 m.) 21,45 sen
foni. 

PRAQ - (488 m.) 20 fenni 
musahabe, 21 Verdi'nin seçilmİf 
eserleri. 

ViYANA - (517 m.) 19,25 
konferans, 21,20 Alkesti iaminde 
bir komedi, 23 Lehar gecesi. 

PEŞTE - (550 m.) 20 Çigan 
orkeatrası. 

VARŞOVA - (1411 m.) 20,5 
Edebiyat bahisleri, 21 hafif kon
ser, 22,30 atüdyoda komedi, 23,15 
dans havaları. 

BERLIN - (1635 m.) 21 mu
aikili komedi, 233,20 Viyana'dan 
nakil. 

nı verdiğimiz gazete mi? Pe
ki yavrum. mütteri mi çıktı? 

- Hayır efendim, bir anket 
yapıyoruz da.. (1) 

- Anket mi, o da ne? 
- Sizin gibi hanımefendi-

lerden gazetemiz için sual so
ruyoruz. Cevaplarınızı basaca
ğız. Genç kızlanmıza derı ver
miş olacağız. 

- Şimdiki kızlara mı? On
lar sinemacıdan ders alır. [ Ök
sürür) Bizim gibi Hacı hafız 
hocadan değil! 

Bir başka kadın - O ne Ha
cı hafızdı o ••. Bana Amme'yi 
üç günde söktürdü. 

Gazeteci - Müsaade eder 
misiniz, işte birinci sual: Kızı
nızı nasıl yetiştirmek İstersi
niz? 

- Aa... Nasıl yetittirmek 
isteyeceğim? Her halde bizim 
komşu beylerin kızı gibi değil, 
[sesi daha çatlayarak] aile kı
zı gibi .• Kendim gibi .. 

- Teşekkür ederim. Kime 
vermek İstenin iz? 

- F enerbahçe futbolcüsüne 

[l] Bir yaşlı 
kelimesini naaıl 

kadının anket 
tuhaf bir ıeye 

''KANUN 
NAMINA,, 

Hakiki bir şaheser olduğundan 
herkes ittifak etmektedir. 

aktaından 

GLORYA'da 
Kahramanlık ... 

Lüks .. 
Aşk 

BU AK;ıAM : ~-.. 

ARTİSTİK 
ııinemaııında 

Büyük Gala müsamereoi olarak 

Kadın Peşinde 
(Rubacuori) 

ilk ltalyanca sözlü ve 
şarkılı muazzam film 

Armando F alconi 
Grazia Del Rio 

lli.veten: EDUARDO BIANKO 
Arjantin orkestrası. ·~ Pampa 

Arjantina " nın tarihi tabloları 
arasında en mük:enunel ve bat 
döndürücü tangolan terennÜnt 

edecektir. 

Telefon: 42851 

ZA Yl - Galata ithalat gümrüğün
den almıı olduğum 31625 numerolu 
beyannameye ait 430793 numerolu 
31-5-32 tarihli bir kurutluk vezin 
Ücreti makpusunu zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Y "fildirek Ka
rakol sokak Trikotaj fabrikası sahi
bi Koço Sandalcidis. 

verecek değilima ... Efendi kı
lıklı. rahmetli pafam ahlaklı, 
bir ana baba evladına .. 

- Kızınızın yatında olsa
nız ne olmak İsterdiniz? 

Kırıtık derisi gerildi, gev
tedi. içini çekerek: 

- Ne mi olmak isterdim? 
Rahmetli pa,amın eyali ... 

* * * Anketçi üç dört masadan 
sonra yanımdan geçerken ça
ğırdım: 

-Ne zahmet edip duruyor
sun, azizim. Hangisi dütün.clü
ğünü söyleyebilir? Hepsinin 
burada kıskandıkları çifte bak, 
görüyor mısın? 

"İçlerinde imişim ııibi hep
si hesabına ben cevap vereyim. 
Suallerinizi tekrarlayınız: 

"l - Kızınızı nasıl yetiı-
tirmeği İstersiniz? 

"Cevap - Anita Paj gibi •.• 
" « - Greta Garbo gibi .. 
" « - Joan Crawford gi-

gı .. 
"2 - Kime vermek İstersi-

niz? 
"Cevap - Hurmacı Araba ... 
" « - Pamukçu Araba .. 
" « - Fıstıkçı Araba .... 
~ K ı7rn•7'ın va rntl• nl-

MELEK 
sinema unda 

J E A N M U R A T ve 

KATE de NA G Y 

ııibi iki büyük artistin 
temsil ettiği 

Aşkta Galip 
filmi mevsimin birinri 

ŞAHESERiDiR. 

Filme ili.ve: Paramount Jurnal. 

YABANCI BİR 
BAYRAK ı\L TINDA 
Kadın ve koca11 her ikfoi de 
yekdiğeri ne sevdalı ve y•k · 

diğerinin kanına susamış. 

ilaveten : 
R. K. O. Dünya Hnadisleri. 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Şehir Tiynlr>.:.t 

Temsilleri 

Umuma 

Saat 21.30 
YEDİ KÖYOrı 

ZEYNEB! 

Yazan : Hauplmann 

Nakil eden Seni

ha Bedri Hanım 

Rifat oğlu Cevdet 
Beşiktaş Askerlik şubesinde~ 

aldığım aakeri veaikayı zayi et~ 
tim. Yenisi alacağımdaıı hül3niİ 
yoktur. 

11 / 674 numaralı Liman cüz• 
danımı zayi ettim. Yenisini alaca 
ğundan eakiainin hükmü yoktur 

Süreyya 

ZA YI - 0275 No lu otomobili~ 

muayene cüzdanı ve 434 sicil ve ~.:J 

för ehliyetnamesini zayi ettiğimden 
hükmü yoktur. Şoför Kiril Rodiy<ı 
nof. 

sanız ne yapardınız? 
"Hepsi bir ağızdan - Olanı 

da görürsün!! 

Muharrir masadan muay• 
koşuyor. Kazino burnu kala 
balıklaştı. Kuft"sal karardığı 

için seyredecek gövde bulama· 
yan üç dört kişi kuvvetlerini 

rakı ve çeneye vermişler, ar· 
kamda konuşuyorlar: 

- Piyango bu sefer de vur
madı .• 

-Ben artık bilet almayoruıı" 
Bilir misin. niçin? Bankadıı
ki bizim Hüseyine Fransız veı· 
n~r demiş. ki: 
"- Niçin birinci mükifal 

bekleyorsunuz da başınıza yıl· 
dırım düşmesini beklemeyorsu· 
nuz? 

"Sonra da hesap yapmış: 

"- Orı iki 50 ooo bile1 

600.000 eder. İstanbulun n~· 
fusu da 600.000 dir. 600.000 bt· 
lete senede 12 birinci ikraınİY' 
düşüyor. Halbuki İstanbula ıe> 
nede hiç olmazsa 1200 yıld
rım iner." 

(D~vamı varl 
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Deniz-
Yarış!an 

6 TEŞR1Nıt:. VVEL 

yacağını zannediyordu. Fakat 
sonuncusu bunu yapabilecek ka 
biliyette değildi ve Sera kendi 
başına kaldı. 

5000 metrede Almanlar ilk 
iki mevkii tutacaklarını tahmin 
ediyorlardı. Fakat Shomberg'
in yorgunluğu ve Fraırsız La
forge'un çetin koşusu, Almanla 
nn ümitlerini suya dütürdü. 

Syring 15,9 da tam kazanabi 
lecek şekilde kotşu. 

Fransızlar 110 metre manialı 
koşuda da fena idiler. Üçüncü 
ve dördüncü geldiler. 

100x4 metrede Fransızlar 
hatta zannedildiğinden daha 
kolayca yenildiler. 

400x4 metreyi İse Fransızlar 
3'22'2 15 te kazandılar. 

1932 

Fransa şampiyonası oynanıyor 
Kupanın en hararetli maçları büyük bir halk 

kütlesi huzurunda oynanıyor 
Fransa futbol şampiyonası

nın en hararetli maçları oyna
nıyor. Biz bili. burada mmta
ka kongresini yapamadan otu
rurken orada sporcular bir ay
dan beri kış topunun arkasın
dan koşuyorlar. 

Çok korkuyoruz ki bu sene 
de geçen sene olduğu kadar bi
le küçük maçlar yapılamıyacak. 
Bunu biraz düşünecek olursak 
hiç bir zaman bizim mıntaka
mıza uyğun bir tekil değildir. 
İki sene bir memlekette futbol 
hareketi yapılmazsa, üstelik o 
memleketin futbolcuları da ama 
tör olurlarsa futbol kabiliyetle
rini naaıl muhafaza edebilirler. 
Bu, imkansızdır. Miaal olarak 
Fransızları ele almıttım. 

Onlar. en kuvvetli takımları 
olan Racing klübünün tehrimt
zi ziyaretlerinde de gördüğü
müz gibi Fı·anaız futbolu pek 
o kad'ar ezici bir futbol değildir. 
Aııc:ak onlarla bizim farkımız 

(~ .-,. 
; .. .. 

• 

• 

Fran.ça futbol şampiyonasından iki lntıba 
onlar muntazam ve disiplin tah 
tında çalışıyorlar. Halbuki biz 
hali. klüpçülük ve şahsi menfa 

atler petinde koşuyoruz. mit vı i'OOÇİyor. Eğer 11özlerimi 
Artık bunları bırakıp işe dört zi ac;.mıyııcak olursak büıbütün 

elle sarılacak vakit çoktan gel- de geçecek. 

Kadın tayyareciler Türkiye 
Futb31 
Birincilikleri 

Kadın tayyarecıler. Sekiz; gün hiç 
durmadan 011 yere inmedtı!n u~·an 
(solda) Mrs. France• Marsa/is, 
(sağda) Mrs. Louis Thadm halô 
yorgunluktan ıikôyct etml'dihleri 
yüzlerinin gülmesinden anlaşıl-

mayor mu? 

Bu son senelerde en ileri git 
miş sporlardan biri de hiç şüp
he yoktur ki tayyareciliktir. 

Bundan on beş yirmi sene 
evvel Manş denizine uçarak ge 
çen bir tayyareci harika yap
mıt gibi telakki edilirdi. Halbu
ki şimdi bu umuru adiyeden ol 
du. 

1 

duğumuz iki Amerikan kadını 
bu cümledendir. 

Bu kadınlar Mis Eraneea ile 
Mia Louiı Thaden dir. 

Hiç uyuku uyumadan ve ye 
re inmeden sekiz gün uçmağa 
muvafakf olmuşlardır. Sekiz 
günü saat olarak düşünürsek 
şu rı:ıkam gözlerimizin önüne 
gelir: 192 saat. 

192 saat uyku uyumadan ve 
hiç olmazsa bir yere uzanma
dan vakit geçirebilecek İnsanın 
sinirlerinin n,. tlerece kuvvtli 
olması icap etiğini tuavur edin. 
......................... ·-·······--····---
Kücük 
Şampiyon 

Yarınki cuma günü Kadıkö
yünde F enerbahçe sahasında 
Türkiye birinciliği grup müsa
bakalarına başlanacaktır. Ve 
bununla beraber diğer bazı mü 
sabakalar da İcra edilecektir. 
Müsabakalar şunlardır: 

13 den 14,30 a kadar Fener 
B. Şi,li, 14.30 dan 16 ya 
kadar Türkiye birinciliği. 16 
da F enerbahçe birinci takımı 
Süleymaniye ile bir maç yapa
caktır . 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İf &le İfçi 
i.tiyenlere tavauut ediyor. lı 
ve itçi istiyenler bir melttup
la lı büromu:ıa müracaat et
melidirler. 

İş arayanlar 
Osküdar Çinili Külhan sokak 

No. 27 Faruk ef. Osküdar orta 
mektebinden mezun. Ticarethane 
lerde katiplik veya taluildarlık gi 
bi işlerde 25 lira aylık ile çahta
bilir. 

• • • 

Öyle tayyare meraklıları var 
1 ki öğle yemeğini y~~ek için 

Paristen Londraya gıdıyorlar. 
j Ve oradan tekrar avdet ediyor· 
ı lar. 

Hanelerde Almanca hususi 
ders almak üzere muallime ibtiya 
cı olanlar Cağaloğlunda Ahmet 
Nazmi matbaasına müracaat ey
lemeri. 

Harmvorth kupa.y, için yapılan Kano sür'at müsabakasını gösteren bu resin. 
hareket itibarile mükemmeldir. Bu yarışa bir çok beynelmilel ko1ucular gir
mişlerdir. Bunıa,.111 başında Kaye Don 'un bulunması bu yarışın ehemmiyetini 
bir kat daha fazlalaştırıyordu. Resimde Kay Do11 ileridedir. Bu avance'ına mu
kabil yarışı kaybetmiş ve rakibi Amerikalı Gar Vood saatte 123 km. 786 metre 
yaparak rekor tesis etmiştir. Bu nıiisabakayı 100 bin hl.~i se11rel1111şlir ve 

e de 65 lını. 880 metre idi 

1 Bundan b şka herkesin ak-
lındadir. K.sa Okyanusu kücük 
iki kanadın kaç defa mağlup ol 
du. 

Salğın halindeki merak yal
nız erkeklere inhisar etmiyor. 
Bunların içinde kadınlar da 
vardır. Hatta kadınlar cür'et i
tibarile erkekleri bile gölgede 

1932 Lo• Angeles Olimpiyadın
da yüzme şampiyonasını kaz-ı:nan 
kadın gördüğünüz; gibi sabalılarf 
biaiklet iltı mekteb~e gid~!' ~İr 

506 - Almanyada yüksek tah
sil görmiit ve Bolonya konservatu 
vanndan mezun almanca, franslz 
ca, İtalyanca, türkçe ve nımca ti. 
aanlarına vakıf iyi bir aileye men 
sup bir hanım kız piyano deraı 
vermek ve kız mekteplerinde mu· 
siki muallimliği yapmak arzusun· 
dadır .. 

* Huıuai piyano dersleri tecrü· 
beli bir Matmazel, hanım kızla· 
ra hu!usi piyano deraleri vermek 
arzusundadır, arzu edenler Hay .. 
riye aolr.k Corlu apartıman 6 N. 
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.......... u tayı dün akşam mesaisine nihayet er • 
ı B • u •• gun 

• er asım (Ba ı ı ınci sahifede) 1 manına tesadüf eıtırilmeai arzu• geni§ ve dı.izırün yollar açıldı. Bü- j 
celsenin zabıtları okundu ve ka· 1 •unda bulundu. tün milletin katılacağı bu yollar-
bul edildi. Celal Sabir Bey - Kurultay da naul yüriinmeai li.znn geleceği 

y: f Ak B I her aene t~plandığı halde ilmi bir ni isabetli aüzgecinizden geçmi~ 
USU fOI R • n heyete mevzu bulmanın miişküllc teşkilat yasııaı ile, çalıtma progra 

beyanatı ıeceiinden bahsetti. mı ile, yapılacak iıler hakkındaki 
Yus':'f Akçora. Bey! kürs~ye ge ı Fuat Bey - Biz çok .bekle~ik. j buyruklannızla gösterdiniz. Bun· 

lerek dıl ve tarıhın mılletlenn ha- Daha fazla bekleyemeyız d4'dt. I )arın harfi harfine batanlması i
yatmda ikizi kard~ler olduğunu Hıfzı Tevfik Bey de ayni teYi çin bütün imkanların aonuna ka
ve gayenin, Türkü öğrenm<'k ve tekrarladı. dar tatbik sahaama geçiriltteğini, 
Türke öğretını:kten ib~ret ~~lun· Samih Rifat Bey - Kurultayın birinci açılıt önünde de aöyledi
duğunu söyledı. llk Turk dılı tel her sene toplanmasındaki büyük ğim gibi yalnız Maarif te~kili.tı 
kik cemiyetinin ilk kurultayını se· mütkülitı izah etti. Bur kit11pla· namı değil, bütün hükıimet lefki· 
li.mladı ve: ''Kutlu olaun kar~ef· n bulmak için haftalarca, ayJar· litı namına Reisicümhur Hazret· 
terim, kamumuza kurultay 1 dıye- ca utratmak İcap ettiğini söyleye- teri ve Batvekil Paşa emriyle tek 
rek sözlerini bitirdi. rek cemiyetin hemen mesai safha- rar temin ve teyit ederim. 

Dil tetkik cemiyeti sına geçmesile ilmi programlar Yüksek kiymette bine ytthn 
niıamnamesi tanzim etrneai araunda bir mesa- Türk münevverinin burada topla· 

fe bulunmaaı lüzumuna i.pret et- narak yorulmadan usanmadan ça 
ti. lıımaaı, yorgunluk, usanç tanunaReis Kazım Pa..,, dil tetkik ce 

nüyetinin nizamnamesi okunacağı 
nı söyledi. Ve nizamname mlldde 
madde okunarak reye kondu. Bi
rinci madde, okunurken bir zat 
Türk dili tetkik cemiyetine Türk 
dili arqtrrma birliği admm veril
mesini tekli fetti. Celal Sabir Bey 
küroilye ırelorek her kelimenin ye 
rine türkçe kelime koymak, cemi 
yetin vazifeai olduğunu, fakat 
timdiden alıfrlmıt kelimeleri de
ğiıtirmek husuaunda acele e
ğe lüzum göriilmeditini söyledL 
Türk dili tetkik cemiy.tinin mak
aat ve gayeaini laah eden ikinci 
maddenin miiak ... eıinde, azadan 
bir aat, Türk dilinin eskiliğinden 
de baı...cıilmeaini iatedi. Celi.! Sa· 
hir Bey bıına da cevap verdi ve 
eskili.ti bütün dillerin anası olan 
Türk dili için eaalı bir teY ifade 
atmeyecelini söyledi. 

Fuat Refet Bay - Dünya ılill• 
ri yerine m.cı-1 diller d--ı. -
yaftlı: olacağı fikrinde bulundu. 

Fuat Bey - Kurultay her sene mak andiyle ayrılması irfan tari
toplanmakla iyi bir l"Y yapılmıı hinizde unutulmaz büyük hadise· 
olacağını, ve liiırat toplama bah- terden biri olarak yafayacaktır. 
sinde acele edilmeaini aôyledi. Yakın ve uzak i•tkbalin tarihçi 

Saim Ali Bey - Bili.ki• üç se· leri adlarınızı bahtiyar çocuklan 
nede bir toplanınak teklifinde bu mızın ve daha bahtiyar torunlan
lundu ve i9in azamet ve mü9küla· mızın mütefekkir minnettar bakıt 
tından bahsetti. lan karş111nda aaygr ile anıırak: 

Bedroo ve Fuat Beylerin kurul- "Türk dilinin kendi benliğine 
tayın her aene toplanması hakkın kavuımaaı, hakiki zenginliğin .. , 
daki teklifi bqaan üzerine reye asli ırüzelliğine ermesi itte onla
kondu ve reddedildi. Celseye on nn Kurultayı ile bqladı ... 
dakika faaıla verildi. Diyeceklerdir. 

ikinci celse Muhterem arkadaılar; 
Sizler, aabrrarıı:hkla kendi dili

ne kavuş.mayı isteyen milleti, İs
tediğine kavuttunnayı teahhiit et
mif ve manevi mea'uliyet aJbna 
ginnit milli bir heyetsiniz. Gele· 
cek toplanıpruzda kararlarımızı, 
hükümlerimizi ne yaptını" diye 
aonnak açık haklmuz, ıize, işte mfuu 
ııün olan her f"Yİ yaptık diyebllm.ı. 
de bizim aaacletirniz olacaktır. 

pr kuranların dili; ülkeler gibi de Kurultayın çalııması bugıin 
nizleri de ıanla aımııların dili; bitti. Burada söylenen çok kıymet 
toprağı işleyenlerin dili; beyinleri li beyanat ile Türk dilinin hakiki 
uyandrranlann dili; ıevgilerin <li- yükaek kabiliyeti me) ana çıkmıt 
li; sızıların dili... br. Verdiğiniz iıabetli kararlıırla 

Türkçe; Analanınızın dili; ana dilimiz bütün dileklerimizi taına· 
dil; diller ı:üzeli. Yerine göre kr- miyle ifadeye elveriş ti temiz h.İrk 
lrçtan keskin, çelikten •eri, kaya· çe haline gelecektir •. 
d- aarp, boradan hızlı, bürüm- Bana verdiğiniz kurultay reia
cükten ince, kelebekten uçucu, çi liği vazifesini İyi ifa edebilmiş ve 
çekten renkli, kokudan tat1ı, al- J itimadınıza liyakati muhafaza et
bndan parlak, sudan duru türk· ı mit İsem bu sizlerin göstermiş ol· 
çe.... duğunuz itidal, ciddiyet ve büyUk 

Ço,kunların hızını, dertlilerin çalıtma İsteğinin vazifemi kolay .. 
içsızıam.ı; delikanlıların sevgisini, Jaıtırması aayesinde olmuıtur. Bu 
inanınız j güler yüzlü kızların kıv hizmetle daima iftihar edecegim. 
raklığını; babalann öğütlerini, a- intihap buyurduğunua merkez 
naların yunışak yürekliliğini, kız- heyetinin Reiai, umumi ki.tip ve 
gınlann ini1ti&ini, şenlerin takası- azaları kurultay kararlarmı İyi 
nı, göklerin ıraklığmr, suların can tatbık etmek, ıöaterdiğiniı: yol
hlığınr, ay ıtıklannın oynaklığını, larda bilerek yürümek ve gayeye 
günef parıltıamın keıkinliğini, aür'atle varmak için her türlü ev
her iç ya,ayıfnnızı da dıt YAJ•• aaf ve ilmi aali.hiyetleri haizdir
yışımrz gibi her dilden daha duy- ler. Çahımalarmda muvaffak o
gulu anlatan türkçe bize hayatı lacaklanna, bütün kurultayca ka 
anlatan, bayatı kendiıi ile an]ıı:dı naatımız vardır. Huzurlariyle ku
ğınız türkçe. rultaya ıeref veren Reiıicüınhur 

Bizi biribirimizle anlaştıran; Hazretlerinin müzakereleri her· 
dünya milletleri içinde bize de gün dikkat ..., alaka ile takip bu
tanlı ve belli bir varlık veren yurmUf olmaları yaptığınız itin 
türkçe. ehemmiyetine delildir. 

ı,ıe bu kurultayda, on gündür, Hanımlar, Efendiler; inkıli.p 
onun baıından ıreçenleri, onun ui başbuiumuz Muatafa Kemal, her 
radığı bakmıuzlıkları, onan ken· inkılap teşebbüıünde olduğu gibi 
diaine gizli kalan zenginliği, onun dil inkılap teşebbüsünde de bütün 
ileride olaca!-ı ırürhüzlüğü düşün Türk milletinin Türk milliyetper· 
dük. verlerinin kendiaile beraber oldu· 

Onu ilk defadır ki, ı... kadar ğunu gördü. Bu ırörütle kat'i ola 
toplu, bu kadar aürekli, bu kadar rak hükmetti ki, dil inkılabı da 
candan düıünüyoruz. Yarma bir bütün evvelki inkılaplar gibi çok 
ibide yüceliğinde geçecek hir ve- kolay olacaktır. Ve semerelerini 
aika, bir kitap bırakıyoruz. Yeni en az zamanda •erecektir. Sizlere 
Turfan abide.il ve dil itini alaka ile takip eden· 

(Başı 1 inci sahi/erle) 
na merasimle hir ç lenk koyacak 
bundan sonra şehır, clanilfunım, 
gençlik namına nutuklar irat edile
cektir. Meydanda yapılan tribünde 
merasime davetli zevat jaket atay 
ve silindir şapka ile hazır ulunacak 

1 
!ardır. Akşam belediye tarafından 
kurtulut bayramı şerefine Perapalas 
otelinde 250 kitilik bir ziyafet vere
cektir. Bugün kurtuluı bayramı mü
nasebetile bütün mektepler tatildir. , 
Ancak sabahleyin lise ve orta mek
tepler, darülfünura, yüksek mt.ktep
ler geçit resmine işirak edecekler- 1ı dir. 

ilk mekepler de tatil olacak fakat 

1 
sabahleyin mekteplerde toplanılarak 
kendilerine kurtuluıumuz hakkında 
konferanslar verilecektir. Daireler ta 
til deiilıe de iatiyen daire müdürü ı 
nün memurlara izin verebileceği hak 
kında bir tamim yapıimılır Gece 
ıehrin muhetlif yerlerinde fener a
laylan tertip edilecek,helediye tara
fından havai fitel<ler atılacak umumi 
meydanlarda muzikalar çalınacaktır. I 
Yükıek tahsil gençliğini 

davet 
Milli Türk talebe birliğinden, la- . 

tikli.I tarihimizia en müzaffer günle 
rinden biri olan güzel. latanbuluınu
zun knrtulUflilllla dönüm günü olan 
6-9-932 gününü tea'it için Yüksek 
tahail gençlitinin aaat doknzda Da
rülfünun meydanında hırzrr bulun
malannı dileriz. 

Daireler açıktır 
BuP,, latanbulun kurınluı hayra 

mı ise de resmi daireler açıktır. 
Tarih en büyük diifünce hare- lere tetd<kürlerini bildirmeğe be ,j Bl!l•!!l!!!!!!!!!ml!lll!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!lmm

ketlerinin belirti noktalan diye ni memur buyurdular, Size bü- yeti karariyle yapılır. 
Periklea devrinden Auguat devrin yük tefİmin memnuniyetlerini bil Madde 17 - Mali işlerde reialer
den, röneaaııatan on döı·düncü dirirk- ona kendi aevinçlerlmi, den biri veya umumi katip ile mu
Louia devrindera, Büyiik F erede· memnuniyetlerimi de katıyorum. hııııebeciııin imza11 bulunmalıdır. 

et • 
•o •• •• opru 
(Batı 1 ıncı salufed<O) 

beraberlerinde Sıh. vekili Re· 
fik, B. Umumi müfettq bıa· 

him Tali Beyler olduğu /ır,/dc 

•aat 10 da Kömür Han kö;m.i· 
•Ünü tetrif buyurmuşlar paılak 
ve samimi bir surette karfılar.· 
mıflardır. 

Kömür Han köprüsünde Ur· 
fa, Diyanbekir, Bayaz.ıt, Maid 
ya, Sıvas, Ga:zia;;vıntap Me1·a§ 
vilayetlerinden gelen heyetler
le ci11ar köylerden g len binler· 
ce köylü top/anmı~tı. 

Küfat resmine )"ollar umunı 
müdürü Beyin nutku ile baf· 
landı 11e onu Elaziz 11e Ma!aı,.a 

namına iki nutuk takip (...·fft. 

Birinci Umumi miilettİ§ ibra· 
him Tali Bey köprünün 'I< 
met Paıa'' namı ile tevsinı e<!İ.· 
leceğini tebıir ettikten scını a 
ismet Paşa Haz.retleri nıı.il~:t7. 
bir nutak irat buyurdular ı.ıc 

köprüye gerilen kordcli.ları 

keamek suretile, halkın nıiilc· 
madi alkışları arasında k•ışal 

resmini yaptılar. 
Köprü başında bir çolı hı.ı; .. 

banlar kesildi ve heyeti umı:· 

miyeye büyük bir ziyafe• ve· 
rildi. 

Ba,11ekil Paşa Ha:z;reıı .. ,.; o· 
tomobillerle Bedi ista•yonuna 
Malatyaya hareket buyuı-dıı· 
kadar giderek hususi bir trenle 
lar. 

s...ıi1a Rifat &., - Medeni ... 
ıra11 · ı d.U dın.rı ayırmak dol
"' clafildir. Dlnya dDlari daha ta 
mil mbalrcbr. 

Bedroo Ef....U - Zengin Y• ı• 
sel türkÇ407e bir de kolay kelime 
aJ UlTe ol11 r ""' ietecll, sin 
tilrlsç. en kolay Uaandır dedi. 

ikinci celaade reia Ki.zım Paıa, 
kunıltay müzakeratınm bu akşam 
için nihayete erdirilmeai kabil ola 
cağını söyledi. Encümenlerin me
sai tanına ait bazı tekliflerle 26 
eylülün milli bayram günü olma
u hakkındaki Halit Fahri Beyin 
teklifi bu arada yalnız cemiyet a· 
zalarm.m itıirak ettili bir bayram 
ıriinü olmau kaydile kabıal edildi. 
Bunclaıa aonra cemiyetin mesai 
programı okunda ve heyeti umu
mlyeııl kurultayın tuvibine ar
aaclildi. 

Ruteni Bey - Cemiyetin çrka
racair mecm.uanm adı kurultay 
olınm dedi. 

Yüksek kumandası altında ye
ni milli cidale va zafere yürüye
ceğimiz BüyÜk Rei• ve muhterem 
Kurultay aı4<adqlanm dlrnlezıizl 
sağlık va muvaffakıyet içinde tek 
rar hultlfDlak t.uennileriyle ve 
en derin oaygİlarla ael&mlarım. 
(Alkqlar) . 

rif devrinden bahseder. Bunlar be Aziz ve muhterem kurultaycı- D. Umumi hiildiml.-. !••••••••••••-• 
ğel>İlecak teYlerdir. Bunlara adı- lar, birinci büyillı: Türk dili ku- Madde 18 - Tiirk Wi Tetkik Ce 

CeW Sahir Bey, -cümenin 
buna taraftar olınadıimı söyledi. 
T aklif J.ayed _umi,..ye arzedil
di .,,. kabul edilmedi. 3üncü, dör 
düadl, ve befind altıncı, yedinci, 
aeklzimcl maddeler müzakereaiz 
kabul edildi. 

Kadınlar 11e cemlg•t 
azalığı 

Kanuni vaaıfları hai:ıı olan her 
Türkün cemiyete aza kabul edile 
bileceğine dair 9uncu madde oku 
nurken azadaa biri ayala kalktı ı 

- Kadınlar, kanuni vaaıflar 
haricinde kalıyor 1 dedi. Bu mad
deyi değiftirmek teklifinde bulun 
du. Salonda bir gürültü kopmuı· 
tu: 

- Şehir niecl.islerine kadından 
aza seçildiğini da mi bilmiyorlar? 
diye batıranlar vardı. 

Cali.! Sahir Bey - Kadm erkek 
bütün millet afradmm, kanuni va 
arflan haiz oldufunu söyleyerek 
münak&fBDrn büyilmeıine mey• 
dan vermedi. 

Edip Serdengeçti Bey - Kurul 
tay azalarmın, cemiyetin tabii ... 
zasmclan sayd.-ımı iıtecli. Tek
lif ...,. kooarak maddeye boyla 
bir kayıt ilavesine karar verildi. 

Derleme nedir ? 
10 uncu madde umumi merkez 

heyetinin çalıtına kollarma dairdi 
Bir zat, derleme tabirinden ne 
kaotedildijini ııcırdu. Celal Sahir 
Bey izahat Hrdi. Biri Türk kitap 
!arını taramak, diğeri de ağızdan 
kelime toplamak, iiç6ncüsü de 
memleket haricindeki Türk dille
rindeD kelime almak auretile der
leme yapılacalmr anlattı. 

Hatip ıiJzlinll dtnletemedU 
Ofuz Bey iamlnde bir zat, bu 

-ada küraüye geldi: 
- Dil inkılibmda fertçi miyiz, 

devletçi miyiz? Meırutiyetçi mi· 
yiz, cüm.huriyetçi miyiz? diye baı 
layarak "sayenin ruhuna yapışa· 
catun,, dedikt- aonra bağırdı: 

- Son kelimelerimi aöylayince 
ye kadar iıtirham ederim b<0ni 
dinleyiniz 1 
Mabadını bir tilrHl te,rih ede

meyen bıa zat biraz aonra, fertten 
maksadı kelimeler lügatler, dev
letten makudr da gramar oldufu 
DU söyledi. Ve ıive bahaiae gire
rek Garp mil!etlerüıin cümle te9· 
kili tarzlarma uymamız lüzumım 
dan baluetti: 

- Bundan tonra, m ... Jl "ver
eli teaiıü elendi CelHılL" demeli· 
yiz .. dedi. 

Faka! aalonda umumi bir iti· 
raz fırtmur koptu. Hatip aözünü 
dinletemedi, &f&iı indi. 

Bundan aonra Abdullah Battal 
Bey, bazı miitaı-ııa bulımdu. 
Bu at, derleme itinde folk-lor da 
dahil midir diye aordu. 

Celi.! Sahir Bey, elbette dahil
dir dedi. 

Hıfzı Tevfik ve Kazını Nami B. 
ler de bu ma-nn etrafında bazı 
ıeyler söylediler. 

Nİ2anınamenin 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 ve 18 inci maddrleri 
müzakereaiz kabul edildi. 

Kurultayın en az iki yılda bir 
toplanmaama dair olan 19 i'n~a 
madde bau münaka,alara aebep 
oldu. 

Bedros Bey - iki yıl uzaktır, 
kurultay her <ene toplanmalı .. de 
di. 

Necip Bey de kurultayın mesai 
tarzı hakkmda bazı f"Yler oôyle
di. 

Halit Fahri Bey, 26 eylülün 
milli bir bayram olarak kabul edil 
mesini t .. klif etti. 

SeMm gerine brr kelime 
Zeki c-t Bay - Seli.m yeri

ne özdilimizda bir kelime bulun
maarnı teklif etti. 
S-* Bay - Bu dili doğma. 

elan büyütürsek ana kammda to
auncuk olur. doimaz. Çabuk du
nuulnwMDı kayle ve kaleye pek 
yÜklenilmımıeaini teklif ederim. 

Fuat Bey - Büyük Türk lüga• 
tinin enacele it olduğunu aöyt.,. 
di. Bir zat ".elim" ın ehemmiye
tinden bahsetti.. 

Samih Rifat Bey, cevap vererek 
Rumelide aeli.m yerine "eı&en1eı
mek" tabiri oldufunu, maamafih 
bu me•zuuo da diferleri 1"İbi mer 
kez heyetine bıralalmaar münasip 
olacağını ııöyledi. 

Bundaa sonra programın heyeti 
umumiyeai reye kondu ve ittifakla 
lrabul edildi. 

On he§ dakika için celaeye hir 
aralık verildi. 

Merkez heyeti intihabı 
Üçüncü celsede dil tetkik ce

miyeti merkez heyeti intihap edi 
lecekti. Reia Pata, aza olacak ze
vatm Ankarada çalııacaklarınr ve 
kendilerine tahsisat de verilm.,ye
ceği için seçilecek iıimlerin Anka 
rada devamlı surette bulunım ze 
vat araamdan aec;ilmeaini aöyledi. 
Kurultaya, yüz imza ile Gllfl!rkez 
heyeti azaaı olarak intihabı müna· 
aip görülen altı ki,inin iamile bir 
liıte verilmişti. Liatede ıu iıimler 
vardı: 

Samih Rifat Bey (Reia), Ru~en 
Eşref Bey (umumi katip) Braim 
Atalay, Celal Sahir, Ahmet Cevat 
Ragıp Hulılıi, Himit Zübeyir, Ha· 
aan Ali ve lbrahim Necmi Beyler. 
Kurultaya teker imza ile ayrıca 
yedi takrir verilmifti. Azadan bir 
zatın teklifi ile yüz imzalı takrir 
de iıimleri zikredi1 en zevat. İ!im
ler bU- birer okunmak auretile, 
reye arzedildi. ve müttefikan al
kıtlar arasında kabul edildi. 

Samih Rifat B. in nutku 
Bundan aonra Samih Rifat Be

künüye gelerek çok güzel bir hi
tabe aôyledi. Büyük Gazinin d"ha 
arndan bahıeden Samih Rifat B.: 

- Bütün millet o tahikanın el· 
rafında, onun Pl\rmağının gÖ3ter
diği iatikamete bakarak hareket 
ve hamle zamanlarını bekledik. 
Onun ayağının izindeyiz." dedi ve 
B. M. M. Reiai Ki.zmı Patanın ku
rultay reialiğini üzerine alarak 
onun aaıl gayeaini canlandırdığı
nı, muhterem hiikılnıet reisi l.ımet 
P aıanm vuku bulacak tetebhüale 
re hükOmetin bıa suretle yardon 
edeceğini tük.ranla aöyledi. 

Ve dil inkı!i.bmm artık haya· 
tın cereyanına kanştıltnr yarmm 
Türk çocuğu kehkefBll yerine sa
man yolu diyeceğini anlattı ve: 

- Artık, ırökte bir hamel bür
cii, bir riııbüle hürcü yoktur. Ku
zu öyeği ve batak öyeği vardır." 
dedikten aonra, çok cotkun bir al 
kıt toplayan hitabeaini: 

- Alkq ohun Türk dilini kur
tarana. •. Alkıt ona. ona.... Ge.ne 
ona, her zaman ona ..• diye bitirdi. 

Reıtt Galip Beyin nutku 
Bundan aonra Maarif vekili 

Reşit Galip Bey kürsüye geldi 
Büyük Gazi Reis. Büyük Kurul 

tayın muhterem azaları; 
Çall§maya ba,Jadığmızm onun 

w ı:ünündeyiz. nu müddet içinde 
ilimden ve çotıun milli duygular
dan knna kana feyiz i<,tik. Bu 
miıdrlet içinde Türk dili uguruna 
em~k vermeei. Türk dilinın kuru· 
~,,~u ·ı1unda çalı .. rnayı bütün dün 
Jlll • ı.- ı ınden Ü tt. n tutunuz •• 

Maarif vekilinden aonra dil tel 
kik cemiyeti ki.tibi umumiai Ru· 
ten Eıref Bey hitabeaini aôyledi. 

Ruşen Eşref B. in nutku 
Büyük Gazi, Arkadqlar; 

ilk dil kurultayı bugün aonuna 
eriyor. Böyle büyük ve tarihi bir 
vazifeyi gören kurultayı saygı il., 
seli.mlayorum, ııüzel latanbula ne 
mutlu ki, harf inkılabı ilkin onda 
hazırlamrıqtı. Dil inkıli.brnın ilk 
hızı da şimdi ondan bqlayor. 

Arkada,lar; her biri aüren on 
günde vekil Bey, ilimler, edipler, 
f&İrler, münekkitler, dilciler, gra
merciler, ıablahcdar aôz aldılar. 
Derin dü,iincelerini aôylediler. Öz 
lü dileklerini anlattılar. Bunlp.rı, 
bu aalondakiler dinlediği gibi a· 
vaları aıarak yurdun dört kucağı 
na da seainizi duyuran demir a
ğızlar önünde toplanmıf bütün 
yurttaılar dinlediler. O yurtlatlar 
ki, kurultayınızı kutlulamak için 
yolladıklan binlerce telyazılarr 
göreceğiniz iıi alkıılayan bir mil
let aeai idi. 

Önümüzde daha zaman olsay
dı, kadın erkek, nice hatibin hiri
hirinden değerli aözlerini dinleye 
cetkik. Onların aöyleyememiı ol
ması, söylemek iatedikleri şeyin 
duyulmayacağı demek değildir. 

Umumi katiplik elindeki yazıla 
n umumi merkez heyetine vere
cektir. Bunlar ileride bastırılıp ya 
yılacaktır. Böylece kurultaya yur 
dun dört bucağından getirilmiı o 
lan hiç bir armağın sayılmadan u 
nutulmut. sunulmadan aaklanmlf 
olamayacaktır. 

Arkadaşlar; 
Bütün hatiplerin sözleri, kul"ul· 

tay programının altı maddesi ii:ıı:e 
rinde toplandı. Bu program Tüık 
dilini üç zaman içinde diitündurü
yordu. Dilimizin dünü, bugünü, 
yannı. Onun için diyebilirim ki, 
hu program, tarihi ve coğrafyur 
olan bir programdı. Çünkü, Türk 
dilini zaman ve mekit.n içinde göz 
önüne koydu. Gördü ki, Türk di· 
li, genişlikten yana asyanm göbe
ğinden büyük ve Atlas Oseanla· 
nn kılılarına, Hint Oaeanmm kıyı 
lanndan Fenlandiya körfezi kıyı
larına kadar yayılmı• bir umman 
dır. 

Derinlikten yana jae inıan ze .. 
ki.sının en ıraklardaki belirtisine 
kadar gider, uçıuz bucaksız bir 
yoldur. 

Gördük ki, dilimiz tarihin en 
i]k izlerinin de öteaine varabilen 
devirlerdeki büyük muhaceretle
rin dili olmuıtur. En ilk v.o eski 
kültürlerin dili olmuıtur. En bü-. 
yük zaferlerin dil iolmuıtur. Bu
günkü lengüiatiğin kök diye bak
tığı aanıkritça, yunanca, li.tince 
gibi dillerin de daha kökünde du
ran bil .•• aumerce, elice gibi ilk 
ön Aaya medeniyetlerinin dili ... 

Bu kadar uzak benliği olan di
limiz Fatihlerin ordu lan ile mede 
ni ahı verişlerin yolu ile eaki, ye
ni dünyalan kaç boy daha dola• 
mı" kendi varlığından nice izler 
hırakmıf. O pek yakın bir geçmif 
le bile Afrikanm Cezairinde, Su· 
danında; Avnıpaıun Nemçe ımır 
lannda konuıuluyordu. Bugün 
bile onun coğrafyur her dilin çi· 
zemeyeceği çizgileri çok ötelere 
af111aktadır. O hi.li. Balkanlardan 
Hint sınırlarına, Çin içerlea·ine, 
buzlu İıtep derinliklerine kadar 
konufuluyor. Onun herbir lehçesi 
bir diyarı tutmuı, bir iklimi be
nimsemit, orada kendinden olma
yarı dillere göğüa ıreriyor. Bir çok 
yerde mektepaiz, bakımsız kalsa 
da halkın bainnda bir ruh zırhı· .. - .. . . 

nı verenlerin bunlarla ne kadar rultayrnı kapayorum. rniyeti Türk olan veya olmryan dil 
uğraıtıklan çok belli değildir. Kbnn p.,._ nutku şiddetli ilimlerine, umumi merkez heyetinin 
Fakat, bu devirlere ef bir devirde alkrtlar arasında biterken, tarihi karariyle, fahri azalık veya muhabir 
biz yaııyoruz. Muıtafa Kemal de kurultay da 9 ,.ıinlük meoais.ini azalık unvanı Yerebilir. 
viriin düıünce hamleleri bizim i- nihayet.ı erdirmİf oluyordu . Macide 19 - Türk Dili Karultayi 
çin onlardan çok uyarıcı ve başarı TeıldllJt nlıamnamesl arı.az iki yılda bir umumi merkez he 
cıdır. yetince tayin edilecek zamanda ve 

Adını taııyacak devrin ilk ba- A. Maksat, umumi -Xez !etki- yerde toplanır. 
li.tr: T 1 tında o kendiai duracaktır. Sakar Madde 1 _ Reiıicürnlıur Gazi op anma U.rihl en az üç ay önce 

yada, Dumluprnarda olduğu gibi ilan edilir. 
fBpkada da, harfte de, tariJ.te Mustafa Kemal Hazretlerinin yiik- Kurultayln toplanma tekli ve i,ti-

b sek hi.mi reialikleri altında 12 tem-
de, dilde de aı o olmuıtuT. Bun· muz 1932 de Türk Dili Tetkik Ce- gal edeı:eti ment umumi mert.er he 
tarda onun hizmetinde çahımış o- yetince teopit olunur. 
tanlar, bahtın eliyle alınları arvaz miyeti adli bir cemiyet kurulmuıtur. Calıtma proğram: 
laDDUf fanilenlir. Bu iabidelerin Madde 2 - Türk Dili Tetkik Ce " Büyük Gazinin himayeaiyle şe-
ustabatısı yalnız odur. miyetinin maksadı, Türk dilinin öz reflenen Türk Dili Kurultaymm 11 

Bu program da onunduı. Bu güzelliğini ~e zenginliğini meydana günlük müzakerderini candan dinle-
program Mustafa Kemalin bir me çıkarmak ve onu dünyanın dilleri a- elik. 
seleyi naul cfiitündüğünü gr;lfiğin raunda değerine yara,ır yülueklilo ilk medeniyeti kunın Türltl... ol-
den b-.ka siecl.ir?. Bir davayı bü- erittirmektirr cluğu ıı;ibi. ilk medeniyet dilinin de 
tün gerçakl~iyle gözönüne getir- Madde 3 - Tilrk Dili Tetkik Ce- Türkçe olduğuna hiç kimsenin tÜP
mek, onu zaman ve meldn içinde miyetinin merkezi Ankaradadır. hesi kalmadı. Dillerin kaynağını a
ki yerine ırrauna konıak, he1nin Madde 4 - Türkiye Ciimhuriyeti raştıran birçok ilim adamlan göster 
laboratuannda inceden inceye e- 'Maarif Vekili Cemiyetin Fahri Rei- mi,Ierdir ki Türk dili. Hint-Avrupa 
lenip dokunmuı bu iti nasıl bir it sidir. elenilen dillerle aami clenilal dillerin 
oldufunu görmek, göstermek dü- Madde 5 - Cemiyetin itlerine va anaudrr. Türk cllli, a11Tlarclanberi Jll 
şünceleri o it etrafında hir araya çalrımalanna umumi merkez heyetin hancı adlerle kanıarak, özlüğü, te
toplamak, o itten çıkan neticeleri ce düzen verilir. mizliği bozulmuıken bile, ıark me
ileriıi için hedef edinmek. Madde 6 - Umumi merkez heye- deniyetinin hathca anlabf Vlllllala-

ltte Mustafa Kemalce düşüniif tinin bir reiıi, bir umumi ki.tibi bir nndan biri olmuıtur. 
bu d.uektir. Bu kurultayın Proi muhaaebeciıi ve altı azaaı vardır. Türle dili yaniden qlenip özlüğli
ramr da bu cemiyetin kurulmaaı Umumi Katip ay..ı zamanda ceıniye ne kavattııruluraa hugin de en ileri 
gibi o diifüniifün bir örneğidir.. tin mes'ul murahhaaıdrr. Azadan iki oayılan medeniyet dilleri araamda ye 
Muatafa Kemalce dÜfiinmek de· ai umumi merkez heyeti tarafından rini bulacağına ıüphe yoktur. 
mek tahlil ve tertip etmek; ıuur• reiı vekili olarak ıeçlllr. Altı aza. En keıtirme, en doğru yoldan dile 
latlmnak; nizamlandomak, aia- nın herbiıi onuncu maddede gö teri- timize ermek için, devlet, millet,hep 
tem haline k-.ak demektir. Bu len it ve 9&1qma kollarının baılan- hird- elhirliğiyle çalrımahclır. Bl
usul, Çanakkaleden dil kurultayı dır. zim tedbir olarak dütündüklerimizi 
na kadar ayni hızı ve arrayı göıte Umwni merkez heyeti, daimi veya -a-ıc1a saralıyonız. Kurultayın bun 
rir. Yaptığı itlerin hiç biri kolay muvakkat olmak üzere, lllzum göre- lan kararlaıtırmaımı dileriz: 
delildir. Onun ve hepimizin şim- ceği kadar yardurıcr aza ıeçer. 1 - Türkçenin, gerek Sumer,Eti 
di bu aarayda toplanmamı .. içm Madde 7 - Merkez heyeti kurul gibi .,., esiri Tfirk ch11eriyle. g ... elı 
önce onun yıkılmış liirkiyeyi, ve- tay tanıfmdan aeçilir. Her kurultay- Hint • Anvpa, Sami denilen diller
rilmit latanbulu kurtarmau gerek da defipr ayni zatlar yine aeçil~bi- le mukayesi yapılmalıdır. 
ti. Onun ve bizim lstanbulda otur lirler. 2 _ Türkç..ın tarihi inkiıaflan 
mamız için onun yeni Türkiyeyi Madde 8 - lki kurultay araaında aranmalı, mukayeseli grameri yazıl 
kurması gerekti. Herbiri tarihte reiılikte, umumi katiplikte ve azalık malıdır. 
bir büyÜğe sonsuz tan olacak bu tarda RÇdacak yet"lere yenilerini u- 3 - Türk lehçelerindeki kelime
dev işlerinin her birinden •onra: mwni met"kez heyeti seçer ve ilin e 1 ... clerletıenık lehçeler lqatr, sonra 
"artık yeter" diyip dinlenaeydi, d eaaı Türk lüsatı, ratıli.lı liisatı, Türk 
hangi birimiz ona: (yoruldu!) di er. aarfr. nah- tez elden ~nılmalrdrr. 

b . · k Madde 9 - Keadiande kanuni .a- •• , ~ 
yecektir. Fakat, o ızı amaıtı· • Sarf, nahıv , lugat yapıltrken, ta· 

· · k d" · b" aıflar bulunan her Türk cemıyete a-ran her büyük 1f1 en ının ır tılih konurken türk••nin bütün la-.. y "f · · za olabilir. ~ gün işi gibi göruyor. azı esmı hikalannm araıtrnlmaıma, bu li.hl-
hitrnit saymıyor. Bu dünyada han Halkevlerinin dil, edebiyat ve kalann, edatlann dilimizin bütün ih 
gi iti başıırmağa geldiğini yalnız tarih şubeleri azası Türk dili tetkik tiyaçlanna yetecek aurette işlenilme 
o biliyor. Onun için bir ömrün çiz cemiyetinin tabii azaıı sayılır. ıine ehemmiyet verilme1idir. 
gileri içine bir milletin asırlarını Madde 10 - Merkez heyetinin ku 4 _ Türkçenin tarihi grameri ya-
aığdmyor. Çağlayan akıyor. On- racağı it ve çall\tna kolları tunlar- zılmalıdrr. 
dan bütün tarlalanmızı bolluk, dır: 5 _ Şark, Garp memleketlerinde 
bütün karanlrklanmıza •tık, bü- 1) Filoloji ve lenguistik çıkan Türk dili hakkındaki eaerler 
tün makinelerimize hareket al- 2) Etimoloji · toplanmalı, bu eoerlerden lhnn olan 
mak bizim borcumuzdur. Biıim 3) Gramer ve aentakı • )arı dilimizi çnirilmelidir. 
yurdumuzda onun gibi bir kuvve- 4) Lugat ve istılüılar ilavesiyle. 8 _ Cemiyet gerek kendbinin.ge-
timiz bulunması bizim bahtımız- 5) D..teme rek dı§Mlda Türk dili itleriyle al-
dır. Bugüne kadar dağınık dilek- 6) Neıriyat. raf'lnların tetldlderini bir mecmua 
ler, geçici özleyifler, küçük emek Madde 11 - u.....ı -ı.ez h• ile nepetnıeli .... 
ler, ıurada burada birer ayn aı- yeti "*1ll<*ette bul...... iter türlll 7 - Mıımlset sazetelerinde dil 

tryd O · · elı"ne aldı"-ı ·-dan t-kili.ttan faydalanmayı" temin ~de-
zın ı. , lf1 • ~· -· itlerine huıulİ yer •erdirilmelidir. 
beri ise bu umumi bir ıuur oldu. cektir. 
Bir ninm bir •istem oldu, millet- B. - Dıtan t.,.ıdlitr. iJ6.yük bir 14gat 
leıti, devletleşti, yeni ve engin bir Mıodde 12 - Tilrk Dili Tetkik yapılacak 
hız aldı. • Cemi.yetinin her viliyet merkezinda 

Ey bizden daha genç olanlar. de umumi merkez heyeti karariyle ANKARA. 5. - Alm. habeırl-
bu emekler, hu dilekler ai.:ıı:ler için kurulmuı bir merkez heytel varchr. söre Türk dilinin rıdalu ve zengin
dir. Bu dille aizlere, ne mutlu, Halktti bulunan •illyetlıırde Halke l91tirilmaal İfİJl Bllyillı Kurultayın 
Bizlerden çok ve gÜzel konutacak vinin dil, arih ve edeWyat ıuhui ft.. meaaiai lıiıtikt• aoara çok miilı.im 
armz, aizin yazacağınız türkçeyi liıyet merkez heyetinin yerini tut.. bir faaliyet batJıyacaktır. 
duyaydan ! Sizin ve aizin çocukla Vli.yeti merkez beyetl ... dil itleriy Bütün mmılebte ,...ıı bir ..bl
rmızın &Jzından türkçe kimhilir le ali.kadar husularda clolrudan dol yet iktisap edecek olan ba çahfma la 
ne güzel, ne duru bir varlık ola- ruya umuml merkrz heyetiyle mu- rekeılnin batlıca eaaılarmm ıimdl
caktrr. Onu yarmki dahi aan'at- habeTe eder. elen tekarriir ettiii haber verilmelda 
karlar kim bilir daha ne imrenile Madde 13 - Henüz Halkevi bu- dlr. Çok yalan -·da lıitirilm• 
cek yeniliğe ve güzelliğe yürüte- lunmayan yerlerde (kazalaria nahiye Üzer biyülr bir Tilrlı lllgatl ha:ııırfr.. 
cetkir. Unutmasınlar ki bu yolu ve köylerde) 1lnnuııi ......ı.ez heyeti ima hetl•-caktır. 
Mustafa Kemal açtı. Böyle bir yo karariyle tubeler ktaul•r "Veya ınulıa Huliıoa olarak deniiablllr ki dil la 
lun batında hulunmuf olduğunuz bir azalar tayin olunur. kıllbmm çalı ima bir ......,da Ye 

için bahrtlısınrz arkadatlar, hem Madde 14 - Vilayet heyetleri ve mükemmel bir tel<ilde başarılması i
de Muotafa Kemali görerek, rey- tuheler tqkilatİy)e muhabir azalarm çİn biitiln tedbirlerden iıtifade edile 
terinizle bu dile yol batında biz- çalıtma proiramlan ve talimatname- cektir. 
met ederek~. teri umumi mffl<ez heyetince haur- Gazi Hz. nin ziyafeti 
Kaıım P.~. nın bitiriş n11tku la~. Mali hükümler. lSTANBUL, 11. A. A. _ Reiaicht 

Ru,en Eıref Beyi miileakıp Re- Madde 15 - Türk Dili Tetkik hvr Hnretleri cli1 kurultayında T. 
ia Kazım Paşa ayağa kalkarak Cemiyetinin geliri yardım ve teber- D. T.C. Umumi merkez heyeti aza. 
k~rultayın ayrılık nutkunu .Oyle- rülerden ibarettir. lrima ıeçilınit olan zevatı bu akfanı 

Madde 16 - Cemiyet · leri i in yemeğine davet ve taltf buyurmuf-

Bükreş 
Konferansı 

(Ba~ı l inci sabi/ede) 

Geçen sene lstanbulda top· 
lanan 2 inci Balkan konferan· 
aında Türk murahhasları 44 
zattan te,ekkül ettiği halde. bu 
defa murahhaslar 24 e indiril· 
mi,tir. Dünkü toplantıda mu· 
rahhaaların hemen de hepsi ha· 
ıır bulunmu, ve konferans ruz· 
namesi etrafında görü~ülmüş· 
tür. 

Üçüncü Balkan konferansı 
bermutat alh komisyona ayrıla 
caktır. Bunlar da teşkilat ve ad· 
li meseleler. siyasi yaklaşma. 
fikri yaklatma, iktıaadi mese· 
leler, münakalat ve seyrüsefer• 
aıhht teşkilat ve içtimai siyasel 
komiıyonlarıdır. 

Müzakerat ruznamesinde 
mevcut batlıca maddeler şun· 
lardır: 

Balkan Misakı, Balkan tari· 
hini tetkik enstitüsü, Balkan 
Ziraat Odası nizamnamesi, meı 
kezi İstanbul' da olmak üzere 
bir Bahriye Ofisi tetkili, Bal 
kan yollarının ve timendifı-rle
rinin irtibatını temin projesi 
Balkan hükıimetleri tebaasrnt11 
bütün Balkan memleketlerinde 
tabi olacakları ahkam, Balkıııı 
tebaasından evli kadınların tıı' 
bi olacakları ahkam. vereme 
kartı müşterek mucadele v. s. 

Bu meseleler arasın<la e~ 
mühimleri Balkan misakile Bal 
kan tebaasının Balkan mı-en'-· 
ketlerindeki hukukunu tayin e
decek olan rejim projesidir. 

Balkan konferansı evvclct 
yazdığımız gibi 1~ teşrinievvel 
de toplanacaktır. Muzakerat i· 
çin Romanya Meb'usen Medi· 
si binasında bir daire ayrılmı'· 
br. Konferansa, Romanya grtl' 
pu ve Mebuaan Meclisi reisi ?<4 
Ciciyopof riyaset edecektir. 

Türk murahhas heyeti 15 t~ 
riniMVel cumartesi günü Ro· 
manya vapurile ve Köste11ct 
yoluyle Bükreşe hareket -ede· 
cektir. 

Pr. Orloff konfe
rans veremedi 

Rua Darülfünunu profesörleri"' 
den M. Orloff, dün saat 16 da ti,~ 
kıık Fakültesi konferana salonuu...
Aaacloladaki tetkikat ..., intibaa~ 
dair milhim bir konlerana verecelı~ 
Dariilfünun Emialifince ihzar ~ 
len bu mühim konferan11 elini""' • 
iizere mliderria, talebe ve müneY~~, 
!erden bir çok -t muayyen pJI..,. 
te Huknk Fakültesi konfsanı ~1 
aunda toplamnqlaraa da, prol";j. 
son dakikada lıılr az rahataızland Jı 
aa dair haber göndererek icabet ~ ... 
rnlyecefinl bildlrmit, bunun ii~er• 
toplamınlar dağılnnılardır. _ ; 

Konferansta hazır bulunacağl . 
li.n edilen Maarif Vekili Reşit (jl 
lip B. Dil Kurultayında hulund~ 
dan -•en Darülfünuna gid.,.,_.--
tir. ~~ 

iktisat Vekili Celal B. konfe~~ 
cliıılemek üzere Darülfünuna. 1\1 "{I, 
ıe de konf...ant veritmediğlı> ,ı 
nıiiden-ia B. lerle biraz prüte'°* _, 



Dil bahsi: Saraçhanebsıında Milnir Paşa konağında fstanbul dördüncı ı -

Leyli - Nehari - Ana - bk - Orta - Lise - Kız - .Erkek · 

Türk dilinin özü 
nerelere dayanır? KARADENiZ POST ASI 

ıcra memurluğun 

H • L• ı • dan: a yrıye ıse erı : mi~::ıc~:~i!~7!~=e~~t:::h:. 
VATAN Maarif vekAleti celile,inin S - 4- 932 tarih ve 18676 nama Talı emrile bütün mekteplere meneli Betiktatta köyiçinde 1 

tamim edildiği lizere resmi muadeleti tasdik e!lilmiş olan mektebim!zde talebe kaydına lise ıokağrnda eski 14 mü. ye 
Vapuru 6 Tqrinievvel baılanm1ftır. Ec11ebi liNDlarına i:k sınıflardan itibaren başlamr. Nehari talebe mektebin 24 numaralarla mürakkam kı 

Kurultayda Ruşeni Beyin huauıi oto~obil ve otobnılerile nakledilir. Herglin saat 10 dan 17 ye kadar kayıt den hane. elyevm maabahçe 1: 

Perşembe - muamelesı yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel. 20530 - bap hanenin tamamı açık artı evelki gün söyle. maya konmuş olup şartname 

d
• • d•kk k Göztepe Am~rikan Mektebi Binasında nin 20.10.932 tarihinden itib 1 
lğı şayanı 1 at nUtU günü akf&llU Sirkeciden hareket- •• •• ren dairemizde herkes tarafıı 

. z , .. _.. 1 bol s G o z T E p E T u R K K o L E J •. dan .. örülebileceği .. jbi 8,1 • '"Kurultayın evvelki günkü celse- · ve vardıiun netice ıudur: :e onau......., ne u, amsun, 9 • ilı d 0 

ıinde aöz alan hatipler araımda Ru· Şarkta Türk nerde toplu bir çok- Ordu, Gireson, Trabzon, Sürme- 32 tar İne müıa if salı gür 
teni B. in nutku ela bilhaısa nazarı luk halinde ise orada Türkün halk ne, Rize ve Hopeye azimet ve av- Kız-erkek-leyi!, nchııi-llk ve bOtün sınıflar. Ecnebi mektepleri yeyahut diğer bir suretle sınıflarını kaybetmiş saat 14 ten 17 ye kadar dair 
dikkati celbetmiıti. Dün hülaaatan dili ıümrilt, iılem' l· zengin bir halk det edecektir. olan talebe bnlanduldın aynı sınıflara imtihansız kabul ve bıkaloryaya ih,ar olunur lngilizce büyük itina ve mizde açık arttırma ile satrl 
bahsettiiimlz bu tahlili nutkun mü- edebiyab yapmıştır. Orada, türkün Fazla •-•-"•t ;,.;n S'-'---' y-•. ehemmiyetle okutulur. Mektep Maarifçe musadda'<tır. Programlar bakalorraya hazırlayacak surette ve resmi caktır. Arttırma bedeli muha: • 
him loımılarmı buıriin daha et1'f!ıca JUva1ında ve yurdunda yabancı di- ...._ -r """""" "" mektep muallfmlcıi tarafından tedris edilmek üıre tenip edilmiştir. Almanca ve fransızca kurlan vardır. Mek· men kıymetin yüzde yetmit l f 
alıyoruz: li dikit tutturamamıf, daima tiirke kenci banındalıi acentahğına mü- • • bul d akd" d 

Büyu""k Kurtarıcı! yabancı kalrmttır. Bu, türkün e1aret tep, deniz kenarında havadar , .• güneşli bir mevkide olup deniz banyoları, hamam ve duşlan ve kız talebe tını ma ığı t ır e en ıc e 
racaat. Tel: 21516. rttı t hh""d"" b ki kıı Sayğıh yurtdaılar, kabul ebneyen hakimiyet aşkından . için '"" vatakhaneleri vardır. Mektep tedris ve terbiye faaliyetine bışlamışbr. Talebenin mektebe a rmanm aa u u a 1 

Tarihin bildiii ve bilemediği ı... batka bir tey değildi:. 
1 

otobüs seferleri vardır. Hergün 9-UI ve 2·5 kadar kayıt yapılmaktadır. Tel. Erenköy 2 mak üzere 23,11,932 tarihir c 
teri fırtmalann en büyüklerini ko- Iranın, Çinin, Orta Aıyanm temiz Naim Vapur İdaresi · ·:sadif çarıamba gunu ger; 
paran, kültiiriin en yükaek ..-hıkal•- türk yurtlarında it hep böyledir. 1- lzmir sür'at postası -----• N 1ŞANTAŞ1NDA41----ml!!! ·t 14 ten 17 ye kadar dairı 1 
rına çıkan, bir çok saltanatlar yıkan ranın ıırf türk olan muhitlerinde ı 3 üncü kolordu .::ı.zde yapılacak olan arttırm; l 
ve onlardan daha çok devletler ku- fars dili ancak eline kalem aldıjı va- (ZO Saat) Leyli ve Nehari _ Kız ve Erkek d • nkul k 
ran türkün yük.ek seciyeıile tüken- kit türkün yadına düıer. Hatta Ira- Lükı ilanları srn a gaynme en ço art ı 
mez kuVYetini, müıteana kabiliyeti- nın Fars mıntakaıına serpilmit olan ADNAN F • L • • rana ihale edileceğinden talip! ı 
ni. dünyanm en salahiyettar etnoloğ- türk azlıklanı bile türkce konuıur. ey z 1 ye 1 s es 1 rin muhammen kıymetin yüzd • 
ları ve türkün tawyan akıllıları taa- Türk dilinin yabancı hakimiyetler Kayserideki K. O· Tayyare J yedi buçuğu niıbetinde pey al t 
tik etmiıtir. ve yabanci kültürler albnda asırlar- YRpuru ı fabrik, ası ihtiyacı için (60) ton çesini veya milli bir banka"ı 

T . .__,_.. "lk · ı ·ı kal lbe k d" ff p k d k 1 Memleketimizin bu en eaki buıuıi müeıseoeıi talim Ye terbiye sabaım· ~ urı<un, ı ınoan yaradı ışrna da- ca sapaag aın ışı e ite en ı er b mp.e ma en ömürü a eni mü teminat mektubunu hamil bl' 
yanan geçmiıini, arattıran bilgiçler; zenginliğinden, kendi giizeltiğinden. hafta erşem e ! nakasay:ı konmu•tur. 19 '10 daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibaren batlamııtır. l 1 I d 
na11l bilinmez devirlerde türkün bas kendi üıtünlüğünden başka bir !ey ' ·---- Talebe kayıt ve kabulüne de.-un edilmektedir. ........ unma.arı aznn ır. Müterakir tıiı ve yaıadığı her buçakta bat yo- değildir. 'j'Ünleri Galata nhbmından aaal 932 çarşamba günü saat 10.30 vergiler ile vakıf icaresi ve bt. 

S ili da 1 tam 18 de hareketle do"-· da münakaıası yapılacaktır. I · • • > rucu, hayret verici bankalarla kar- evg · yurt ı anın, ••M edıyeye aıt tenvırat ve tanzifa. 
ıılaıır, türkün onları yaptığı-na ina- Çok uzak "bir geçmiıte Tuna yalı- 1 Z M 1 R ' e Şartnamesani görmek isteyen ı Nehari 1 1 Nişantatı'nda i rüsumları mütteriye ait ve 200 1 

nırsa; bu harikaların tesadüfi olma- !arına, bütün Balkanlara Okyanuı kı ve -·ar ~ünleri lzmir'den saat ' lerin her gün, ihaleye İ•tirak e- ve Halil Rifat Pa•l 1 • 'fi• k 5 
~ • 1 ' .,. numara ı ıcra v,. ı aa anunu 

yip duygu, derin düşünce ve kana- yılarma kadar ıröçen tür:.lerin, ana 14 1/2 da hareketle lıtanbul'a a• deceklerin vakti muayyeninden 1 126 dd ı 
yıcı bil"' mahıulü olduğuna da iman dillerini ne ıibi teıirler albnda bn-.k 1 k · 1 ş• ı• T kk• Le • nun mcı ma eıioin dör 
eyler. "' tıklarım, niçin lehçelerini değiıtir- det eder. Tafıilat ıçm Galata evve omısyonumuza müraca- ı~ 1 era 1 ısesı düncü fıkrasrna tevfikan bı ı 

Mucize kaynağı olan Türk, Bra- diklerini henüz hakkile araştırmış de Gümrük karımnda Site Franse' atlan. (~25) (5083) 91' gayrimenkul üzerinde ipotek! 
1 

luıefal denilen en dolgun. en giizel, ğiliz. Bu, daha ziyade tarihçilerimi- '.ıan No.12 yazıhaneıine müracaat 
4 

"" " alacaklılar ile diğer alakadara 
1 

en genit kafaya maliktir. Evet iman ze düşen bir iıtir. Dil mütaha1111la- ..... Tel. B. O. 1041. ••• 1 K. ~·_ve 1. inci fırka kıt' ala- Tesis tarihi: 53 sene evvel 18711 tarihinde Scl!nik'te. Ana, ilk, Orta, nm ve İrtifak hakkı sahipleri: 
lığon bu en mükemmel kafa11 nere- rı bunların bugünkü dillerini, bu dil 

1 

rınrn ıhtıyacı olan 2000 kilo do Lise sınıfları - f"ransızc1, lngilizce kurlan. Kayıt muamelesi: Hergün • b h ki • 1 · leh el · · dil · ı••••••••••••~I 'ı nın u a arını ve huıusile fai: de bulunur, banği toprak altından çı enn ç enm, ana imıze ve tür 

1 

mateı salça11 pazarlıkla müna- 10 dan 7 ye kadar yapılır. Aynam bi.ulardı kız ve erkek ıalebeve ı 
k·-- mutlaka Türkü"n oraya •ı"t°'"'- ıu·· lebçelerimize L-"layan köklerinı"n Sa.l-'--ade Bır" aderler k k 1 h ı ır .... I' T ı d ı ve maaarife dair olan iddiaları 
-- • ...,.. """ QIK.Z 

1 

asaya onmuştur. 8-10-932 cu mı su< .,. t o<i .:ı mevcuttur. a ırn1•name h'Ön eri ir. ·ı- "h" d . "b t 
ne, orada yqadıfma, oradaki me- arayıp bulacak, karadnlık geçmişimi- Vapurlan martesi günü ıaat 16.30 da iha Telefon: 425171 Erkek ~· ı ~n taI"! ınden ıtı aren 2( 1 
deniyet ve bilırinin ilk babası oldu- zi dil yolu ile de ay ınlatacaktır. Bu Karadeniz Postası yırmı gün ıçin e evrakı müsbi • 
ğuna penauzça hükmedebiliriz. arattırma tarzı Şimali kafkaıta çok lesi yapılacaktır. Şartnamesini telerile bildirmeleri, akıi haldı' 

Binlerce ıene dünyanın en güzel, güzel neticeler verecektir. Etnoloji s k · görmek isteyenlerin her gün i- Teırinievvel 1-lS ine kadar haki t · ·ıleril b" ı 
en geniı kıt'alarrnı kaplaınıı, bunla- ve Antropoloji mütaba1111lan Kaf- a arya 1 ha!eye İtt.irak edecekl,erin vakti 1 • an apu llCI e sa ıt o 1 
rı avuç içine alır ıibi düzen altına katta yüzden fazla dil konutan ka- I i d BERLITZ Mekteplerı·nde madıkça satı, bedelinin paylaş 
al ğl ·· ı sal · ı · T""-'·t bak mili ti · ıı:uayyenın en evvel komisyo· mı:ısrndan hariç kalacakları a·- ,1 

mıt, en oa arn, en guç ü tanat- vım en ura en ' a e erın to Vapuru 9 Te,.rinirvvel na müracaatları. (848) (5190) 1 
lan kurmuş olan bu büyük milletin runlan sanmak gibi bir gaflete düt- " • "" • y • K 1 A 1 hetle alakadaramn itbu madde 

1 

elbette mükemmel kanunları ve mon müşlerdir. Bizim yükıek salahiyet 1 PAZA" R enı urs ar çı ıyor nin mezkiir hkrauna göre hare 1 

diyal teıkilatlan vardL Şüphe.iz bü ve derin bilği ile yapacağımız araş- ili. K. O. namına pazarlık Fransızca, İngilizce, almanca, İtalyanca, ispanyo!ca ket etmeleri ve daha fazla malü r 
tün bunları baıaran bir milletin çok tırmalar; bu yanlıılığı düzeltecek,fi günü alqaın ıaat l8 de Sirkeci auretile dört ili. yedi yaşlarında Bı·r Meccan"ı Tecru··be De.,.sı· Alınız. mat almak isteyenlerin 932 ı 
zengin, çok mükemmel bir dili de loloji ve antropoloji ilimlerini aydın rıhtımınaan bare!cetle(Zonguldak ' : binek ve koşum hayvanatı sa- 1 1315 dosya numarasile müraca -
-.ardı. tacalctır. t bol G" trn alrnacaktır. Komı"ıyon Dol- • Ankara·. Hacı Beyram caddesi, lstanbul: 37 • İs~iklil caddesi 1 Çünki eğer Türkün dili; Tiirl<ün Kendim ıenelerce içlerinde bulun- ne u, Samıun, Ordu· ıre- 1 - at an ilan olunur. • 
yükıek duygularını, geniş düıünce- duğum, yakınılan tanıdığnn bu kan ıon, Trabzon ve Rize) ye mabahçede hayvan revirindell ---------------------------- --------------1 
lerini söyleyecek, onları yazacak zen kardctlerimizin su katılmamı' türk- ı azimet ve avdet edecektir. 9-932 tarihinden itibaren vazi· ı fstan bu\ dördüncü ' 
ğİn ve medeni bir dil olmasaydı tür ler olduğuna kanaatnn vardır. Bun- Fazla tafıilat için Sirkeci Mey- feye ba,layacaktır. Taliplerin Devlet Demiryollar' idaresi i A nlaTı. • 
kün iptidai ve bam bir dil ile bu larm lehçelerindeki farklar araştınl- i :nenet hanı altında acentalığma 1 evsafı almak ve hayvanatmı ıcra memurluğun-
kaılar iıler gördüğüne inanmak li.- dıktan sonra köklerindelci birlik ta- ı müracaat. Tele. 22134. 1 ı göstermek üzere her haftanın dan•. 
zim~elirdi ki bu da·, yontulmamış ta< mamen meydana •ıkacaktır. ' 1 b JI • ' ' ı 1 ·· nl · t 9.30 Sılaya gidecek mektep tale esinin Devlet Demiryo arı üze-
ve çamurla Saray, adi bir demirci Bununla beraber buırün bile benim 1 pazar ve sa 1 gu en ıaa Tamamı 1- ' '1 lira kıymeti lr 
d .,_,_, ·ı d _._ k k dar k tıını nta d del"ll d • dan 12 ye kaaar:komisyonumu rinde yüzde 50 tenzilatla ıeyahatine müteallik D. D .. 7 numaralı u ...... nı e r ...... ot yapma a mu anııa ca n ıran 1 er az e- muhammendı JOğaziçinde 1!3· • 
bal ve ırülünç olurdu. ği.ldir. Kafbıların en kalabalık, Askeri fabrika- za m;\racaatları. (749) (4579) yolcu tarifesinde her sene Mayıs bidayetinden Eylul gayesine ki Mirgün Emirgan yeni Ulu- u 

Hanını efendiler ve beyefendiler·, en medeni olan temi, türk 
1 •ıA l * • * kadar gösterilen tenzilat müddetinin te•rinievvel gayesine kadar ko"" d M" ·· d · d ı · · Bize Yaratan bir azmi ıebat ve bi- çe konufBn azeri türklerinden başka ar 1 an arı Üıküdar ciheti kara nakliya· T y e ırgun ca aesın e es cı 

ze yakıfan bir kal>iliyet ve ihti ... i- ıimali kafka11n en karışık, en deği- tı müteahhit nau-. ve hesabına yani bir ay daha temdit edildiği ilan olunur. (5228) 34- 36 yeni 48 numaralı deruı:u 
le dilimizi derler ve onun enğioleri- tikli lehçeleri ara11nda oldukca açık A k f b "k l . . 200 1 ki .. k k na cari nısıf masura mai lezizi ~ 

k • 1 1 eri a rı a an ıçın ton pazar ı a muna asaya onmuş 1 ' 
ne dalanak ırörecekıiniz ki Türkün türkçe konu..-n bir ço zumre er var ı Evkaf .. d" • • ·ı.. 1 j havi bir bap _sahilhane halen 
d·ı· t""rk"" t "h" . d ld . d kriple kömürü pazarlıkla müba tur. 8-10-932 cumartesi gunu mu ınyetı 1 an ıar ı ı, u un arı ını o uran mucı- ır. I maabahçe sahılhane ve kötkten 
zelerle atbaıı yörümüt, dünyanın dil Bunların içinde Lezıislanm mer- yaa edileceğinden ver.:r.ek İıte- saat 15.30 da ihalesi yapılacak "b . b 
!erine fUurlu ve ıredeni bir ana ol- kez grubu aayılan (kumuk ve kazı- yenler 6·10-932 perşembe gü tır. Şartnamesini almak iıteyen 1 

aret maa •u ış u gayri meıı- e 
muştur. Çünki türk dünyanın her- kumuk) türklerinin lehçesi, en şaya- nü Tophane eski Salıpazarmda !erin her gün, ihaleye iştirake- 4 Teşrinievvel 1932 Salı 1 - 16 kulün tamamı acık arttırmaya 
Yerine kendi dilile gİtmİf, kendi di- nı dikkat bir ,imali kafkaı türkçeai- Askeri fabrikaları yollamasın· l deceklerin muayyen vaktinden 5 Te!rinievvel 1932 Çıntamba 17 - 32 konmut olup şartnamesinin 20- 1 

~le kültü~dyaratmı! ;-ekendi dilile dir. Cünkü birbirinden bi~ ~ ~aki-1 da satın alma komisyonuna mü 1 evvel komisyona müracaatları. 6 T qrinievvel 1932 Pertenıbe 33 - 48 10-932 tarihinden itiharen daı-
unyayı 1 are elmıftır. ka mesafede bulunan ve bnbmnı an- t l l . (

5272
) (859) (

5
2S2) remizde herkes tarafından görü 

1 (A llar) . k"" 1 k , racaa ey eme erı. 8 Teşriııien·el 1932 Cumartesi 49 • 54 
Naaıl ki eaki medeniyetlerin ber amayan o yanı oy er anca ' lebileceği gibi 8-1 l ·932 tarihi-

İzini arqtırdıkça, orada bir türk kumuk türkçeaile anlaşırlar. Denebi "" . * ·k • • 9 Teşrinievvel 1932 Pazar 55 - 70 ne müsadif ıalı günü saat on 
kültürünün ve bir türk idareıinin gö lir ki kumuk türkceai adeta simali 1 · b" k ı l la '·-d "d 1 Samsundakı kıtaat ıçın 320 10 Teşı·ı"nı"evvel 1932 Pazartesı" 71 _ 100 d .. .. _ .. .. . Kafka .. k b" . . . · gun ır ça yanış ar a .... enu en b" k"l k 1 fi .. örtten on yediye kadar daire 
nıulu oldugunu goruraek oylece me- sın muşter• ır reımı dılı gı- ! çıka gelmittir ın ı o un apa ı zar a muna- 11 Teşrı"nı"evvel 932 Salı lOl _ 150 • d k ı 
d · d"ll · h k k b" dir ı t mız e açı arttırma l!e satıla· 
nun altında da türk dilinin yattığım Yine Şimali Kafkaıta Oral Alta., Boylecc bu mıllet.er, sıın ı dıllenle lO 932 • ·· ·· 12 Teşrinievvel 1932 Çarıamba 150 - 280 caktır. Arttırıra bedeli mu· 
enı ı erın er apakını açtı ça o· 1 • 'J .. . 1 •. . • 

1 

kasaya konmuıtur. halesi 24-

d·ıı 1 ld - . ı h ·ı k kal ki k b"" .. , .. ·· 1 · · k k - nazarteıı ıtunu saat on h kry veTo-~- erdile. temale od.~gunu goıned"rürüz; Te .. çke11 ··ı oknuıan Nmu "ı" f&TK utun "uşunce ernu avra,maya.lno bettedir İhaleye . iştirak ede- Hademei hayra tın Eylul 1932 vazifeleri balada J&ZllI gün- ammen metin yüzde yet- ı 
. ura. ı Y. nı.ı: uny_ anın enı ur çe11 e onuıa.n oıray ar ve a .anlarım tamamlamaya ça ışıyor ar. ' _ 1 l . · . • mi b,.." n · b l d • t kd" d 

dıllerıne değil milletJerın en mükem "l"a No,,.aylar, Gazi Molla ve Şeyh . . . . ;.;eı< erın vaktı muayyenden ev· !erde hizalarında yazılı nürnaralara göre t • ed"l •· ·ı· ' -Tı 1 
u rna ıgı a ır e 

mel dinlerine de maya verıniştir. Şamil gibi kahramanlar yeti~tiren a Bır ~~llette yazı d'.lı ne kadar çok, ve! Samıundaki fırka satınalma olunur. esvıye 
1 
ecef~~~ 1 e~ son arttıranın taahhi;dü ha· 

Türk dilinin dünya dillerine verdi 1 varlar ve avrostlar ve hunlar gibi j halk dılınden beslenır, ne derec ona komisyonur·a müracaatları. ı kı kalmak üzere 23-11 -932 tari 
ii feyzi mütebaS111 arkadaşlanın daha bir çok ıümeler muhtelif Tu-, yakın, ondan olur•a o milletin kül- (860) (5283) ıl hine müsadif çarpmba günu 
Yükıek salahiyetle pek güzel izah et j rani lehçelerile konuımaktadırlar.lş j lürü o kadar kolay yükselir, okadar • ı lıtanbul 6 mcı İcra memurluğun- J gene saat 14 ten l 7 ye kadar 
tiler. Müoaade buyurursanız ben de te bu lehçelerin yardımıle aoılları kolay i.lemsumul olur. ç t l M• •1\'v k t t İst. Mr. Kumandanlığı dan: Bir borçtan dolayi nıahcuz ve dairemizde vapı', acak ol•n art-
T .. rk d"t• . d" 1 d""" . h 1 1 d"- .. 1 . a a ca s. ' • ı aa ınm J n u ı ırun ın ere ver ıgı maya- meç u zanno unan ıger gume erın B · · - I b" d"J" . S ı k ·ı- 1 para a ---:•---· ka b" t • · 1 1 k dan biraz bahıedeyim ! lehçeleri de aratbrılacak. hepsinin unu"_ •çın <JY c_ ır yaz_ı ! ı yap ihtiyacı icin 8000 ktlo bulgur abna ma om. ı un ll"t Y ".ç"~'""'.ı mu rı-er ır sa- ırmasın~a gayrın:cn ıu, "" ço. 

Burada Ru,eni ~y birçok di- köklerindeki münaıebtler meydana 1 "'.8113'.'z ki buı~nku ve y~rınkı mede aleni münakasaya koniliUftur. !on furdıyer~~ı bır ufak a;-nalı port- ~rttır~na ihale edi.eceğınden !J. 
.ni kelimelerin türkçe asıllarını çıkacak ve bu sayede Kafkasın ka- I n!yetı kavradıg~~ııldr. .~"-k'm~m "<; 26-10-932 cı;crşıırrba ıı;l-nü saat p· d A kt b" "t manto on kiıılik orta masası 8-10- lıplerın muhamme:ı lcıymetın 
ıtöıterdikten ve bunlar hakkında' ranlık geçmişi de aydınlanRcaktır. 1 n'.'"~Y;". eyecegı •e-~unya Turl.Jerı 11,30 da ihalesi yapılacaktır. Jb. ~ya. e .. tış r;:e e 

1~~ aı ı 932 tarihine müoaclif cumartesi gü- yüzde yedi buçuğu niıbetinde 
•zahat verdikten aonra demiftir Muhterem vatandaşlar, nın a ul etmeyeceı:-ı yabancılıklar- Ş t · 1 ak · t 1 · ır ygır muzaye e ıuretı e ıa .. ı pek akçeıini veya milli bir ban 
ki: Dünyanın her yerinde her hangi ı la yüklü olma11n. ar n~meyı .a '!' 1

•1 ~yen erın tılacaktır, Müzayedesi 9-10-932 nu saat 16 dan 18 ye kadar Beyoğ- ka . k b h 
Aziz Yurtılaşlar, bir şekle giren Türkler; biz sever j Nasıl bul'Ün harf inkilıihımız •~- her gun ve ıha .eye ıştırak ede- pazar günü saat 10 da Üsküdar J 1unda Timoni ıokağında Ki•met a- -~~ ~emmalt n;~ tu dunu a-
Türk dili yalnız dillere \•e dinlere ve bizi !akdi, ederse diliınizi anladı- yesinde köylümüz yorulmadan IÖy- c'klerin vakti muayyenden ev- da Atpazarında icra kılınacak· partmanında ıatılacağıadan talip o- mı ~ unma. arı . azım ır: Mu. 

'naya vermekle kalmamıs asırlarca ğı için değil kanımızı taııdıgı. onun !ediği P"ihi yazabilir yazdı\.ı vibi o- vel komisyona müracaatları. t T ı· 1 · k• .. terakım vergıl.cr ılP vakıf ıcare· 
k 'il ti · · · • k h k" · · "kl"I k b" d k b"I ·· ı ' .. · ' (8 ır. a ıp erın mez ur gun ve ı __ ,__ kt" k. d h ıı· d · b 1 d" "t t • t far mı e erme ıçtimaı anunlar a ımıyet ve ıslı a aş ının ız e uya • rse ov ece m~ydana getirece- 61) (5284) h d h ..........-ın va ı mez ur e ma a ın e sı Vf' e e ıyeye aı envıra ve 

terf ve ordu payeleri ve ilim ve ver~ parladığı, bizde tekamül ettiği için ğimiz yazı dilimizi de ilk m•ktebini ~a~te a~van paz(arın )a az;r hazır bulunacak memuruna müra- tanzifat rüsumları müşteriye a· 
iniştir. sever ve takdis eyler, Fakat bukada bitiren dünya T<irkleri zoı-l:ınmadan lstanb~l birinci iflas memurlu- "u unma arı. 119 (52l8) caatları ili.n olunur. it ve 2004 numaralı icra ve ifla-. 

Türk hak!miye~ l~ndan çekildik . n k!\fi ~eğildir. Çünki yava! y~v:'ş okuıun ve anla•ın. ğundan: Müfliı halıcı ve antikacı * * • kanununun 126 ıncı maddesi~ 
(len sonra bıle turkün yasalan ve . lehçelenn aykırı yollarda tckamulıle l'ikrimce bu v. aı:acaüım" dil inki- Sabitay Hayim efendiye ai t olup 1 . - Devredı"Jecek ı·htı"ra beratı nin dördüncü fıkrasına tevf"k 
Yarliğ) leri yani kaan f"1"11Ulnları 1 meydana ,.elecek olan ayrı diller. l'b . d" k , 0 t _ b B •1 d Alt ııcı daı· d M Erzıncan asken orta Mp. b . k l •. . d 1

• ar. 
tnukaddeı kanunlar gibi asırlarca Türk gümeleri arasındaki bai'ları ~- 1 •.'m. ~ve ;ı · 21• yap ıgımız aş eyog un a r• e eşru - "h • · • 200 k '"Elektrik akümülatörleri için U gayrımen U uzerın C ıpo· 
Faraleri idare etmi,tir. lrarun bir gevşetecek, mü~terek duygular~ız· donduruc~ inkıliı ların en l:üyüvü t tiyet caddesinde Amerika sefareti 

1 tıyacıl ıçın lkt mMe!re kşaya menfi elekt"'d" hakkında ıanayi mü tekli alacaklılarile diğer alaka 
• k f k d ,_ . . . 1 b be b .. d ifl cak 1 ve en •etın o'acaktır k da k" p 1 satın a ınaca ır. una asaaı d"" . . . . . . 1 d · "f k h kk h" ""o tere ve u ret payen:n ve ıçtı- a era r u ıevqıyı e .,.,. ata _ 1 · arşısın va ı ansazopo o aparlı~ • I urıyetınden ııtıhsaJ edılmıt olan 291 aranın VP ırtı a a ı sa ıp-
ıtıai _ta~irler;i T~~k .. o}~ak kalmıştır. tır. . . .. .. . Öyle mes'.ut ııünl~r yaşıyoru_z I<} manın l>irinci katında me•-cut Aka- 1.8 teırinıevvel 932 sa 1 gün.Ü eylw 1928 tarih ve 1412 No. lu ibti- !erinin bu haklarını ve hususile 

Buyuklenn buyugu mana1ına 0 • ı Bunun ıcın butun Tiırk lchçele- çok yakın bır g çmışe kadar Turku . d li 1 k y ı _._ k Uçüncü fırka satrnalma komıa be t - . d k" h k k b k 1 faı·z ve masa ·f c! • 1 "dd" 
la (Ak k ) bü .. k f . de b I k 1. . 1 k · k "" ld"" k . . b" b" ıu san a ye er, ~r o a, maı·uaen a d . kıl kh T ra ra ı uzenn e ı u u u ere rı e aır o an ı ı· 

n ay a e . yu manasına rın u unan e ımeleri ve ııtili.hla~ emırm<' ve o unne •~ın ın ır h l"f ld 1 k 1 yonun a ıcra ınaca r. e- h ., . ... 1 ·ı· "h" d .. 
olan (Aka), (ağa) ve (ban) gibi A- n derleyÜp bütün Türklere yaraya· çe,it milliyetsiz ve vatanıız daJka. napc mu te ı ya ız ı anapeler,puf . 178 I" d T l" 1 . a. ar~ f~rag veya verılece~ınde." '."ez a arı~ı, ~ a?, t~r! ın en ıtıbar~<' 
!tondan ve Kaandan alınan kelimeler cak bir lügat yapmak, bütün lehçe- vuk toplayan bu ıarayı büyük kurla lar, Edirne Betiii, ltalyan sandal mınatı • . ıra .. ır. k a ıp ~.rın kur ihtırayı satın almak \·eya ntıcar 20_ yınnı gun ıc;ınde evrakı mm 
1 1 şartnameıını gorme ve muna 1 b l l 

ı e Emir Tuman Emir Nuyan, ko- leri mümkün mertebe yalcınla~tıra- ncı teınizled'kten, dünyanın en bü- yesi. komotlar , yaldız ı konsol, ayna . . k . . k etmek arzuıunda bulunan zevabn 1 ıte eri e bildirmeleri, aksi hal 
' C il ·ı b b k b" dT b" kasaya ıttıra ıçın mez ur gün d d:n, an, ve ı ay ep u kabilden ca . ır yaz~ ı ı ve ır ırram~~ vücud_e 1 yük zaferl~i ~e fereflerilc doldur- 1 lar, Edirne uzun saatları. mubte- ve saatte 3 üncü fırka satına!- lstanbulda Babçel<apıda Tat banda i e hakları tanu sicillerile sabit 

1
. . . . _ gebr~elc. laz.und_ır_. Öz ırk, oz anadil j duktan. mılletin ıarayı yaptıktan lif yald:zlı kadrolar veoair mobilyaya d h 43-48 No. !arda kiin H. W. Stock olmadıkça satı~ bedelinin pay-
ranın reınu takvunı bala Hatay salahiyetıle bu ıfı yaparken Aıya- ı sonra ayni sar ka 1 . ·ıı j .. . . . ma komiayonun a azır bulun 1 d h • l 

Ve Uygur takvimidir. Sıckan il, ta- run enginlerinde Öyle kıymetli bazi- . ayın pu aııru mı e- muteallık etYalar 7 te,rınıevvel 1932 malan. (I04) (5l45) efendiye müracaat eylemeleri ilan ~tmasın _an arıç k~ acaklarr 
"uşkan il, tahkalcuy il yani Sıçan yı neler ve yazılar bulacağız ki bunla- hr;ıe :'~mış ve ona şu kumandayı ver- ! cuma gi.:nü sabah saat ondan itiba- olunur. cıhetle alakadaranın ışbu mad· 
lı. ~~'an yılı ve ~~k yılı g_ibi. Eı. rın yardimile timdiye kadar bilgiye mııtır. . . .. .. J ren açık artırma ile satılacağından 'i- "" "" _ denin mezkur ftkrasına göre 
iti türkler h~. on ıkı yılı . bır ılevir ve inoanlıjia meçhul kalmış olan bir ~ Gel, •enı kemııen v~ ?ldurmek · almak iıteyenlerin o gün ve ııaatta 

1 

Merkez kumandanlıgına mer S hareket etn:eleri Vf! daha fazla 
f'Y~rak OD ıki hayvana izafe eder- çok bakrkatler meydann çıkacak, « ısteyen saray~a, ıenın ıdam fer- müracaatları ifan olunur, but mÜeaaesat ihtiyacı için ka- arıyer malumat a:mak isteyenlerir 
erdı. dünyanın barckte ve medeniyet ta- « manın yazıldıgı salonda kurultayı- . lı 1 M J - d- 1 - v - d 932 1344 d ·ı 

Türk di!inin Iranda hakimiyeti o ribi yeni ıtılclarla aydınlanacaktır. • nı kur ve ·~_ni büyük varlrğına u- •• A - - ' !ay. pamuk. nıpdır pazar_ k a a mu ur ugun en: 1 - . 0.sya n~marası c mı 
lcadar denn ve o kadar geniştir ki Sözümü bitirmeden evvel dil inki • l~,tır~cak yukıek kararlarını ver.• Darulaceze mudur- satın alınacaktır. Pazarlıgı 9- s· t fı d b" f k 1 racaatları ılan olımur. 
bv.nca asırlık fars edebiyatı karşı- labımızın ana çizgileri hakrnda da Şımdı meı'ut kararlarımızı vermek 1-ğ- d • 10-932 azar günü saat 10 dan ır ara .erya ır tara ı . a 
•ında ullc dilinin ve halk edebiyatı- bir kaç söz aöylememe mü•aade bu- le meş.,.uluz . Emin olunuz bir gün 11. un en. 

12 
kp d T h ed M vak yolu ve hır tarafı arsa ıle 

!;"' ııarıılm~11 di~mizi~ ne bit'?"?' yur~anızı reca eylerim. . gelecek. ve __ türklük öyle bir y~re u!" !)arüla.ce~e. için iktiza eden ye a ar 0~ an e er- m~bdut Kavakta mür.hedim de 
~vvetc malık oldugunu ısbate lcafı- Oıi<kat buyurulursa bugıin mede- fllcak kı dunyanın her han!lı bır nümunesı gıbı 600 metro aba kez kumandanlıgı ıatın alma mırhane mahalli 350 lira mu. 1 

dır •anmm. . . n_iy_im. diyen milletler, bugünkü dille !"~~ çoc~iu~ "G.üne'. nereden do- kumafrn kapalı zarf usulile mü komisyonunda icra kılınacak- hammen kıymetle becf..,Ji peşin 
liftnım efendiler ve beyfendıler, rını hıç yokken bin dil ve lehçeden gar dedıklen vakıt hıc kekeleme- k 29 lO 932 "h t T ı· ) • • h t j ak • ) k - ·· d k 
Bendeniz ~•kın e ucr alar k akad . ım· 1 den· ra asası tarı cu- ır. a ıp enn ıza a a m •· oma uzere muzaye eye o-k -r-- • n a ve en maya a emıı:e e ış er,on- , . .. .. • . h .. 1 -. · •rak • . 

Orkunç köşelerınde yirmi aene de- dan sonrada bu taılak üzerinde aaır Her nerde büyiık Mustafa Keına· marteaı gunu saat 14 te ıcra e- çın er gun ve pazar ıga ıttı nulmuş oldugundan talıplerin 
~ -~~n ~eyahatlerimde en ziya~.e lar~ uğ~ımı~lar, onu inceden ince- lin ölmez varlığı bulunur. her nere- dilecek~ir. ~aliplerin teminat iç~n de muayyen vaktinde ko- 23-1?-~32 pazar günü saat 14 
~ d.~gu':" ıl': kartılathm, ~-e -~ ~u- ye ışlemışlerdır. de onun dütünceleri parlRrsa benim akçelerıle muesseseye münıca- mısyonaa hazır bulunmaları. te Buyukdere satıı komisyonu-

mıı çozmı" calıştım. Göruslenm Hatta Franı•z ıı:;rameri ancak bu- .. iinetim oraden doğar." divecektir. atları (5271) (126) (5278) na müracaatları. , (52:!8) 
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lstanbul ve Trakya Şe r Fabr· ları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
Alpullu şeker fabrikasının Istanhul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 

atideki fiatlerle her isteyene hin kilodan eksik olmamak Üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36, 1 s-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 turustur. 
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. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Mülkiye Mektebi 
; 

1 Müdürlüğünden: 
Mektebimize alınacak talebe için ya

pılacak müsabaka imtihanı günleri aıa
ğıda gö•terilmittir. Namzetlerin bu gün
lerde öğleden evvel saat 8,1/2 da mek-

. tepte bulunmalan. 
8 teırinfevvel 1932 cumartesi: Tabi

iye- Riyaziye. (Tahriri) 
9 Tepinlevvel 1932 pazar: Türkçe, 

Fransızca. (Tahriri) 
10 Teırinievvel 1932 pazartesi: Fran

sızca, Felsefe ve içtimaiyat. (Şifahi) 
11 Teırinievvel 1932 salı: Tarih, Coğ-

rafya. (Şifahi) (5246) 

Tasfiye heyeti riyasetinden: 
1771 No. lı Tasfiye kanımuna tevfikan mübadillere ait ba

kiyei iatihkak mazbatalan mukabilinde T aafiye Heyetince tan
zim ve eababına tevzi edilmek üzere latanbul Vilayetine irsal 

• 
kılman zirde müfredatlı olarak eaami, muhteviyat ve numaralan 
ııöaterilen üçer kuponlu otuz iki adet tasfiye vesikaamoı büküm
süz olduklan ilin olunur. (5226} 

Mubteviyab 
L. K. 

3183 31 
2443 56 
2000 
2000 
3258 73 
2000 
2000 
2000 
2000 
1628 39 
2443 66 
21100 
2000 
2836 17 
2000 
?952 40 
2000 
2000 
2000 
2867 12 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2443 56 
2000 
2000 
3189 84 
2443 56 
2000 
2000 

Tasfiye veaika No. 

2300 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 ' 
2406 ı 
2407 I 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2416 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2431 
2432 
2433 

Jımi 

Tevfik Bey 
Leman H. 
Leman H. 
Leman H. 
Hakkı Bey 
Hakkı Bey 
Hakkı Bey 
Halda Bey 
Hakkı Bey 
Ay9e H. 
Feride H. 
Feride H. 
Feride H. 

Bahter · H. 
Babter H. 
Hayriye Hatice H. 
Hayriye Hatice H. 
Hayriye Hatice H. 
Hayriye Hatice H. 

'.Abdürrahim Bey 
'.Abdürrahim Bey 
Abdürrahim Bey 
Abdürrahim Bey 
'.Abdürrahim Bey 
Abdürrahim Bey 
Mehmet Necati Bey 
M"hınet Neı..ati Bey 
MebmetN~• Bey 
Melih• H. 
'.Aliye H. 
Aliye H. 
'Aliye H. 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza mülhak mektepler için komisyon idaresin
deki terait mucibince yaptınlacak 250 adet aıra 26-10-932 tari
hine müsadif çar~amba günü saat 16 da ihale edilmek üzere 
kapalı zarf uıulile mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
m~zkur günde teminat makbuzlarile Maarif dairesindeki komiı
yor.umuza müracaatları. (5194} 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Yüksek Muallim mektebi duhul imtihanı teşrinievvelin onun 
cu, on birinci, on ikinci pazartesi. aalı. çar§amba günleri yapıla
caktır. O güne kadar Li!e mezunları müracaat edip kayıt oluna
bilirler, (5251) 

• 

Tanbari bcsteklr 
Selibattin Bey • 
Neyzen İlıaıın 
Piyanist Şef:k Bey 

Lon ra Birahanesi 
Bu Akşam Yeniliklerle Açılıyor. 

DENİZ KIZI 

Eftalya Hanım 
ve 

Kemani Sadi Bey 
Saz Heyeti 

Kemençeci Sotiri Ef. 

Udi Marko Ef. 
Klunet Ramazan Ef. 

M11ııaıuıiyeler 

Melahat H. 
Seyyan H. 
Hamiyet H. 
Fazilet H. 

Muganniler 
Semiha H. 
Yatar B. 
Yahya 8. 

l MustRfa R. 

Kışlık Battaniyelerinizi 
Yerli Mallar Pazarından 
alınız. Çünkü ALDANMAZSINIZ • 
İstanbul: Bahçekapı - Beyoğlu: İstiklal caddesi - Ankara: 

Çocuk saravı caddesi - Samsun: Bankalar caddesi 

Beykoz almüdürlüğünden: 
Muhammen 

Kimden metrllk kıymeti 
Köyll Mevkii 
M. Ş. Pap Eıki boıabaae yolu 

No. Cinsi 
124 hane 
126-58 hane 

olduğu Lira 
Muıto lSO 
Miço ojln Tanq 50 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" ,, 

.. 
" 
" 
" 
., 

.. .. 
" .. 

" 

,, ,, 
Yeni ,, 
Alibabadır yolu 
Bulgar maballeai mevkii 
Cami mahallesi 

" " 
., tt 

Köprü caddeai 
Leylekli mahallesi 

.. ., 

.. " ,, ,, 
Mektep ıı.ttı 

Cami arkau 

,, mahallesi 
Köprn ,, 

" •• .. •• 
Bozahane yolu 

Mektep maballeel 

108 " " " 20 
1-78 dam Haralambuz lS 
7-23 hane 
S9-5S ahtıp 

Bulıar Dragaııço 10 
dam Dok1an oilu Vasll 10 

Yan otlu Nikoli Ye lıtasya 8 S8M.-64 dam 
SO ahır ., .. ı2 

10 
30 

35-6S hane Diden oğlu Aııdon 
33-8-90 hane Hah otlu Nikoll 

zeycesi Elenko 
80-77 
81-17 
94-82 
100-92 

49 

53 
27-39 
37 
41-72 

hane 
hane 
hane 
hane 

Fırçacı oğlu Hiriato 
Sebıeyatçı otlu Andon 
Yani kızı Filya 
Nlkoli çoculdan ve 
Katlaa Polikini 

25 
2S 
15 
ıs 

arsa ( 75 metre Zıh oğla Dimitri 5 
murabbaı) K. Katinko 

araa ( 80 ,. ,, ) Sağır oğlu Koço 8 
arsa ( SO ,, ,, ) Papköylü Panayot 6 
araa ( SO ,, ,, ) Kalyon oğlu Dimitri 4 
harap dolma ahır Koman oğlu Desya 8 

30 metre murabbaı ve P•nayot 
llS-32 dükkln arsası Yarım oğlu Tanaf 20 

2 dönüm 
dnkkAn araaaı 98-71 Kosti oğlu PaYli 4 

20 metre murabbaı 
Yukarda cins Ye evsafı yazıh emvali metrukeye 2S eylül 932 tarihinden itibaren 20 gün 

müddetle mevkii müzayedeye çıkarılmıtbr• Yevmi ihale 16 Tetrinievvel 932 pazar gUnll 
aaat 13 tedir. Taliplerin yevm Ye saati meıkurda Beykoz Malmüdllrlühüne mUracaatlan (SOl 7) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Onctı Vakıf Han latanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 

Türkiye lı Bankası tarahndan teıldl olunmuıtur. idare meclisi ve 
mildürler heyeti ve memurlan kamllen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. TOrklyenin her tarafında (200) il ııeçen 
acentalanmn hepai Tilrkt6r. TOrldyenin en mühim mileaaeaelerinln Ye 

bankalannın aigortalarJDJ icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraiti• yapar. Haaar vukuunda zararlan sör' at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf : IMTIY AZ - Telefon: lst. 20 531 

Sultanhamamı'nda 

BALCILAR 
MAGAZASINDA 

terki ticaret dolayısile 
tasfiye 

GÖRÜLMEMİŞ 
TENZİLAT 

Sergi ayın onbeşinde başlayacaktır. 

DEYİN İLMÜHABERİ 
Alır, satar ve mahsup yapar, Y• her türlü bonolarla işler ,_orür- 1 
13alıkpazar Maksudiyc Hın No. 35 Uğurlu Zade M. Derviş. Tel. 2.1.19~ 9 

.... Dr. HORHORONİ .... 
Mektep ıokağından Zambak ıokağma nakleden Dr. Hoı·horoni bu 

kere Eminönü Valide kıraathaneai yanına nakletmiıtir. Ve her f?'ıİn 

haıtalarını 11abahtan ak tama kadar kabul eder. 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekll"e 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmişt ir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz .. 

Yeni 
Açılacak 

Hammlara 
Mahsus 
Bir 
Kumaş 

Mağazaaına 

• 
isim 

aranıyoı' 

Yeni T iirkçeye muvafık nadide 
bir isim bulanlar kapalı zarf 
derununda muvazzalı adresleri
le Tetrlnievvelin 12 inci Çar
ıamba ıünü akıamma kadar 
Sultanhamammda 1 No lu 

KARDENYA 

.. ıı ... ı 
)0Z lnl\: l 

Kartal Kazası 
Malmüdürlüğündell 

Pendikte Bağdat caddesind1~ 125 lira kıymeti muhammene ' 
800 zira tarla Kurtdoğmuş k•' 

" yeıinde 65 lira kıymeti muhaıll m a gaz asına meneli 3 parça arsa temlike~ 
ıröndermelldirlw. Taınif netice- satılmak üzere müzayedeye çı• 
ainde en muvafık ırörülecek iı- karılmıştır. Bedeli peşin olııf 
mi bulaı. maiuanm küıadı ihalesi 18-10-932 sah günü '~ 
ırünü intihap edeceti kumqtan at 15 te icra kılınacaktır. Talı~ 
3 .-troluk kadm mantoluğu !erin malmüdürlüğüne mürac•j 
hediye edilecektir. Tqrinievve- atları. (5221 
Iin 17 inci ırünü ırazetelcrin son 
aahifeıinde mezkı'.ir mağazanın & İ r a l ı k ApartımaJ? 

ilirunı arayınız. _.. atih Parkının üst köıeıindedır 
Altı odalı gayet sıhhi ve mük< 

iLAN eldir. Üçüncü kati\ müra<" t 

Dr. A. KUTiE~ Oamanlı Bankau'nm Galata, Ye
nicami ve Beyoğlu devairi, muıcvi
lerin Kipur Bayramı münasebetile, 

il ıehri carinin 10 uncu pazarteai günü 
kapalı bulunacaktır. 

Karaköy Börekçi fırını ııraıınd/ 

MİLLiYET JIATB.AJ\~ 


