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Dil yönündeki ablışımız'"}reni yeni hızlar ile yurt- !Parlimentolar konferansı 
taşlarımızın gönlünde bu değişi- görüşmelerine devam etti 

min de inancını bütünleşi:irmiş ve güclendirmiştir Dün konferansta söz alanların hepsi Tür 
kiycnin ileri atılışlarını överek andılar 

Altı yılda dilimizin aldığı ileri görünüş Türk budununun bu yoldaki Dün Belediye murahhaslara ziyafet verdi 
· yaratıcılığının da yüksek bir Örneğidir •.. 30 uncu budunlar a

rası parliımentolar kon· 
feran11 dün de çalıtma• 
ama devam etmittU:. 
Proıırama söre, &abah 
saat dokuzda . ailih11z· 
!anma ve emniyet itle
rini göriifeC:ek olan ko
misyonun toplantıÜ ve 
ıaat onda da' UınUıni 
heyet top.lantı11 vardı. 

Bayram, 

· Dil bayramı 

yurdun her bucağında coşkunlukla kutlulanacak .•• 
1 

J6nıltim NECMi 
8uıün Dil BayramıdD"; Türk dilinin 

ıı..ı,;lvı bioyramıdlt": Dil 8a)'l'MllJ, Tüıtı:· 
life biitün varhiını yeniden dU1W'an 
'- lıii ük Tiftiin, Türke dilini de özleı· 
.....ı yolunu açtıiı giindÜr. .. .. 

"9-dwn iki Jıl önce lıuııün Bilyük c--. yiklek öoainde, Ddm+ıL;e sa• 
!lıJıada Birinci Tiiıi< Dili Kunalta:rı top· 
~ttı. O Kurultay, bus~nü bütün 
ılikiierin bayramı cılarak ııeçti, kutladı. 

Büyük Gazinin yüksek önünde: evet! 
'tibi.ıüğü, ölüni uçurumuna düımek üze
'- olduğu ıı:ünde, kolundan tutup çe • 
~ kurtaran cı büyük Tü,., Türk dilini 
1le içine düttüğü ~ brtardı. 
~ bir O•e itini çll!'t'İftn seVsa 1oqı. 
~ . • de T iıiri< diline, Tiirk tariloine, 
':t'irfc"f.: kültür •arlıime da senit bir dü:_-.e, çahtma, bulma, ıevme yeri ayır· 

itte böyle lıir alp yİiİtİn, böyle bir öz 
lııı.t;,c:mın, lıöJle bir doiru yol sö.te· 
"'-n sözlerinclea saçılan aın verici, 
lıııııııt M'lmcr Tklardan ııüc 81arlılr, diJi. 
lııia üzerine ÇUflDl'P lıatladık.. 
Doımalıabçe sarayında: eveti kurulu· 

"=' len!ı.ffl yalnız eileace -!eriyle Çm• 

~ ... o duvarların içinde, Gazinin kutlu 
ııli, bir dokunutl.. bir lıilııi kaynaiı, bir 
~gu ocair yantb; o duvarlarda yeni 
~ yankı belirtti: Orası, alfabe değiıi • 
!'ıiııİla de, clil özletmeainin de kaynağı . . 

Birinci Tiirk Dili Kurultayında, yur· 
tı.., dört yanmclan ıı:elmiı bine yakın dil 
tıi Yardı. Bunların hep birden çıkan gür 
... leri, bir ağızdan «Öz Dil! Oz Türkçe!• 
~ yükseliyordu. Bu aeı o kadar güç· 
.., o kadar yankılı idi ki arada falıo ya
llıııı lıir kaç hayiorıı bile l>unun akıılı 
titlemeıi araımda eridi, ııitti. 

itte bugün kutladığımız bayram, o 
tliııiin angmdır: Gazinin dil itini elin~ 
'lıtlllın, Dolmabahçe aarayonın bir bilgi 
~a11 oluıunun, bine yakın Türk biliri
'iıı öz T ü,.çe için kalkmııının angısı ••• 
L. O ııünden bugünedek ıı:ec:eyi gündüze 
~ak çalııan Türk dilcileri iki yılm 
lsİııde neler yaptılar? Bu kutlu bayram 
tİiııiincle kısaca bunu anlatınak isterim. 
ı... E:n önce yaprlacalı: it, nereye varılaca. 
!"ili iyice belirtmd<. buraya doğru g;di
~ en kısa yolu bulmakb. lte buradan 
.... ı...dı. 
ı....~iirk dilinin öz varlddanrır aramak, 
:-"">ıak, ilk -çtı. Bu varlık, iki sö • 
~ ıı:izli duruyordu: 1:l"nlann biri, 0 • 

~ yazma bilmiyenlenn konuıma di
., iiteki de .,.kiden kalma yazılardD".0 
~ yeniden gizlendiği bu kaynakların 
'siıı..ie arayıp bulmak ,ortaya ko)'Dlak ge. 
~ 

Önce ülkemizin kendi dil varlıiını •· 
~a ite siriıilcli, aiızlarda Y&fa• 
itıl: duran yazı clilinclen uzak kalmrı öz 

litkçe sözler derlendi. 
fleP biliriz, Rum =in, Anadalunun 
~ türlü tözleri, deyiıleri vardır. lı • 
~.ı içinde bile yer yer ıöyleyitler 
l~r. Bir ç<* öz T~ tözü vuclrr ki 
~ ,,., Farı kaynaklarmdan beslenen 
~~i onlan yadlJ"samıf, içine alma· 

'&u sözleri birer birer derlemek ne ka
-.....!:ı!'ir it olduğunu uzun uzadıya 
~ gerekli midir, bilmem? llk 
~liik, bu sözleri bulmadan baılar. Şu
' İçin ki bu sözleri kullananlar,onla· 
-.... !'9 değerli bir dil varlıiı olduğunu bil
~ kullaııır. Elki Oamanh okur ya
' onların diliyle o kadar alay ebniı, 
!lıı- o lıadar sülmüttür ki bu dilden uta· 
~lıiıe. E•ki imparatorluk öyle gözüna 
~'"Uhnuttur ki bir söz aranırken 
~ bir verııi mi çıkacak diye ürk • 
~en kendini alamaz. Bu çekinmeyi 
--~ele iı bitmez. Duyulan sözün 
L,:ı-.,eye ıeldifini iyice ölçüp biçerek 

·~ seredir, 
~ "tle bütün bu süçliiklerin önünde ka
~ <lerleyicilerimiz hiç yılmadan kendi
!I.; bu ağır dil çalıtmaJma attılar. 
~duldan, bildikleri sözleri, araya ıöz 
'I... ~dan, bir arattrrma yapıldığını belli 
~ anlamağa çalıtbl.,., fitlere geçir
)~ B., fitler Kualarda, aonra Vili • 
' de birer elekten geçirildi. Biribi· 

1 be..zerleri ayrılarak ıüzüldü. 
~e böyle ıüzüle ıiqüle selen fiılerin 

11ı;' l:ı<J bini . ....,.,ın! 
~ ilci Oz Dıl kaynağı olan eski yazıla
' "'1 ileri gelirlerinden 150 tanesi birer 

l•randı. fçlerinde bulunan öz Türk
(De\ idDJ 2 inci sahifede) 

Komisyon ıaat 9,30 
da ~opl~fİ!Dlftll". Bura• 
da aiJ&J..,zlamna iti sö
J.iiıül~ekte iken saat 
io,30 da umumi heyet . 

' . 
toplaıimıttır. Bundan 
ötürü Yıldız sarayı ko
ridorlarında oabah do. 
kuzdan itibaren büyük 
bir kaynatma göze çar
pıyordu. Murahhaslar 
büfede, oalonlarda ;,. 
ralarında sörii§öyor • 
!ardı. Celse açildığı za· 

Bugün birinci Türlr dili kurultayının ilrinci yıldönümünü lnıtluluyona. Bu lotoıral lnrinci kuraltayın öz
lü ve alımlı bir durgıuıu/ur. Büyiilr önJerimiz Gcui Mratala Kemal llaıcretlerinin lıurultaydaki lronuf111a· 

lan llİİttiifiinü gö•teriyor 

-n murahhaalann bir Dünkü toplantıda ıö;ıı söyleycn muralılıaalar 

luamr aiJahazlanma komiıyoinunda bir 1 bir kı11n1 hazır olduiu halde baılan• 
kumı da salonlarda ve koridorlarda mıttll". 
lntluınıyorda. Bu aebeple müzakere • Haoan Bey cebeyi açtı Ye umumi 

tu ırünclen bqbyacağız. Bu da altı lıuçuk 
7rlbk bir ı!SJDit demektir: -

Alb buçuk ydcla ne olur, demeyin! 
Gazi silıi bir a,.clınlık kaynafınm elinde 
altı buçuk yıl, en "''dacak yenilikleri ya· 
ratmağa yetecek bir uz dur. 

Altı buçuk yılda ne olduğunu anlamak 
İaterıeniz 1927 de çıkan bir gazetenin 
yazılarilJ lıuıriiaküleri karıdattırm. o , 
lediğimiz dihı a.dıa varmadıksa da gene 
arada yüz yıllar geçmişçesine benzemez• 
Jik göreceluinn.o 

Biraz ileride böyle bir lrarıılaştırmayı 
da gözünüzün önüne koyuyoruz • 

Dil ııvıfınıR başlangıcı 
Dil savaıırun ilk baılayıtr, ıayı)ann 

yazıhtını değiıtirmekle kendini göıter• 

)'e orada bulunan murahhaalann az (Devamı fi mcr &abüede) 

İsianbuldan Edirneye tren 
,para_sı yeniden ucuzladı 
Son görüşmeler bu yolda da gidiş ve 
geliş bilet parala- / 

rını ucuzlattı 
mittir. 1928 yılı baılarında Reıit Saffet Şark demir yolları yolcu bilet parala• 
beyle bir kaç arkadaıının ileri sürdükleri rmda .oon indiriliıin arttırıhnaaı için Na· 
bu değiıiın, ancak bir bqlangıçtı. Dene· fıa bat müfettiti Faik Beyle firket mü· 
bilir ki, bir ileri karakol deneme at91idi. dürü M. Paıkal araaınclakr görüımeler 
Sayı yazılarımn değiımeai, ortahğı bir· 90nunu buhnuıtur. Kumpanya bu suretle 
denbire uyandırdı. Baıta "Milliyet,, ol· evvelce konulan indirme mikdanna yüz· 
mak üzere, yazının da değiımeıi üzerine de 10 daha eklemeği üzerine alınııbr. · 
Jazılar yazılmağa baıladı. Son görüprıelerin vardığı netice Pa. 

"Milliyet,, te - timdi T. D. T. C. nin ri&telö meri<eze bildirilmiş ve oradan da 
umumi katipliğini yapmakta olan - Jtı. valak b mu . at ceva ı alınmıı 111", 
rahim Necmi, "Vakit,, te - cene o ce· 
nıiyetin en a:öze çarpar Çalıııcılarmdan Banliyö hattındaki indinne mikdan ı 
olan - Ahmet Cevat Beyler, yeni Tüo-k % 20 den % 30 a çıkarıhnıttD". Küçük 
yazuını ileri ıiirerek ateıli yazılar yaz· çekmeceye ikinci mevki gidiı paraoı 35 
dılar. llnıruıtan 24,S kuruta, siclit ııelit para11 

Bu iti beğenmiyenler, alıtkanlığa uya• 60 kunııtan 42 kuruıa, Balmköyüne i· 
nk oluruna bağlamak iotiyenler çoktu. kinci mevlıi ıridit selit parası 35 ten 
Bunların bir takımı ae•lerini de yiİluelt. 24,5 kuruta, üçüncü mevki ıı:idiı ıı:eliı pa 
mekten geri durmadılar. Ancak artık bun• raoı ela 22,20 den 15 kuruı 30 paraya in
ların ıeçmiıten yanlalar getiren sürültü- dirilmittir. 
lerine kulak verilmiyordu. Büyük hat bilet paralarında yapılan 

T k b d .J b Sayı yazıları değiıtirilirken o günün indirme mikdarma a:elince: 
Ür u ununun ulu önueri ütün 'değifimlerimi:ule olduğu gibi 4il Maarif Vekili olan Yarlryanımf Necati Edir_,e yalnız ııidit parası birinci 

uıvapında da bize atılıpın ileri fiğini verdi, öncülüğünü )'apt& .(Devamı 2 inci sahüede). l mevki 11,94 kurllflan 836,5 kuruıa, illin 
Türk dilinin hu ulu bayram gününde , _______________ .________________ (Devamı 2 inci aahifede) 
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Şar1r Demir:yoUa,..nda Nalia 6GfmÜ• 
lettifi Faik Bey 

1 ı.1ııı·r ll"ı ı.ıı 1 1.ıııııı1ı,.ı 1 r.ı,ııı 11 11 ıı.ııııııı 

iıtedik. Bu seriye balat, ilerisi için bize 1 
daha çok umut verecek diye umuyoruz. • il S D • ı B 

Iıe çok eıkiden baılıyacak değiliz. Di· - 1 ayra m 1 
limizi özlettirmek, temizlemek dileği, ye- a_ 
ni değildir. Ancak, bu iıin özünden tutu-

1 larak yapı yerine çıkarılma11 yenidir, yep 
yenidir. 

Türlclerin uluğ önderi Büyük Gazinin 
dil itine el koymasından önceki yıllarda -
böyledilekler yazılmrı, çizilmiı, üıtlerin- 9 
d~ !ü_rlü dütünceler ileri sürülmiiı, ancak -
bınmn yaptığım öteki bozarak elde biç 
bir neıne kalmamrıtll", 

Bu da dil itinin ber yazarca kendine 
gö~ söriilmeıiaden ileri gelmiıtir. 
Bır budunun dili üzerine yapılacak çalıt· 

Bafkan Sal/et ve fffya:ııgan l. Necmi 
Beyler 

malarda senlik, benlik kaysuıu olmamalı 
dır. Oluna o iı ilkinden bozuk denıektir. 
Büyük öndere gelinceyedek hep böyle 
ıenlik, benlik kayguıile yazılar yazıldı
ğından bir it görülememiıtir. 

itte bundan dolayı biz burada dil aava
ıına Gazinin kutlu elini bu ite koydu-

Fotograllar: "Erkanı lıarbiye akaılemi,, aiııi bitirenler ile akaJemi kuman· 
danı Ali Fuat PQf<Uluı .ci:ıılerini okUJIUfWIU göateri:yor 

Harp akademisini bitiren-
ler diplomalarını aldılar 

Dün öğleden sonra Yıldızdaki Harp aka- İ 
demisindc sevinçli bir gün kutlulandı 5 

Bu yıl kara ve deniz harp akade
ı;niıini bitirerek Erkanı Harbiye ata. 
Jına ayrılan zabitlerin diplomaları 
dün Öğleden aonra ıaat 15 te Yıldız
da harp akademiıinde büyük bir ae· 
vinç içinde dağıtılmı§tır. 

Bu sevinçli günün kutlulanmasırl
da Cevat Paıa ile birinci ferik Fah • 

rettin Pata ve lıtanbulda bulunan bü. 
tün kumandanlarla birçok mebuılar 
bulunmu§lardır. 

Sevinçli günün kutlulanma11na 
iati~lal marıı ile baılanmıttll". Ayak· 
ta ıçten gelen bir bağlılık ile dinle
nen marıtan aonra erkaru harbiye 

,(Devamı 6 mcr sahifede). 

1 
i = 

lpnde «İnan» vardır, «ülkü» vardır, •hız» vardır; 
'.Ama anlatamadım, kekeledim yıllardır: 
«Canan» diye seskndim Türk kızı sevgilime 
«lyman» bir •anlı gibi dolanmıştı dilime 
«Yalazlı İnanımı» nasıl anlat.anı, lrime?. 
Bir «mefkiire» fakılı tukılır kalemime 
Gönlümdeki, süzülmüf, duyguyu dökeme:ulim! 
Kaf kere yazgacımı ayak altında ezdim ..• 
Kaf vahye benzer duygu İfİmi sardı, deşti, 
Kötü sözler yüzünden öyle manzumeleıti ••• 
Çetrefil dil yüzünden attı sazı, deyİfİ: 
'Kaf "lrodat lrobilik,, i yazacak kaf bin kifil' 
Yoksa destanlariyfe, ünleriyle bu Budun 
Beslerdi bef)IÜzünü birden Dede Korlıud'un .•• 
Telr ek•İği dilinin gitgide bozulman : 

. Bin Hügoluk sanı uar, bin Şekispirlilr yası! •• 
• * :.; 

Bütün dikenlerinden sıyrJan bir gül gibi, ~ 
Yülrselr öz duygularla tlolan bir gönül gibi, c 
Türk dili, Qfllıyor, gelifiyor, eriyor... ii 
~z .. öz, demelr ki, tüy.tüy, kendirini veriyoıı 9 
Türkün duygularına türlrfenin kanatları! e= 
.Şu uınat göklerinin sonu gelmez katları, 
'.Arılsın! Yerimizi almaya varacağız •.• 
'&natta d<ı bir yeni "Ankara,, kuracağız! 

Behçet KEMAU § 
11111111111111111111110, 
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Bugün Dil savaşımızın 
bayramını yapıyoruz 

HARfCI HA-HERLER 
_;__~~~~~~---

(Başı 1 inci sahifede).. . 1 ğ!a 
Bey, bir ıorguya karıı, yazıyı degıfbrme • ~ 
i1ini düşünm.ek üzcı:~ bir ~".""" kuruldu-
ğunu ıöyledı. Bu ıozler, •tın artık yapı . _..,.,~~~ 
yoluna girdiğini. gösteriyordu. .. Ek 

Yeni yazıyı dileyenler bundan guc al- , 
dılar; yaz1larl~0I daha il~r~ eötürdüle~ • I 

Bir kaç ay suren bu dıd11meler 9 agus
tos 1928 le büyük Gazinin Topkapı par
kında söylediği sözlerle bağlandı. Bütün a 
Türklüğün candan sevdiğ~.~nder yeni ya ' ~ 
ııyı ileri ıi!rünce, bunu ogttnmek, b~· ~An 
nunla yazmak, bununla okumak her Tur- -' / r ~-
kün içinden kopan bir dils oldu. .-' • 

Bu iti istemiyenler bile, milyonlarca , , 
Türkün kalkınması önünde boyuolannı A _/ ~ _:... 
eidiler. Yeni Türk yuıll, timtd< ~~ '<./"'--~<:..._ 
bir parılb ile .,..taya çıktı, yayıldı, snilcli, 
yazıldı, öğrenildi. 

11 ağustos 1928 de Dolma bahçe sara
yında yeni yazı öğretmeleri baıladL Bü
tün ülkeye bir örnek olarak yapılan bu 
iti önder, "Miu;yet,, le yeni yazı içi:n ile
ri atılan lbrahim Necmi Beye gördürdü. 

Yıkılmağa yüz tutmuf imparatorluğun 
yalancı bir parıltı göstermek için Bqik· 
tal kıyılannda kurduğu Dolmabahçe sa· 
rayının dıvarlan_ o günedek benzerini 
ı:örmedikleri bu bilgi kaynaımalan onün 
de ,atafarnıı cibiydiler. 

Gazinin parktaki .özlerinden 20 giin 
sonra, 29 ağustos ~928 de gene Dolma- ' 
bahçe -ayında bütün ileri cetirlcrin ö
nünde yapılan darutmalarla yeni yazı, 
Türklüğün yazısı olarak beniınsenildi. 

lıte dil itinin baılangıcı böyle oldu. 

ilk dil kurumları 
Yazımızı deii,tihnek ne yolla olabile

:eğini araıtırmak üzere ilk kurulan ku
rumda bulunanlar !Unlardı: 

l - Mehmet Emin Bey: O zaman M. 
T.T. H. reisi. Eski :Maarif müstepn. 

2 - Ihsan Bey O zaman M. T.T. H. i
zıı11ndan, aimdl reis. 

.3 - Ruten Eşref Bey: O zaman Af. 
~·on mebusUy timdi Tiran elçiıi. 

4 - Falih Rıfkı Bey: Bolu mebuıu. 
-5 - Y akup Kadri Bey O zaman Mar· 

din, Şimdi Manisa mebusu. 
6 - Fazıl Ahmet Bey: O zaman mu• 

ıllim, ıimdi Eliziz mebuıu. 
7 - 1 brahim Osman Bey: Hariciye 

rr..cmuı·larından. 
8 - Ahmet Cevat Bey: O zaman mu· 

' arrir, timdi. (".anak'&a1e mebusu 
9 - Ragıp 1-iulüsi Bey: Universite pro 

fesörlcr :nden. 
Bu kurum ilk çalışmaları yapmıı, bir 

aliabc raporu, bir gramer raporu, bir de"· 
let alfabesi yazmıştı. • 

lstanbu!Ja yeni yazı benimsendiği gün 
lerdc bu kuruma ıunlar da katıldı: 

10 - lbrahim Necmi Bey: O zaman 
mua~lim, timdi T. D. T. C. umumi kati
bi. 

11 - Celal Sahir Bey: O zaman mu-
harriı-, •imdi Zonguldak mebusu. 

12 - lsmail Hikmet Bey: O zaman 
muallim, şimdi maarif müfettiıi. 

13 - Baha B~y: Mualüm ve lügatçi. 
14 - Ahmet Ratim Bey: O zaman Js. 

tanbul mebuıu, şimdi ölmüştür. 
Yeni yazı benimsendikten, yasaya da 

bağlandıktan ıonra dil itleri üzerine ça
lışmak için yeni bir kurum yapıldı. Yu
karıda adlan yazılanların hepsi de bu ku
ruma alındı. Bunlardan batka Velet Çe
lebi, Besim Atalay, Hamit Zübeyir, h· 
hak Refet, lbrahim Alaattin, Reıat Nuri, 
Hasan Fehmi beyltr gibi bir kaç arkadaş 
i!e o sırada müzelerde çalqmakta olan 

!acar i!ilcilerinden Meııaroı Bey de bun. 
lann a'7lsına katıldı. Her bilim Üzerine 
çalıımal r yapılırken onu bilenlerden bir, 
ki kişi ayrıca çağmlırdı. Bitiği adları, 

ı şi nde Aksaray mebusu Ya,ar Beyin ça
lışması buna örnek olarak antlmağa de
ğer . 

Bu yeni kurum, iki buçuk yd kadar dil 
Üzerinde c;alıttıkl'an ıonra 1931 yazında 
ortadan kalkmıştır. 

Yazı değişiminden so11ra 
dil çalışmaları 

Yazı değiımeai yasa kılığım aldıktan 
s~nra ki çalıımalar ıu erekler üzerinde 
toplanmıttı 

1 - Bir Tim<çe ıözlilk (lügat) yap
mak, 

2 - Fransızca Larouıse univerıelle'de 
ki ıözleri Türkçeye çevirmek, 

3 - Terim'leri türkçelqtirmek. 
iki buçuk yıl süren çalıımalar arasın• 

da bu itler için yollara girilmiı an-
cak hiç biri baıanlamamııtır. 

Türkçe sözlük yapmak için, o güne de· 
ğin türlü yol!ardan derlenen aödcr bir a· 
raya getirilmeğe çalııılnııt. A ile be.tlıyan 
bütün ıözler elekten geçirilerek her biri· 
nin sözlüğe gireceği kılık belirtilıniıti. 

Fransızca Larouue'in bir çok parçala. 
n yazarlara dağıtılarak türkçeye çevrim
leri alrnmıı, A ile batlıyan kısmın çevrim 
!eri gözden de geçirilmiıtir. 

Bilim terimleri Üzerine bir çok söz .. 
!er toplanmış, bunlardan en çok bitikiler 
bilimi Üzerinde çalıtılarak yine La
rousse' da bulunan bitiki ıözlerinden 
a, b, c ile baılıyanlarrn kaqılıkları da 
konulmuştur. 

iki buçuk yıllık bu çalıımanın değer 
li verimleri göze görünmedi. Bu da, ça 
lıımada tutulan yoldan ileri geldi. O 
günlerde kurumun görüıü ıöyle idi: Or 
t~y~ bir baıkı koymadan önce, itin bii 
tunu - ta.lak kılığında da olııa -
çıkmış olmalıydı. En küçük bir ek.iğe 
yüzde yarım da olsa yanlrta göz yum
mamak iıtiyen bu titiz çalı,ma yolu, 
uzaktan dcgil, yakından bakanlarda 
bile iı yapılmıyor düşiinceıini uyandı
rıyordu. 

itte ikinci dil kunımunu bitiren de 
bu oldu. Büyük umutlarla iıe baılıyan 
kurun1un verimsizliği, en sonunda büt· 
çeden çıkarılmasına, kapanmasına yol 
açtı- 1931 bütçesinde dil parası kaldırıl
dı. Dıl kurumu da dağıldı. iki buçuk 
yıllık çalışmaların bıraktlğı verim, bir 
yıl k•d.ır maarifte kapalı kaldı. Sonra 
yeni ku<ulan T. D. T. C. ne verildi. 

T. D. T.C. nin kuruluşu 
Bu sırada tarjh iti ön sıraya f.~.cMİftİ. 

' 

Gazi H z. T ürke önce alfabesinin ıon
ra da dilinin değqimini verdi. Bu 
lotogral Büyük Ba!buğun Türk alfa
besi ile ilk yazdığı yazıyı durguluyor 

Uluğ Önder Türk tarihinin bakımsız
lığını görmüı, bu işle uğratacak ,-eni bir 
kurum kınmuıtu~ T. T. T. C. adını alan 
bu kurum, Avrupada, Amerikada en ile
ri gelir tarih bilirlerin buluılanru bir a
raya getirerek, yeni Türk tarih tezini 
ortaya attı. 

Bu tez, yerbilik (Geologie), kiıibilik 
(Anthropulogie), Dilbilik (Lioguİ•· 
tique) gibi bilimlerin verimlerinden güc 
alarak kiti kültiir:iinün ana kaynağı orta 
Asyada on binlerce yıl önce yaf811Ut 
Braki•efal Türk uruğu olduğunu ortaya 
koydu. Avrupaya ,Amerikaya, Akdeniz 
kıyılarına, Hint, Çin, Sümer, Elam, Eti 
illerine yayılan tunç yapnnı kültürünün 
orta A•yadan kopuıup geldiği anlatıldı. 

Tarih tezini canlandıran bilimlerden 
biri de dil bilimi idi. Dillerin kuruluıu· 
nu araıtırırken, Türk dilinin bunlara ne 
denli yardım etmİ§ olduğu ortaya crkıyor 
du. Bunu olanca geniıliğile belirtmek 
için, Türk dili - yalnı:ı: kendi vaı-l •gı ı· 
çinde değil, bütün acun diUer:ile kaqı
laştmlarak - deniıtir:ilmek gerekliği 
kendini gösterdi. 

itte bunun ii<erine Türkliiğün uluğ 
kurtancııı, yeniden dil iti Üzerine dön
dü. 12 temmuz 1932 de yeni bir kurum 
yarattı. T. T. T.C. ne öz karde, olarak 
yapılım bu kuruma, T. D. T. C. adı veril· 
di . 

ilk kurumun başında günün en gÜr
biiz dilciıi ohm yarhganmıı Samih Rifat 
Bey vardı. Rüşen Eşref, Celal Sahir, Ya· 
kup Kadri Beylerle birlikte T. D. T. C. 
ne kılık verdiler. O yaz büyiik Önder, 
Y alovada, lstanbulda hep dil itile uğrq 
tı. 26 eylül 1932 le birinci Türk dili 
kurultayı Dolmabahçede toplandı. Olk~ 
nin her yanından koıup celıniı bine ya· 
kın dil eri bu kurultayda birleıti. 

Birinci Türk dili kunıltayı, 10 gün 
süren sıkı bir çalıtınadan ıonra, bir U. 
M. H. ıeçti. Bu kurumda ıunlar vardı: 

Reis: Samih Rifat Bey Çanakkale me
buıu 

Umumi katip: Ruıen Eıref Bey Af
yon mebusu 

Muhasebeci: Beaim Atalay Bey Ak
saray mebusu 
Lengüviıtik • filoloji kolbqm: Hamit 

Zübeyir Bey müzeler müdürü 
Etimoloji kolbaırsı: Hasan Ali Bey ma 

arif müfettifi 
Gramer • Sentaks kolbaıısı: Ahmet 

Cevat Bey 
Lügat · rstrlah kolbaıım Celili Sahir 

Bey Zonguldak mebuıu 
Derleme kolba,m: Ragıp Hulüsi Bey 
Neıriyat kolbaım: lbrahim Necmi 

Bey 
Yeni U. M. H. ilk adım olarak ülke 

içinde yaykın bir söz derleme itin: giriı· 
ti. Daha çahımalanna baılarken, başın
daki büyük dil erini yitiren kurumun it
lerini - o ~ırada Maarif Vekili olan -
Y arlıganmıı Reıit Galip Bey ele al
dı. ikinci kurultaya değin, Samih Rifat 
Beyin yerine kimse seçilmedi. işlerin ba
tında Maarif Vekili olarak bulunanlar 
ıunlardrr: . -

1 - Reıit Galip Bey 
2 - Doktor Refik Bey Sılı!ıiye Vekfü 

(vekil olarak ) ıi 
3 - Hikmet Bey: Manisa mebusu 
4 - Abidin Bey: Şimdiki Maarif Ve· 

kili 
Birinci çalııma yılı sonunda umumi 

Katip Ruıen Eıref Bey bap.a, daha ileri 
bir yüküm alarak çekildi. Ragıp Hulüsi 
Bey de üniverşiteye geçti. Uİnumi katip. 
liğe lbrahim Necmi, derleme kolbaıılığı 
.na Konya mebusu Naim Hazım, neşriyat 
kolbaılriına da Yakup Kadri Beyler 
g~tiler. ikinci yılda bu kurum itleri çe
vırerek ikinci Türk dili kurultayınadek 
getirdi. li! a ustos 1934 te açılan ikinci 
Türk dili kurultayı da yeni U. M. H. yinl 
ıöyle seçti: · 
Baıkan : Saffet Bey Erzincan mebusu 

Yugoslav kralı bu ayın 27 
sinde Sofyaya geliyor 

•••••••• 
Bulgar Başvekili iki memleket ara
sında sıklaşan münasebetlerin başka
larının aleyhine olmadığını söylüyor 
SOFY A, 25.A.A. - Baıvekil M. 

Georgiyef, Bulgar telgraf ajansırun bir 
mubarririne Yugoalavya Kral ve Kıra· 
licesinin yakında Sofyaya yapacaktan 
z~~a' et hakkında beyanatta bulunarak, 
bu ayın 27 ıinde Bulgar payitahtına ge
lecek olan kOUl!u hükümdarların bütün 
Bulgaristan tarafından büyük bir ıevinç 
ve ıevgi hisleriyel karıılanacağım .öy
lemiştir. Bulgar Baıvekili iki komıu mil· 
let arasında mevcut olan kan rabıtaların
dan babaettikten sonra bu iki milletin 
tam bir uzlaşma halinde yaşamaları ve 
kültür s.>hasında birbirilerine yardonda 
bulunmaları ve bu suretle umum; sulha 
hadim olmaları mümkün ve liz.m oldu· 
ğunu beyan etmiıtir. 

M. Georgiyef, ahiren bu yolda elde e
diltr iş olan terakkilerin Bulgarlarla Y U· 

goslavlar arasında pek ziyade suratle 
yeni bir takım münasebetler teeuüa et
mekte olduğunu göstermekte bulundu
ğ.ınu ve bu münasebetlerin alelide iyi 
komıuluk münasebetlerinden ibaret ol
mayip kardeılik münaıebetleri olduğu
nu •Öylemiı, IÖZÜne devamla demiJtir 
ki : 

- Bu münasebetlerin esası. müteka
bil hürmet ve itimat ve sulh içinae ça· 
lışmak arzusudur. Iıte bu sebepten do· 
layi bu münaaebetler biç kimse aleyhine 

Nurullah Esat B. geliyor 
MOSKOVA, 25 (A.A.) - Nunıllah 

Esat Beyle Safa Bey dün hareket et
mitlerdir. lstaıyonda Türkiye büyiik el· 
çisi Vaaıf Beyle T üri< sanayi heyeti aza• 
ıı, hariciye komiserliği p.rk itleri birinci 
dairesi müdürü M. Miller, turkstorotro•· 
tu müdürü M. Zolotared ve diğer zevat 
bulunuyorlardı. 

-o--

Londra borsası 
l.ONDRA, 25. A.A. - iı'an ahire ka· 

dar, Londra borsası, cumartesi günleri 
kapalı olacaktır. 

1 
müteveccih bir tehdit teıkil etmediği 
gibi, kimseyi endiıeye düıünnesine de 
mahal yoktur. 

Bulgariıtanla Yugoslavya araımda 
muallAk bir taktm meseleler mevcut ol• 
duğuna ve Bulgar Kral ve Kraliçesinin 
Belgrat'i ziyaretleri siraıında iki mem .. 
leketin mesul zimamaarları arasında ce
reyan etmiı olan itimat esaıma müıte .. 
nit mülakatlara telmih eden M. Geor
giyef, ıimdi bu görüımelere daha müsait 
bir hava i~i..,de devam edilebileceğini ve 
bunların neticesinde Bulgar, Yuioalav 
mukarenetinin daha ziyade ııağlamlaıa· 
cağuu ümit ebnekte bulunduğunu bey• 
anatlndan ıonra demiŞ:tİr ki : 

- Zira iki memleketin münaıebetlc
rinde husule gelıniı olan tebeddül bir 
ılav romantizminin ifadesi olmayıp har
bin ve kınin nedemei< olduğunu bilen ve 
timdi sulhun ve doıtluğun kıymetini bi
len iki milletin iyiden iyiye düıündük
ten sonr:> vücuda getirmiı oldukları bir 
eserdir. 

M. Geor;riyef, netice olarak bu eserin 
kuvvet bulacağını, daha ziyade inkitaf e• 
deceğini, çünkü bir takım siyaıi spekü
laıyon!ara değil, mütekabil itimada, hu
kuk pıüsavaboa ve Bulgarlarla Y ugos• 
lavlar arasındaki kan karabetine istinat 
etmekte ı.ulunduğunu aöylemiıtir. 

....., ; 
İstanbuldan Edirneye 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
ci mevlci 885 kuruştan 619,5 kuruta, 
üçüncü mevki 575 kuruıtan 402 kunııa, 
Eılimeye gidif geliı parası 23 kÜıur lira• 
dan il lira 94 kuruf'l, ikinci mevki 17 li· 
ra 70 kuruıtan 885 kuruşa, üÇüncü mev 
ki 11,5 liradan 575 kuruıa indirilmi1tir. 

Bu yeni paralara birinci teırininin ilk 
gününde baılanacaktrr. Son indirme ile 
Şark demiryoll:ınnda yolcu bilet parası, 
devlet demir- yollarından daha ucuzlamıı· 
tır. 

proğramlan yapmıılardır. 
lıtan'bul Halkevinde de, bütün ,.....tta 

umwni katip ıı,;ahim Necmi Bey
Muhaaeheci: Besim Atalay Bey Ak

saray mebusu • 
Lengüvistik kolbapsı: Ahmet Cevat 

Bey Çanakkale mebusu 
Filoloji kolbaım: Ali Canip Bey Or

du mebusu 

1 olacağı gibi, büyük ynlilcleır yapdacak
lır. Bugün saat 16 da, lstanbul HalkeTia 
de toplanrlacaktır. Bu topı..tıy.a dil sa· 
vaıma candan bağlı bütün Yıuttatlar 
çağınlınıılardır. Proğram fQdur: 

Etimoloji kolbaşısı: Hasan Reıit Bey 
Muş mebusu 

Gramer - Sentaks kolbafm : Y akup 
Kadri Bey Maniııa mebusu 

Lügat kolbaıısı: Cetaı Sahir Bey Zan 
guldak mebusu • 
Istılah kolbatıM: R«et Bey Urfa mebu
su 

Derleme kolbaşısı: Naiın Hazım Bey 
Konya mebusu 

Neıriyat kolbaıısı: izzet Ulvi Bey Af. 
yon mebuıu 

T. D. T. C. nin çalışmaları 
1932 yılının onuncu ayı sonlannda iıe 

el koyan T. D. T. C. birinci kurultayın 
çizdiği çalııma programı üzerinde 
sıkı duraksız, sürekli bir çalışmaya ken 
dinl vermiştir. 1934 yılının yedinci ayı 
sonuna kadar 21 ay •Üren bu çalışmanın 
verimlerini, ikinci kurultayda lbrahim 
Necmi Beyin okuduğu rapor birer birer 
gÖ•termiıtir. 

Bunları, kısaca, ıöyle gö&terebiliriz: 

1 - Olke içinde söz de.-leme iti 130 
bin fit getimıiıtir • 

2 - 7000 den artıık yabancı söze kar• 
ıılık olabilecek 30,000 e yakın türkçe söz 
taranmıı, 1300 saıhifalık bir (tarama der 
giai) çokarılmlŞlır • 

3 - 32,000 den çok terim liıtelere ge 
çirilerek baulmıı, kartılık buhnak üzere 
bilimerlerine dağrtılmııtır. 

4 - 7 tane bülten basılmıı,iki crarner 
anketi kitabı çıkarıhnıJ, aynca bir çok 
kitaplar anıldaoarak kimi baskıya veril· 
miı, kimi de gözden geçirilmekte bulun 
muıtur. 

ikinci Tüıf< dili kurultayı, birinci ku
rultayın verdiği program üzerindeki bu 
çalıımalan beğeomiı, yeni U. M. H. da 
iıin daha ileri.ine geçmek üzere ite baı-
lamııtrr. . 
Şimdi yapılmaaına girişilen iılerin bat· 

hcalan ıuıılardır: 
1 - Söz derlemenın verimini bir der

leme dergisinde toplayıp basmak, 
2 - Türkçede söz yaratma yollannı 

gösterir bir ekler dergisi yapmak, 
3 - Tarama dergisinin eksiklerini, 

yanlıılarmı düzeltir bir ulama çıkanna.k, 
4 - Yazı dilimizdeki yabancı ıözlerin 

Öz türkçe karıılıklarıru ıeçerek bir karıı
lıklar klavuzu yapmak. 

5 - Yer yüzü dil biliminin ana yazı· 
!arını dilimize çevirmek, 

Görülüyor ki, altı yıl içinde dilimizin 
aldığı ileri görünüı çok geıüı, çok büyük 
çok yüksek bir iı olmuıtur. Öyle ki dil 
iıine el konduğu sıralarda, bundan iki 
yıl önce: 

- Dil itinde kiıi gücünün erki yok· 
tur. lı olacağına varır. 

Diyenler, daha bugünden alinan yafa 
bakarak, utançlarından yüzlerini örtse
ler yeridir! 

1 - Açma sözü 
2 - istiklal ve kurulı.,. marılan. 
3 - Refik Ahmet 11"7 tarafından 

edil» hakkında komram. 
4 - Etki dille yeni dilin k:arıdaltınl

ma11 için eski ve yeoııİ iki fİİr, eski yeai 
iki nesir okunacalıbr. 

5 - Seçme sanat:kirl.ınmız tarafın
dan kom<r ve.-ilecddir. 
Türk dili tetkik ceriyeti baıkanı Enıin
can mebusu Saffet Bey de bu .alqam ııa• 
at 20,30 da radyoda bir lııonferans vere· 
c:el<, giriıilen dil savaıuun tutumunu an• 
!atacaktır. 

Saffet Beyin konferansındaki 
öz tUrkçe sözler 

Saffet Beyin konferanımcla kullana· 
cağı Öz türkçc ıözleri olmy..culanmıza 
kolaylık obun diye bugüadeıı apğı ya-
zıyoruz: 

1 .önder - Lider, 2. Budun - Millet, 
3. Armağan - Hcdi,..,, 4. Yat - Yaban. 
cı, S. Arıklık - lsmet; dalmnubnu 
anklığı - Ha-imi IADet, 6. Acan -
C"ıhan, dünya. 7. Amaç - Hedef, &. u. 
lus - Millet, bal.k, 9. Güzey - Siye. 
10. Yaltınnak - Parlatmak, :ziyadar et
mek, 11 Uluıluk - Milliyet, 12. Türe 
- Prensip, 13. Güvenli - Emin, 14. 
Açar - Mift<ılı, Anahtar, 15. Gömiiç -
Define, hazine,16. Bitik - Kitap, 17. Ge
rek - Lô.zmı, 18. Y altırrk - Nur, :zi. 
ya, ıua. 19. Alan - Saha, meydan, 
20. ünelmek - Nqvünema bulmak. 
21. - Üzel - Eve!, üzellik - evcilik, 
kıdem, 22. Okan - azamet aahib~ A
zumuısan manaıına mabut adıdır, lıi 
buradan Okyanoı sözü alınnuıtır. Bah· 
ri muhiti atlui. 23. Blltı - Garp 24. 
Yalçın - Ciliılı. 25. Y aratılc - Mah
lük, 26. Elciltmek - Ehlileıtirmek, 27. 
Is - Sabip, Malik. 28. Termı - latı
lah, tabir, 29. Deyim ....:.. ifade, 30. Söy 
- Kavun, 31. Soysal - Medeni, içti • 
mai, 32. Kez - Kerre, defa, 33. Dil· 
türe - Dil prensibi, 35. Kurum - Ce
miyet, teıekkül. 35. İrdek - Matlep• 
irdemek - talep etmek. 36. Yön _: 
Veçhe, cephe, J7. Onarmak - lılah et
mek, 38. Krtında - Yanında, Huzu· 
runda, 39. Seçkin - Mümtaz Güzide, 
40. Kural - Ka.ide, 41. Ger:klinesne
ler, - Malzeme, 42.- Din1dik - Ci. 
yadet, zindelik. 43. Eriklik - Kemal 44. 
özdek - Aııl (Macide), 45. Ezim' -
Mecburiyet, 46. Bun - ihtiyaç, zaru• 
ret (bunalmak bundan gelir) 47. Onur 
- Şeref 48. Yüküm - Vazife (yükle
nilen ıey), 49. Emek - Gayret, 50. Cu
mur - Topluluk, cümle, 51. lrdem -
istek, irade (gene irdemektcn), 52. Ne
denlü ne kadar. 53. Asrğlı - faydalı, 
54. Kamumuz - Hepimiz, 55. Uza -
Müddet, zaman (Uzamak - imtidat 
etmek), 56. Genel - Umumi, 57. özek 
- Merkez, 58. inanç - lman, 59. Ba. 
yık - Kat'.i mulıakkak. 

İzmir de 

-· • • 
/kiısat Vekili lzmire gitti 

ANKARA, 25 (Telefonla) - iktisat Vekil Mahmut Celôl Bey~~
gün öğle trenile lzmire hareket etmiştir. Celiil Bey lzmirde bir kaç gun 
kaldıktan sonra kükürt madeni ve sonra bazı madenlerde tetkikatta bıı 
lunacaktır. Vekil Bey altın ve petrol arama yerlerine Er.ganiye gide· 
cektir. CeUil Beyin bu tetkik seyahati bir ay sürecektir. 

• 
Hakimlerden yükselenlerin listes ı. 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Adliye vekiileti ayırma encii?'e~ı 
çalı,malarım yarın bitirecektir. Hakimlerden yüluelenlerin li.ıuı bıt 
kaç gün sonra resmi gazetede ya;ılacaktır. 

Adliye intihap encümeninin önümüzdeki ayın ilk fıaltalarındcı 
toplanmaaı kararltıfmtftır. 

Oktruva karşılığı alınan paralar 518 
belediye arasında paylaştırıldı 
Ankara belediyesine 71,791, Bursaya 58,991, Edirneye 33,3791 

_ Erzuruma 2~,568, Eski,ehir 30,816, lstanbula 671,271, lzmire 147,6g(J, 
Konyaya 45,392, Adanaya 69,744, Sıvasa 28,515, Trabzon« 23,646, 
lira düşmiiftür. 

ANKARA, 25 (Telefonla) - 933 senesinde oktruva karşılığı ola· 
rak gümrük resmine yapılan katm alarmdan alınan yüzde onlard:ın 
gümrük idarelerince Dahiliye Vekôletine 3654613 lira verilmİfttr .• 

Bundan 3561804 lira.sı 518 belediyeye nülusuarı nisbetinde dagd· 
mııtır. Kalan 92909 lira da dağılmok üzeredir. 

Turhal şeker fabrikası 1 nci teşrinin 
ortalarında iş/emeğe başlıyacaktır 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Turhal şeker labrikaaının tecrii~e 
işletmesinıle bulunmak üzere labr ikanın idare meclisi azaları bugun 
T urhala gittiler. Fabrikanın açılma resmi birinci teşrinin ortalarında 
yapılacaktır. ı . •• 

19 yaşında bir genç karısını öldürd~ 
EZiNE 25 (Milliyet) - Ezinenin Pazar köyünde korkunç bir cı· 

nayet olmu~tur. On dokuz ya;mda l•mail el. adında bir genç karısı 
Zehra hanımı bıçakla 12 yerinden yaralıyarak öldürmÜftÜr. Katil ycı· 
kalandı. Adliyeye verildi. 

Dil bayramı 
(Başı ı inci sahifede) 

çe sözler alındı. 
Bütün bu derlemelerden, taramalardan 

yazı dilimizde kullanılıp duran yabancı 
ıözlerin hangilerine öz Türkçe karııhk 
bulabileceğimizi gösterir bir (Tarama 
Dergisi) çıkarıldı. Bu dergide yazılı ya· 
bana ııözlerin saym 7000 den artıktır. 
Bunlara bqıltk olarak derleme ve ta
ı ·dan alman öz Türkçe sözler de 
30.000 e yalandır. 

Diti=izi= öz kaynaklannı araıtırma 
iti buıalarla bötmiş sayılamaz. Yeni çalıı· 
~ baf1arttea. bir yandan derleme 
itini, t,ıld.;Jpiyle birlikte, daha genit 
ölçüde ileri ırötiirmek, öbür yandan da 
yazılarımıın bir daha, dalıa reniı bir öl
çiide, ..... JÖzÜn yaJ&ına ,deiiıme, ölme 
çağlarını da belli edecek yolda, kullaru· 
lıı örnekleriyle birlikte taramak iılenne 
el komnuıtur. 1 

Bu ana alaı. bize dilimiun türlü kay· 
nal<larm derinliklerinde ı:izli varlıklarını 
vsecek, bizi 7eni Türk Sözlüğüne götü· 
recdstir. 

Derleme ve Tarama yollariyle bulunan 
ve bulunacak olan .özler, Türk dilinin 
ne zeoıı;m, ne yaman bir ana kaynak ol· 
duğunu bir kere daba gösterecektir. 

1 adım olan Tarama Dergisi bu yol· 
da verilecek emeklerin ne değerli brıı
hklarla ödeneceğini göstermiıtir. Dergi
deki ııözler, Öz dilimizin h- zenginliği. 
ni, t,em de bajka dillere kaynaklığını 
gösterecek <leğerdedir • . 

Bir örnek verelim: bugün herkesin 
.öylcdiii .. ""'1u>loji., ıözünün kökü ara
nacak oluna bunun "psikoz" dan çıktığı 
cöriilür. Etimoloji kitapları bUDU da "ne 
fes" diye anlatnhr. Y AfM"ldm aefea al· 
makta bir oldağunu düıiinen eskilerin 
"ocl•" le "nah" u bir t11tmalan kolay 
anlaplır lıir ittir. 

Şimdi Dergide "ntles" sözüne bakar
sanız hPıs,, diye bir söz cörürıünüz ki 
"psıkoz,, sözünün de, "nefes,. lakırdısı· 
ınm da hep bu ana kaynaktan kaynamıf 
olduğunu anlamak pek kolay olur. 

Bir bqka ömek daha: "Tünel,, sözü· 
aü frenkçeden aldığnıuzı lıilmiyeo yok· 
tur. Bu •Özü Fransızlar nereden almıt 
diye arqtrrmak isterseniz (Fransız Dili· 
niıı Etıimolojioi) diye iki yıl önce baııl· 
mrt kitap size şöyle d<r: 

"Bu aöz ilk önce 1830 senesinde lngi
Iizceden alınarak Fransızcaya girmiıtir. 
İngilizcede ııöyleniıi "Tonnel., dir ki bu· 
nun da kaynağı .karanlıktır. Latincedeki 
söyleniılerinin de etimolojisi belli değil
dir.,, 

Görüyorsunuz ki Avrupa bu söz.ün ana 
kaynağını bularnamııtır. Şimdi Dergiyi 
açınız: ''Tün,, sözünün "gece, karanlık" 
demeye geldiğini görürsünüz. Buna 
"Kural, kaval, çakal, ıakal, guzel, ••. " 
rsözlerinin sonunda görülen "al .. e1,, eki· 
ni katarıanrz. "Tünel., in "karanlık yer0 

demeye gelen Öz Türkçe bir sö:z olduğu 
ortaya çıkar. 

Daha böyle yüzlerce Örnek bugün gö· 
zümzün önündedir. Dergi bize yalnız Os
manlıcada kullanılan yabancı sözlerin 
karıılrklarını vermekle kalmıyor. Dilimi
zin ne genif, ne yaygrn bir varlık sahibi 
olc'luğunu da ıröıteriyor. ; 

Dergiden sonra gene bu yolda çıkacak 
kitaplar anıklanmaktadır. Bir yandan di
limizin derlenmit Öz varlıklarını içinde 
gizliyen 130 bin fit bir (Derle
me Dergisi) nde toplanacak, ö
bür yandan da yeni taramalar 
yapılarak dilimizin yazılanla saklanan 
et.ki varlıktan belirtilecektir. Yeniden 
yeniye ortaya dökülecek dil zenginlikleri 
bakalım, göz erimimizi daha ne kadar 
ecniıletecckl 

Kara ve deniz hukuku 
doçentliği 

ANKARA, 25 (Telefonla) - htaı'" 
bul hukuk fakültesi kara ve deniz hukU" 
ki doçentliğine Galip Muıtafa Boy ta
yin edilmiıtir • 

Nafıa ve Zıraat vekilleri 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Nafıa."': 

Ziraat Vekilleri bu r.abalı ıehrimize doD 
müşler<lic. 

4 tacirden sorulacak 
JZMIR, 25 (Milliyet) - Oziim r.atl•· 

nnı düşürmek için gizli toplantılarda bll' 
lundukları söylenen 4 tacir hakkında to" 
ruıturulması bildirildi. 

Enis Bey ıeliyor 
ATINA, 25 (Mifüyet) - TürkiyenJ11 

eıki Atina sefiri Enn Bey dün Roman: 
Y• vapurile lstanbula yollanmııtır. Eıııl 
Bey vapurda hariciye nezareti yüksek 01• 
murlan ve sefaret erkiıu tarafından u· 
ğurlanmıılardır. 

Muammer 8. Mısıra gidiyor 
ANKARA,~ (Telefonla) - Iı saıı· 

kası umum miidür vekili Muammer Be>' 
Mısıra gitmek üzere cumartesi günü bU" 
radan hareket edecektir_ 

tir. Bu yüzden düıünceler geniıledikçe. 
teknik ilerledikçe yeniden yeniye doi311 

kültür düıünümlerini karıılayacak s~ ia 
ler doğmamı~tır. Buna karıı koymak ıÇ 
dilimizde bir söz yaratma, dil iıleıın' 
saldınıı açmamız gerektir. 

Korkmadan cliy.ebilirim ki Türkçe .... 
dar bol ve güzel söz yaratmağa yararlı 
bir dil yoktur. 

Dilimizde sayısız ekler Yardır. Bu ek• 
lcr birer köke bağlanarak o kökten ~ 
ni yeni sözler doğurtur. Hem <le 'fiir 
ekleri köke tek tek bağlarunal< zorluğun· 
da da değildir. Bir söze bir çoık ek taka' 
biliriz. Bütün bu ekler dilin yapııtırı~ 
güciyle bidbirine kaynar, bii tek JÖ& 111' 

bi görünür. 
Di!;mizdeki eklerle bir kökten yüzl•''° 

aöz çıkarmak yolu önümüzde açıktı".~ 
Bu yolu daha iyi belirtmek için,ıimdi bl 
do (Ekler Dergiıi) yapılmağa.baılan0l1ı 
tır. 

Türkçede ~öz yaratma kolaylığı yal~ı 
bu ekleme yoliyle de kalmaz; bir de ~ı 
birleştirme yolumuz vardır. Hannnel1

•. 

kuşkonmaz, başörtü, ağaçkakan, •.• ı~bl 
türlü birleıik sözlı-rimiz vardır ki dil•_; 
mize bu yönden de büyük bir zenginli 
verebilir. 

Dilimizin bu •Öz yaratma gücünü d• 
Örnekleriyle ortaya koyduğıunuz ııiİP' 
Türk yazarları öıılerinde uçauz bu~'~1 

bir dil varlığının açıldığını göreceklerdir• 
Ekler, söz birleştirmeler üzerine y•· 

pılacak araıtınnalar d• bizi Ana Tiir* 
Gramerine götürecektir. 

Dilimizin güzel ve zengin kayn~kl•~·· 
?~ varmak i~teğiyle açılan yanı, bi~fı'. 
ıçın yalmz bır modaya uymak iti def 
dir. Dil demek, budunun öz varlığı d• • 
mektir. Bütün bilg~ duygu, kültür • 81' 

lığrınızı ancak dilimiz gösterecektir· •Ji· 
Bunun için dil işlerine, yalnız dil ~ ..... 

miyle uğraşan bilirler değil, bütün Tıı vf 
ler candan, yakından bağ duymalıdır 
duyuyor. 
. lıte bu geniş ve büyük isteğe do~~j 
ılk adımın atıldığı gün olduğundandıt 
26 Eylül Dil Bayramı ıayılmıştrr. ·. 

Bayram nasıl kutlulanacak 
Buırün yurdun her bucağında birinci 

dil kunıltayının toplandığı günün yıl dö
nümü, dil aYqmuz kutlulanacaktır. 

IZMIR, 25 (Milliyet) _ Dil bayranu- Türk dili, Türklerin kendi varlıklarını 
nrn kutlulonın•~ için Halkevinde topla- baJl<a dÜiÜnceler jçinde erit.,rek unut • 
nılmıttır, ~ tuklan nice yiiz yıllanlanberi iılenmemiı-

. B~tün bu ileri atılrşlan, Büyük c;.t' 
n~n ınanılmaz büyük değiımeleri en ~ 
bır uzada gerçekleştiren o eşsiz Ondet

1

1
, 

ıkaranlıkları yaran göriiılerine, bulutl~';~ 
D>\ borçluyuz. O Büyük Yol Göıterı~1 ~0 ;1 
çizdiği ışıklı yol üzerinde yürüyen ~ı~,.~ 
emekçileri bu bayramda da onun yu 
adiyle seviniyor ve övünüyoruz. tJl 

Bunun için Halkevleri ıı;enİ§ ıenlik ·-~ ~ - -"-- İbrahim r;EC 
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lFııcLE~ 
' ıeçilmişle seçilmemiş ... 

Bir varmış bir yokmuş .•. Evvel 
~an içinde kalbur saman için
de iki arkadas varmıs. Bunlar 
dört yıl bir a;ada, bir' mecliste 
~lık etmişler ... Aralannda hiç 
~İr düşünce aykırılığı, hiç bir va
~ larkı yokmuş. Her ikisi de ay
~i feye el kaldırır, ayni işi alkış-
1.ırrnış ... Eh! Her şeyin olduğu 
tib; azalık/arın da bir sonu var
~ır. Dört yıl bitmif. Yeni aza seçi
llıi gelmiş çatmlf··· Bunı'arın her i
~i ele seçileceklerini ummuşlar. 
llt; kat namzet urasına elbette 
tİreriz,, diye düfünmüşler. Lakin 
~ardan birinin bir umudu ba
lcı çıkmış. Çünkü gazetelerde çı-
11111 listede adı yokmuş. Lakin ar
~afınınki varmıf ... Gerçi bu listeye 
tirınek dört yıl ıçin mümkünse 
Iİrnıek değildir amma yüzde elli 
6ir kazanacağını umduğu için se
Iİlen de sevinmiş. Ne de olsa yıl
~Q bin liralık geNrin tazelenmesi 
l'ıtrı yanya sağa bağlanmış ... 

Adların gazetelerde çıkhğı 
hin bu iki arkadaş biribirlerine 
'rqJamıflar seçilmiyen, dudakla • 
~lldcı yan zeklenir, yarı dargın 
tiiliimseme iliıik olarak seçilene 
lii.l>lemiı: 

- Oğurlu kademli olsun li•te'e varsınız ... 
Öteki •uç yapmış gibi sıkıla -

'Q/ı: 
- Evet! Hiç haberim yoktu. 

~en de gazetelerde okudum. la
'<111 •izin adınızı göremedim. 

- Evet! Ben istemedim. Vak
liııı de yok kardeş! Çekilir ıey 
~i?. lılerime bakamıyorum. Ua
~lik bir de vebali var... .Şehrin 
"llfiin işlerini aşağı yııkarı bize 
loruyar:ar, 

- Ben de istemedim amma, 
1~ilmişim! ••• Daha da ne olaca
lırııız belli değil ya! Belki son 
lt~ınede kazanamam! 

- Olabilir. lakin anlayama-
11iım bir ıey var. Kuzum bira-
1tr, .Şa Karcığar Bey nasıl liste
>e girmiı? 

-Neden?. 
- Aman birader, o, fU (En 

~) banka ipinde ağzına geleni 
lii.l>ledi, hatta raponı o yazmıfh. 
~<laıl oldu da adı gene listeye gir
•i? ... 
, -- Eveti Şa,ılacak ıey! Sonra 
,"•dalar Sahilinde,, ıarkısını bes
!leyen (Talıik) Bey ele belediye 
~İidiirüne o kadar karfl gibi gö
~lliirken o da li•teye girmif··· 
q ona ne dersiniz?. 

-- Dahası var kardeşim. 

1 -- Müdüre karıı tahrirler ve
~~. nutuklar söyleyen, ateıler püs
"'ren Sabire Hanım da seçilmiş .•• 

1 .. -- Ya! ya! hayret. Sonra mü-
1 ~'İin canciğer kuzu sarması ar
ıqılaflarından Nihat Bey de liste
' Yok ..• Ona ne diyelim?! 

ikisi de derin derin düşündü
(·· O sırada önünden geçtikleri 
1
' gramoloncu dükkanında : 
''l:ıir sarışın yaramaz •• 
lıeni terketti bu yaz .• 
Sevgide karar olma~ ... 
l~tc kumralı geldı,, 

,_ Şarkısı plaktan sokağa lışkın
"•ıl ıı ... 

FELEK 

~ot - Şu yazı düz tü~çeclir. içinde 
lcçeleşmiş tey, tehir gibi bir iki ıöz. 
~ başka yabancı laf la yok. Ve ben de t h;, :~ ·:;:'·"~ 1 
(it 8anka11ndan alınan cetveldir) 

25 Eylül 934 
.\K.ŞAM FIYATLARI 

IS'fııcRAZLAR 1 TAHViLAT ~•'ı:ı dahiH 97 Rdıbm 17 
Erıaaı 97 Mü..m.eaaJ 49,05 

''---ı... 29 " 11 45,40 
' il %7.80 • 111 49,00 
• ili 28 

ı, ESHAM 
, ....... Nama 10 Reji kuponau.a 2.35 

"'~ilin• 10 TeJefon 10~ 
~ ~ihıaaia 105 T erkoa l8 

'i.. ~ıve Cumhu- Çimento 12~0 
·"ı 11 ı· .. r..o ··lb. a:nkaaı 58 ı ı touitol dey .1-

\.. '""'"•J 31 Şark dey. 0,85 
:."tolu Hiaı• 27,30 Bal1a 1.55 

• lt•Jri,-e 15,50 Şark "'· eaa 3.20 

ÇEK. FiYATLARI 
-~~- 618,50 Pr•İ 19.13,50 

'l, 12.05 Belv•t 34,83,50 
80,34.34 Mo•kova 10,~0 

9.27,33 Berlin. 1,99.52 
2,43,70 Varto•• 4..ZO 
J.38,75 Budap•ıt• 3,96,11 
3.lS,7!> Madrit 5.81,50 
1,17,20 Bükrat 79,32,M 

65,.35 Viyana 4.25 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Kurut 

't 
1 b' Franus 170 20 l.laviçre 808 

·1 it olar 117 1 Pezeta 18 

1 ~ j' Çek. 106 1 Mark 49 
11'~.A .... 22 l Zeloti 20,50 

~ l't!.-Juı 629 20 Ley 19 

~~ret 216 ZO Dinar ~ 

.~ t •• 23 1 Çerao•iı; 
l) ıı.ı.J.a 115 Alhn 9.23 
•. r1.hh'li .. l\.-1ecidiye 36,50 

;ıt\ 83 Banknot 240 

MiLLiYET ÇARŞAMBA v 

• • 
EH I R • HABERLERi 

EKONOMi 

Yunanlılarla 
Alış verişimiz 

-o--

Anlaşmanın yenilenmesi 
için ko

nuşmalera baş1anacak 
Tüıi< - Yunan ticaret mukavelea.inin 

müdeti bu ay bitmektedir. Anlaşmanın 
yenileıvnesi için yakında Ankarada ko
nutmalara başlanacaktır. 

Oğrendiğimize göre; Türk - Yunan 
ofiıi bu temaslarda esas obnak üzere 
miihim bir rapor hazırlamaktadır. Bu 
raporda, her iki memleketin ihracat it· 
!erini daha temelli bağlarla bağlamak i
çin alınmıuı iyi olan çareler canlandın· 
lacaktır, Türk - Yunan ofisinin hazır
lamakta olduğu bu rapor iktisat Veka
letine gÖnderilecektir. 

O!çUler muduru gitti 
Şehrimizde bulunan iktisat Ve4.aleti öl 

çiller ve ayar dairesi müdürü Belcir Sıtkı 
Bey Ankaraya ırilınittir. 

ltalyada tutun ekimi 
Son elde edilen rakkamlara göre; 

ı932 yılında ltalyada 35,436 hektarlık 
tütün ekimine kartı 1933 le 39,958 hektar 
!ık yerde ekim yapılınııtır. 

Yun, tiftik, av derisi için satış 
yerleri 

Türk ofioi, yün, tiftik ve av deri•i •a· 
btları için belli batlı &alı§ yerleri ya· 
pılmaıı için ticard: odasının ne düşündü 
ğünü ıormuşlu. Y aprlan araıtınnalar 
henüz bitmemiş olmakla beraber aatıı 
yerlerinin odaca kurulması biraz güç gö
rülmektedir. Bu it üzerinde fİmdİ, ti
caret ve zahire borsası bir yol bulmağa 
çalıımaktadır. 

SPOR 

Türkiye atletizm 
Birincilikleri 

Fenerbahçe stadında yapı
lacak maçların programı 

IST ANBUL, 23. A.A. - Türk at
letizm federaıyonundan göndcril
mittir: 

cl934 atletizm Türkiye birinciJ;kle
ri 27 eylül pel"}embe ve 28 eylül cu
ma günleri Fenerbahçe stadında ya
pılacaktır. Umumi merkez kararına 
göre bu müaabakalara Ankara, Bali
keair, Bursa, lzmir ve lstanbul mın
takaları iıtirak edeceklerdir.Proğram 
aıağıdadır: 

27 Eylül Perıembe (Birinci gün) 
Saat 

ı 00 metre a.eçme 
400 metre mani. aeçme 

Ôğleden •onra: 

11.00 
11.15 

800 metre 111.00 
Yük.ek atlam~ ,16.05 
10.000 metre ı6.10 
Diık atma 16.15 
Uzun atlama 16.35 
400 metre mani 16.50 
100 final 1 7 .00 
4x400 17.10 

28 eylül cuma (ikinci gÜn) • 
Ôğleden evvel: 

200 metre ~me 
400 " ,, 
110 ., mani. 

Ôğleden sonra: 

11.00 
11 .15 
11.30 

Gıille atına 15.00 
1500 metre 15.05 
Sırskla atlaam 15.15 
11 O metre mani. 15.25 
5000 metre 15.35 
Oç adım atlama 15.45 
200 metre 16.00 
Cirit atma 16.10 
400 metre final 16.20 
4xl 00 final 16.30 

Yutoslav tenisçileri lst nbulda 
Yogualav milli takımını tetlcil eden üç 

teniaçinin yannki pet"fembe günü latan· 
bula geleceklerini haber aldık • 

Şafer, Mme. Gostiça, Pumçelı len 
mürekkep olan bu takım cuma, cumarle· 
si, pazar günleri Ateş-Güneı kortlann· 
da tenisçilerimizle Üç maç yapacaktır. 

takımımızın kimlerden teşekkül edeceği. 
ne dair dolaıan haberlere bakılırsa Se· 
dat, Şirinyan, Mme. Leager ve Mile. 
Grodetıki'nin iıimleri mevzuu bahaol
maktadır. 

Y oguılav takımı 1935 Davis kupa11 
maçları Eliminas ,Yanlarında Macar 

milli takrmını tasfiyeye uğrabnıttır. Mev 
sim sonunda beynelmilel ıöhreli haiz bir 
takımın lıtanbula gelmesi ıporumuz na· 
mına sevinilecek bir hadisedir. 

Futbol birincilikleri 
lıtanbul mıntakası Futbol heyeti ri

yasetinden : 
5 Tetrinievvel 1934 tarihinde yeni 

sen" Futbol birinciliklerine başlana
caktır. 

Müııefik Futbol Klüplerimiz tahri
ri aelahiyyr lnameyi hamil birer mu
rahhaslarını 27 Eylül 1934 pertembe 
günü aaat on sekizde mıntaka merke
zine göndermeleri tebliğ ve ilin oltı· 
nur. 

MAHKEMELERDE 

Çocukca 
Bir özenti 
Komün:stlikle ilişiği ol

madığı anlaşıldı 
Samatyada Seyfettin adlı bir çocuk 

bir ağacın gövdesine çakı ile orak, çekiç 
yaparken yakalanmııtır. Bu çocuğun 
komünistliği yaynuık istediği aanrlmıı 
kendui yakalaruruıtır. Ancak hakim bu 
iıin çocukça bir üzentiden ve ele geçen 
bir örneği olduğu gibi ağaca oymaktan 
ba§ka bir ıey olmadığını düıünmüı, ço
cuğu .aalıverrni§-tir. 

Sarkıntılık ettiği içi:ı 
Arap Apdülkadir adlı bir adamın 8e

höce Hanımın evine sarkıntılık ettiği ve 
zorla içeri girmek istediği için dün birin 
ci cezada bir ay 22 gün tomruğa (hapi· 
se) konulm~sı. islenilmiı, mahkemede bu f 
cezayı venruştır. 

işi aksatma ı 
Kemerburgazda orman itlerine lıakan 

Hayri Efendinin itini aksattığı görül· 
mü,, birinci cezada dunışması yapıbnıj, 
suçu iıled:iği anlatılmıt, 3 ay tomruğa 
(hapise) konulmu§tur. 

AdJ ıst,.ah:ar 
Adliye V ekiıleti adli ıstılahlann türk

çe mukabillerinin bulunması için tetki· 
kat yapılmasını ve bunlann de.-lıal veka
lete bildirilmesini lstanbul müddeiumu· 
miliğine bildinniıtir. 

Müddei umumilikle pazartesi günü a
ğır ceza reitıi Aziz Beyin baıkanlığında 
toplanaca!< olan encÜmen bu komisyon 
azalarını seçecek ve komisyon derhal fa· 
aliyete geçerek adli ıstılahlann Öz tüıiı
çe mukabilleriııi bulacaktır. 

Sınır 
Anlaşamamazlığı 

-o--

F ahrettin Pş. Tahrana git
mek üzre şehrimize geldi 

Efgan krallığı ile lran §&hlığı arasın· 
daki sınır anlaıamamazlığını düzeltmek 
itini üz.erine alan ordu müiettiıi birinci 
ferik Fahrettin Paıa ile arkadaılan dün 
Ankaradan latanbula gelmiılerdir. 

Fahrettin Pata ile arkadatları gelecek 
hafta Karadeniz yolu ile Irana gidecek
ler ve Tahranda bir kaç gün kalac:akliıır
dır. Fahrettin Pata ile beraber Tahrana 
gidecek olanlar §Unlardır: 

Erkiini harp miralayı Ziya, Hariciye 
müşaviri Kem.ıl Beylerle iki emir zabiti, 
iki doktor, ilci topoğraf zabiti. 

Gümrük heyeti dönüyor 
Tetkikat için Pire ve lakendeı-iy.,ye 

giden gümrük heyetimiz, c:wna günü teh 
rimize dönecektir. 

-o--

Emniyet umum müdürü 
Ankaraya gitti 

Emniyet umum müdürü Şükrü Bey 
dün akşam Ankaraya gitmiş, Emniyet 
müdürü Fehmi ve ikinci müdür Hüınü 
Beylerle şube müdürleri tarafından . u
ğurlanm!ştır • 

:r 

•• 
Oz dilden 
Kısa sözler 

'f. Budun'un birliği, dil birli
ği ile kurulur. 

'f. Osmanlıca saltanatın di
liydi. 

Oz Türkçe Cumhuriyetin di-
lidir. 

:f. Türk müsün ? 
Dilini T ürklestir. 
:f. Osmanlı sdltanatında köy

lü, devletin dilini anlamazdı. 
Cümhuriyet, Devlet ve budun 

birliğini dil yönünden de koru
yor. 

'f. Oz Türkçe, öyle gür bir kay
naktır ki ondan dilimize sağlık 
ve canlılık akacaktır. 

'f. Öz Türkçenin güzelliğini, 
tazeliğini ve verimliliğini anla
mıyanlara yazıklar olsun ••• 

'i- Budun yapısının harcı dil· 
dir. 

'f. yazan... . 
Oz dil savaşında yerini al... 
Öz dilin yaradıcısı, yapıcısı 

ve sevdiricüi.sen olacaksın! ... 
"° Nasıl iktisatça yarı müı· 

temlekelikten kurtulup erkin bu
dun iktisadına geçiyorsak, dil 
Eovaşile de kültür müstemlekeli
ğinden çıkıp budun bütünlüğüne 
gidiyonız. j 

lielcdiye seçimi 
-o-

Devlet memur.arına bir 
gün izin verilecek 

Bele<liye seçimi hazırlrkları devam el 
meCı:tedir. intihap günü yaldaıtığı için, 
mahallelere yeniden tamimler gönderil
miı, rey sandıklannın nerelere konacağı 
bildirilmittir. Rey puıulalan, sıra almak 
için baaılan kağıtlarda mahallelere dağı · 

tılmrıtır. 
Devlet memurlarının seçime girebihle 

!erini kolayl~tırma.k için, bütün memu• 
]anna muayyen bir gün izin verilecek ve 
memurlar gidip reylerini vereceklerdir. 

Mulhak kazaların aza namzet fütesi 
hemen tamamlanmıt gibidir. Llıtenin ya 
rın halka bildirilmesi beklenmektedir. 

Musiki san'atkarları 
cemiyeti kongresi 

M;Jsi.ki Wlnatkarları cemiyeti dün sa· 
at 14 te Bursa sokağındaki yerinde kon 
gresini topladı. Baıkan ve yazıcı seçildik· 
len sonra geçen yıl yapılan iıler gözden 
geçirildi. Yabancı çalgıcılar gittikten 
sonra, cemiyetteki kütüklerin yenilenme· 
Iİ, bu ıurdle cemiyete bağlılık gösterme 
yen Türk çalgıcılann da olacağı ileri ıü
rüldü. ve kabul edildi. 

Bazı yabancıların gUya mütehaııiı ıü
.W verilerek çald.ınlmasırun kanuna uy
gun obnadığı ve bunun alakadarlann göz 
önüne konulmau kararlaştınldı. 

Bundan sonra seçime geçilerek pusu
lal.>r tasnif edildi: 

Alaturka kısmından Fahri, Ihsan, Ne
cati, Cevdet, alafranga lmımından Emin 
Yanko, Şev!cet, Hikmet Beyler çokluk 
kazanarak idar"' heyetine seçildiler. Onü 
müzdek.i sene cuma konserleri ihya edile 
r"" bir faaliY"t proğramı üzerinde çalıtı 
lacakfır. 

Benim düşüncelerim ... 
iyi ya;ıan, temi;ı; yazan arkadaıla

ra bakıyorum. O.. Türkçe ya;ı;mak i
çin kendilerini çok ;zorluyorlar. Eski· 
den bi;ı; de (edebiyat) yapacağı;ı; di
ye ıkınır, sıkınır artıpça , acemce do
lu yazılar yazardık. 

Herkeıin okuyup onlıyacağı bir 
ya-"lyı yabancı, iıitilmemif ve kulla
nılmamıı kelimelerle doldurup altına 
bir de lıigatçe eklemekten ne çı· 
kar. 

Türk dili yeni harflerden sonra 
adamakıllı ayıklanmağa b'lfladı, Ba
kın , e•kiden dilimize ı;ok iıleyen bir 
kitap adını yaza)lı~: 

- Hıl1"uıhha. 

Bunu yazarken ne kadar zorluk 
ı;ekiyorduk değil mi? Zorluk ı;ekti· 
ğimiz için de yazmıyoruz, evirip çe· 
virip türkçeleştiriyoruz., Bana kalır -
•a gÜnlük yazılar için böyle kendini 
zorlamak hiç doğru değil. 

Türk dili tetkik cemiyetinin ara· 
yıp bulduğu türkçe kelimeler arasın· 
da hemen bugün iıimize yanyacakla· 
rı pek çoktur. Bunlara alıııverdik. 
Ya:zı ıivemize uygun geldi. Kulağı
mıza batmadan, kalemimize takılma· 
dan kullanıyoruz. Fakat öyle kelime· 
ler de var ki ilk •Öyleniıte kulağımı
zı tırmalıyor. Bunlardan iki taneıini 
alayım: 

- Gömüç ve Türe. 
Gömüç gömmekten gömülü, ya • 

ni define demek. Fakat ilk ağız dile 
güç ve yabancı geliyor. Halbuki 
prensip, temelli uaul mGnô.!ına gelen 
(türe) de bu hamlık yok. Dile ue ka
leme daha yatkın. 

Bundan ötürü ben diyorum ki eli-

mize geçen Öz türkçe kelimeleı·i illa 
topunu birden kullanacağız diye o
kuyanları da ürkütmeyelim. Bu ü;ı; 
türkfe kelimeleri birer ikiıer, •indi • 
re •İndire, yerlerini, mô.nô.larını ken
di kendiliğine belli ettire ettire ya=
lım ki okuyanlar da yeni ırördiikleri 
kelimelere yabancılık duymıyarak ısı
na ısına alıpınlar. 

Bunu kendimize türe yapalım. Bu 
yolda 8İstemle yürüyelim, Yazı dili 
konuıma dilile kaynaı•ın. Derlerki 
hayuanlar koklaıa kok/Ofa, inuınlar 
konUfa konufQ anlaıırlar. Bu yolu 
tutturur.ak Ö;ı; türkçe yeni kelimeler 
suya atılmıı zeytinyağı gibi yayılıve· 
rir. 

Bunu yapmaz da öğrendiğimiz her 
yeni türkçe kelimeye yazımı:zda yer 
bulacağı.: diye kendimizi zorlarsak 
hem kendi style'imizi bozarız, hem de 
okuyanları ürkütürüz. 

Cenap Şahabettin rahmetli iıitil
memi§ arapça ve acemce kelime kul· 
lonmakta usta idi, Gençlikte onu o
kurhen elimizden lıigat düşmezdi. 
Böyle yazılar altın kaleıte ıakır f4• 
kır öten kanarya gibidir. Bir ıakırtı .. 
dır sider. Fakat kim ne anlar. 

O.ıat Halit Ziya Beyin ( MaL'i ı>e 
Siyah) ında romanın adından başka 
anlafılır ve zevk alınır bir köıe bul· 
mak güççedir. 

Ô:z türkçe keilmeleri bol bulduk 
diye harvurup harman savurmı)-u.iıln. 
Yerinde, taşı gediğine koyar gibi iı
leye iıleye, sindire sindire bir kuyurıı· 
cu ustalığı ile anlan yerli yeri.ne )'Ct·· 

leştirelim. Bilmem yanlıı mı düıünü • 
yorum. 

Burhan CAHIT 

, MAARiFTE 

Sınıftan dönenler 
Yüzde elli 
Bunlar vaziyetlerinin bir 

daha gözden 
geçirilmesini istiyorlar 
Lise ve orta mekteplerde smıl ilana! 

iıntilıanlan dün bitmiştir. Bu seneki ik
mal ımtihanlarmda sınıf geçen çocukların 
nisbeti yüzde ellidir. Dönen talebelerin 
mühim bir kısmı Maarif Vekaletine mü 
nıcaat ederdı: vaziyetlerinin yeniden 
gözden geçirilmesini isteıniılenlir. Bu 
gibi müracaatlaı· m.ii<tep idarelerinde ıö
rüıülecektir. 

Muallimler arasında 
NiflJDlaıı kız orta mektebi tarih mual

limi Nail Reıit Bey Gazi Oanan Paıa 
oıta mektebine, Gelenbevi tarih mualli· 
mi Recep Fevzi Bey Niıantqına, lstan
bul kız orta mEktebi tarih muall!mi Nüz
het hamm Kadıköy loz arla mektebine, 
İstanbul kız ortadan tiirkçe muallimi Ce
Jal bey KabataJ lisesine, edebiyat mual
limi Ekrem bey de Vela lisesi edebiyat 
muallimliğine tayin edihniılercli•. 

Hukuk fakültesi ndıı şifahi 
imtihanlar 

Hukuk fakültesinde dün şifahi imtihan 
lar baılamııtır .Dün üçüncü sınıfta am
me hukukundan imtihan yapılmıştır. 

Fakültede bu ay sonunda imtihanlar bite 
celrtir. 

BELEDiYEDE 

12 yaştan 
Aşağı ç~cuklar 

Sinemalara sokulmamaları 
kaymakamlara bildirildi 

Belediye kaymakamlıklara bir tamim 
göndereı ek "Hıfziuihha,, türe göre 
(12) yapndan küçük olan çocukların Ü· 
nemalara gitmeıi yasak olduğundan, o
na göre, hareket edilmesini bilclinniıtir. 

Mecidiye köyüne kadar 
tramvay 

Mecidiye köyüne (300) metre mesafe 
ye kadar ilerleyen Şitli tramvay battı· 
nın köyün içine kadar girmesi için, bu 
civar halkından belediyeye bir çok mek· 
tuplar gelmektedir. Bu yeni hat çok rağ
bet gönnektedir. Günde Sirkeciden kal 
dınlan 14 araba Mecidiye köyüne kadar 
p.ıip gelmd.tedir. 

Kadıköy - 6ostancı tramvayı 
Kadıköy - Bostancı hattının yapılma 

11 da bitirilınittir. Bu kısımda da bir teşri 
nievvelden itibaren tramvay iıletilmesi· 
ne baılanacaktır. Bu yeni hatta, yemi a· 
iman 12 araba iıliyecektir. Daha (8) a• 
raba gelecektir. 

Belediyeye yeni gelir kay
nakları aranacak 

B~lediye senede, (100) bin lira ten
viriye resmi almaktadır. Halbuki her yıl 
belediyenin verdiği elektrik ücreti (285) 
bin liraclır. Bu ..,kilde gelirle masraf bi
ribirini karşılamamaktadır. Teşrinievve
lin ortalarına doğru Ankarada bir bele
diyeler kongresi toplanacaktır. Bu kon· 
grede, belediyelere yeni gelir kaynaklan 
bulunması için konuıulacaklır. 

Gene ti okka i~ sahş 
Bazı dükkanlarda hala okka ile salış 

yapıldiğı görülmüştür. Belediye müfeltit 
!eri b gibi esnaf hakkında kanuni mu
amele apacaklardır. En çok teker ve 
yağ salan emafın okka i le aatıı yaptık· 
!arı anla§ılıruıtır. 

Tasde,en suyunu OskUdara 
' indirmek için 

Tat delen suyunun Alem dağından 
Osküdara indirilmesi için hazırlıklar ileT 
!emektedir. Evkaf umumi müdürü Rüıtü 
ve lstanbul şubeıi müdürü Niyazi Beyler 
dün Alem dağına giderek suyun kayna
ğında tetkikat yapmıılardır. Bu İf için. 
belediye bütçesinde ıimdilik (200) bin 
lira vardır • 

Daha (200) t.in lira lizımdır. O..ü
mıizdelı:i sene TatdeJen •uyunun Owü 
dara indirilmesi iti bitmit olacal<tır. 

POLiSTE 

Tramvaya 
Binerken 

Bir adam yere düştu 
ve kolu kırıldı 

Tepebaıında tramvay durak yerinde 
tramvay arabasına binmek istiyen Hriı· 
lo efendi tramvayın çabuk yür!ımeai ü
zerine yere dütmüı ve kolu kmlnuıtır. 
Hriıto efendi F.-ansız bakım evine yatı· 
rılmıttır. 

Pantalon hırsızı 
Galatada Kemankeş caddeıinde 125 

numaralı \;alman Omer efendinin odasın 
dan sabıkalı Salahattin girmiş, pantalon 
çalarak giderken yakalanmıştır. 

Çocuğa çarpan otomobil 
Ali efendinin kullandığı 193 numaralı 

otomobil Osman beyden geçerken 12 ya 
ımda Aziz adlı çocuğa çarpmış ve ba· 
ıında nyaralamış.tır. Ali y,,ı . • ' 'lir. 

GUnü.~~-ı 
= -~-'· 

Dil bayramı 
Bugün bütün Türkiye içinden 

gelen bir ateı ve coşkunluk ile 
dil bayramını kut/uluyor. E•kiden 
yok yere tepemizin Ü•tÜne çıkar
dığımız acemce ve arapçadan yüz 
çevirip öz dilimize, tatlı türkçemi
ze tekrar kavufmak için yapılan 
bu büyük ilerlemenin yıldönümün. 
de hepimizin düşüneceği İf, dili
mizi büyük bir hızla kullanmağa 
alıfmak, yaymağa çalışmakhr. 

Bilirsiniz ki, dil değişikliği bir 
günün ifi değildir. Bunu yıllar 
yapar. Amma biz dilimizi kökün
den değiştirmiyonu., onun kökle
rine dönüyoruz. Difimizi o kökler 
Ü•tüne yeniden kurmak ütiyoruz. 
BQflanılan iş büyüktür ve bu bü
yüklük kadar kolaydır. Hepimiz 
bu toprağın adamıyız. Bu topra
ğın bize verdikleri ile beslendik. 
Bu toprak üstünde duyduğumuz 
•özlerle kafalarımızı doldurduk. 
Lakırdı konuşurken, yazı yazarken 
artık bize aykın, bize yabancı söz. 
ler kullanmak gerek mi? 

Neden bütün bir Asya paı·çası
nın, milyonlarca Türkün, kullan • 
dığı sözler öz Türk toprağı üstün
de işitilmenn, neden arapça ve 
acemcenin bayıınduruğu altında 
kalalım? 

Türk toprağı üzerinde bugün
lere gelinceyedek, iki ve hatta üç 
dil vardı. 

Biri köylü, ikinci•i kasabalı, 
üçüncüsü de lstanbul, lzmir, Bur
sa gibi büyük yerlerin türhçesi i
di. Bunlardan birinin söylediğini 
öteki anlamıyordu. Bu dil aynlığı 
türhiyeyi biribirile hiç bir iliş•ği 
olmıyan parçalara ayırıyordu. Bu
gün ise yeni dit değişikliği, daha 
doğra bir •özle tek dile, öz dile 
doğru ilerleme yüzünden bu top • 
rak evlatlan arasındaki uçurum -
lar ortadan kaldırılmış bütün Tür
kiyed e bir "birlik,, yapılmıştır. 

Y aşayıf biçimimizi, baştan aşa
ğı yeni bir düzene bağlayacak o
lan bu öz dil savaşı en yüce bir 
değişikli,Jltir. Bunu hepimiz ateşle 
ve inantCı karşılama~ıyız. Ve öz di
limizi elimizin erdiği, gücümüzi:n 
yettiği kadar yaymcığa çolıımalı-
yız. 

Amma bunu yaparken gözümü
zü dört açmalı dilimizi bir kafi ık· 
lığa, bir anlaşılmamazlığa götür -
memeliyiz. Birçok yazıcı arkadaş
lara dün baktım. Oz dii ile yaz
mak için çırpınıyorlar, ve birçok 
•özlerin öz türkçede karşılığını 
araşhrıyor~ardı. 

Bu arkada~ann bulamadıkla
rı sözleri okuyucularımız nasıl an
lasınlar? Bizim aradığımız, kulla· 
nılan sözleri, köylünün konuştuj;u 
lafları okur yazarlarımız arasında 
da yaymakhr. Oz türkçe sözleri bu
lup çıkarmaktır. Yeni bir buluf 
yapmak değı;dir. Ve bu sözleri de 
birer birer çıkarıp yurdumuzda 
yapyanların içinde yaymak, bun -
ları onlara öğretmektir; sözlerin 
köklerini, başlarını bulmaktır. Bu
na birçok örnekler gösterebiliriz. 
Bugün hepimizin artık ezbere bil
diğimiz ve seve seve -kullandığı· 
mız birçok •Özler vardır. Bu söz
ler böyle birer ikişer ortaya atıldı· 
ğı için dilimizde yeni baştan yer 
hıtmustur. Bundan sonra .ı için de 
böyle Çalışmamız gerektir. Böyı'e· 
lilıle her büyük iş gibi bu işi de 
bafarabiliriz. 

Mümtaz FAiK 

ViLAYETTE 

Üç türlü • 
vıze 

Yeni türe bütün vila~ 
yellere yayıldı 

Yurdumuza gelen ve eiden yabancı· 
larla yurt kardeılennin vizeleri için Da
hiliye vekaletince yapılan türe (talimat
name) vilayete bildirilmiıtir. 

Vize üç türlüdür: (transit vize) (adi 
vize) (müddetli vize) 

Transit vizeler 15 günlüktür. Yolcu
nun Türkiyeye geldiği günden başlar. 
adi vize günsilldür. Böyle gelen yaban 
cılar birer oturma kağıdı alarak diledik
leri kadar otururlar. 

Günlü vizeler, karşılıklı İtler yapan 
devletler tabaasına veya mübadillere ve· 
rilir. Bunların olunnaları sayılı günlerle 
uzatılır. 

Yabancıların ~öylerde 
oturmaları 

Yabancıların, sorulmadan köylerde 
oturmalarına yer verilmemesi viliyetlere 
yayılmıştır. (bmim edilınittir) 

Yurtıaş'ıktın dOşUrUlenler 
Kocaeli vilayetinden Tazaren oğlu Ka 

rabet, Erzincanlı Sereis Kirkor, Anka
ralı Şimavan Bahçelyan, Amasyadan Kas 
par, Türk v 0

··" • •• ... ii!nıüı· 
tür • 



.. MiLLiYET ÇARŞAMdA 

,..--- ôı: dille denemeler 

L ------
~debi yat tarihinde yoneltiler lll 

Mustafa Kemal 
çocuklarına: 

-· -. o• . .-ılebtyatJ ııeçiklai .(tarih) ıçı
nin ııö"Zdekleri .<hedef) yönünden (taraf) 
ııaad iki bölüme ayrılıyors-, ınetot ve 
1azılıJ 11rensipleri yönünden de böylece 
5kiye ayrılmak gerektir, Bunlardan bi· 
rincioi, doğrudan doğruya hiç bir amai 
(maksat) gÜlmİyerek edebi ulusunu ~ 
Fait, biribirine bağlı dağlar biçiminde 
ııöstereıı ozu ııeçikleri olup, diğerleri ise, 
mekteplerde ölçülü bir programa koıun· 
tu (tibi) olarak okutma için yazılanı ..... 
dır ki, bunların her ikisinde de yo~da •. 
mın (metot) birlik bölümleTi oldugu gı· 
bi, bazı yerlerde gerek iç, gerek yazılıı 
çığırları büsbütün ayrılır. Birletik ilinti· 
!erinin (aliı.ka) en batlı yönlerinden biri· 
ıi ( 1800 • 1850) den sonraki edebi tahıi· 
yellerin enikonu (ariz ve amil<) tahlil e
dilınemesi. Bab edebiyat tarilıç.ileri, bu 
yöneltide bağdaırlctırlar. Henüz tarihe 
malolmıyan ıahıiyetleri kitaplarında bir 
veya birkaç cümle ile, o da, ihtiyatla, 
topluca anlatırlar. Zinı, edebi (ozıık) 
varlıklar, zamanlarından ne kadar uzaık 
bulunurlarsa, haklannda bir tarihçi ııfa· 
tile verilecek hükümlerde, o kadar doğ· 
ruluk ve sağlamlık kazanır, ıaımaz. 

Bize celince: talebelerimizin ellerine 
verdiğimiz edebiyat tarihlerinde İse, en 
cenç eli kalem tutanlar hakkında bile U· 

zun uzadıya "Subjectif,, mütalea ve mü
lihazalar yürütüp durmaktayız; halbuki 
batıda, bu gibiler edebiyat tarihlerine 
aılıi giremezler; hatti Henry Bordeaux, 
Morice Barrea g;bi ünlüler (§Öhret), bel
ki en ıon dizide bile güç yer alabilirler; 
artık bizdekiler düşünülsün ... Bugün 
takdir edilemiyen bir eıerin, yann naııl 
bir değer kazanacağı bucünden, ne su
retle tayin edilebilir? Füzuli, Nedim, Ra
cine, Mozart, Bizet ve bu gibiler zaman
lannda nasıl karıılandılar, bugün ne 
me•kide bulunuyorlar? Bu; ilkten 
kestirilebilir mi? Yoksa, tarihçi falcı 
mıdır? Her hanci bir edebi ıahsiy<?tin 
küçüklük değerini takdir edebilmek, 
tetkik ve tahlil edilen vesikaların yar
clımile kazandığı ıöhretin derecesini 
anlamaya bağlıdır. Abi takdirde ve
rilecek hükümler, kendi zevk ve ka • 
naatimize dayanır, tenkidi mahiyette 
kalır. Maliimdur ki, bu biçim eserlerin 
damgasr Contemporain • Çağdaıtır; 
gerçek bir tarih kılığında sayılmaz, an• 
cak birer vesika mahiyetini alahilirler. 

R. Doumic ünlü eserinin sonlarında 
XX inci asıra ayırdığı satırlara ıöyle 
baılıyor: "Acaba, edebiyatımız, batla. 
yan ve yürüyen yüzlüğün (asır) akıt
larında nasıl bir karakteTe ve nasıl bir 
celıımeye (inkitaf) varabilecektir? Bu· 
nu, §İmdiden aramak boı ve fayda11z 
dır .. .,, dedikten sonra, o asrın tahlil 
ettiği ıahsiyetleri kitabında bir veya 
birkaç cümle i9İne sıkıttırıyor ; çünkü, 
onlar hakkında henüz estetik hüküm • 
ler verilemiyeceği bedihidir. 

Bi:ı: de, bu cörüı bakımını edebiya. 
tımıza tatbik ederek ıöyle bir ıorııu 
ortaya atsak: Yurdumuzun ilk budun
lar aı·ası (beynelınilel) ıöhretlerinden 
olan Köprülü zade Fuat Beyi, edebi. 
yat tarihimize bir ıair mi, yahut bir 
bilcin mi, diye, koyalım? lıte, çetin 
bir nokta; burada derince düıünmek 
lazım. Ziı-a, henüz, bu ıalısiyetin ıiir • 
leri mektep kitaplanmızda talebelere 
örnelc olarak. okutulmaktadır. Fuat 
Bey, bundan yirmi yıl önce ince ve iç· 
li bir ıairİ<en, bugün karıumza olcun 
bir bilııfo (alim) yüzü ile çıkıyor. Bu 
bir misal. Fuat Bey cibi edebi ıalıoi .' 
yetlerimiz çok... Demek ki, bir edebi 
ıahoiyeti, tımı olarak kavrayabilmek ve 
onun hakkında kat'i bir hüküm vere • 
b~~ek, büt~n hayatınca vücuda getir. 
dıcı eaerlerı tahlile bağlı bulunuyor. 
lıte, bu bakımdan , bugünkü tarihçi· 
ler, tam bir bağdaıma içindedirler. Biz 
de ise, bu cihete hiç ehemmiyet veri(. 
~ez, hemen ezeli itirazlar baı göste • 
rır: Filan ıahsiyet unutulnıuı, filan 
ıahıa hakkında yanlıı büküm veril • 
miı... Gibi, Eıasen, bunlar, tarihin ma• 
Jı ~l~dı~rndan ne onun, ve ne de ö .. 
tekının_ kıtaba cinnesi bile caiz değil ;. 
k~n, hır de üstelik hüküm de veril • 
mış ... Bu yöneltiden bizdekiler tama
men sakattır. Böyle yanllf bir anla • 
fıtla hareket eden tenkitçilerimiz de 
~eğ~rli ~ir eser baklanda deiersiz, d~ 
gerınz bir eser hakkında da deierli dam. 
gaıını vuruyorlar ••• 

Mekteplerde çevreli bir programa 
k~ıu~t~ ( li'1i) olarak cıCrutma (ted. 
nı) ıçın kaleme alınan edebiyat tarih. 
!erile diğerleri arasında nrülıiaı fari< • 
lar vardır. Mesela Lanoon ve Dea 
Grangeı'in mektepler için yazdlldan 
edebiyat tarihlerile, büyük edebiyat ta
-ihleri arıı•mda eıaıh aynltılar (fark) 
ıle~bal göze çarpar. Doınnk. bu nokta
yı ne cüzel iıaret ediyor: "Bir mek • 
tep kitabı kılığı altında, bir Franıa e· 
debiyatı tarihi yazmak miimkü d "il • 
lir ""n_k"" b n eg: 

~ ~u u u cihi eserler, talebeye el· 
Yenfli olamaz ... ., Kaydını koyduktan 
ıonra bir mektep kitabının ne gibi va. 
ııflara malik olına11 icap ettiğini !Öyle
ce sıralıyor: 

~ - Eserlerin ıah$iYft ve karakter
i~ hakkında toplu bilgı ile tahdit edi). 
mıı olduğumuzdan o noktalarda tedri
sattan uzak kalınabilir· bu •·· ı··· ·· 

·ı . • .uç ucun !".ru meaı, ancak, bölümleri b · "bi . 
ıyıce hail n ın nne 
dikk ti a~mau İçin çaiların dizisi 

a e ta,..p edihneli • 
.!1._-, Zamanın devirlere, her devrin n.,vuer e aynlmaaı • 

fil - ~yri tabiiliie diiıebilen bu 
'Deloda bır çare bulabilın k - . h 
L ··ıümd· e ıçın, er 
DO en ıonra bir tablo kronolojik 
k?~ v~ orada edebiyat hareketleri· 
m, fikirlerın terakkisini cöıtermek. 

iV - Ana fikirleri içine alınak Ü • 
re, her bölümden ıonra birer h ··ı~e 
Y•ı>mak. u •sa 

1 
_V - Tavsiye olunan kıraatlar, baı

ıtıngı •kltında ehemmiyetli eserleri iıaret 
e e . 

Su izahat ta bize ıöıteriyor ki. 

Ya:z:an: Orhan RIZA 

okutma mahiyetinde olan edebiyat ta
rihlerile, diğerleri arasında derin fark • 
)ar mevcuttur. Bu gibi eserlerimizin 
mühim noksanlanndan biri de kitabın 
antolojiler gibi, yarısından fazlasının 
metinlerle şiıirilmi~ olmasıdır; herkes 
bilir ki batıda bu biçim eserleT metin
lerle doldurulmaz, çünkü terbiyevi 
mahzuru vardır; onun için talebenin e
linde aynca antolojiler bulunur. Dou· 
mic, Desg:rances, Calvet gibi seçme 
yazganlann (müellif) telifleri bu kılık 
eserlerdendir, 

Bu g:üçlüğü, hiç bir zaman göz Ö· 
nünden ayırmıyan Doumic, meseli 
XVll inci aıırda Fransız dilinin onar
tılmasına (uliih) büyiik hizmetleri doku
nan Vaucelas hakkında bir tek cümle 
Reguier'ye dair bet cümle, XIX uncu 
aınn en deierli, duyııulu faJn 
ünlü Muuet için ise ancak iki küçük 
sahife ayırıyor. Bu ıuretle hareket e
den büyük yazcan çizdiği metodun dı
flna çıkamıyor. Zira, tal<ip ettiği ülkü, 
talebeye az zamanda en toplu malfuna. 
tı verebilmekten ibarettir. Bu cibi e
serler, yalnız vak'a, lıiki.ye, sayı, ıahn 
saymakla vücuda getinhniı bir No
rnenclatur olmadığı gibi bir Vulgari • 
sation da değildir. Edebi ilerlemeyi ve 
oluşu, olduğu gibi göotenneye azami 
derecede çalııılır. 

Her asrın edebi görünüıleri hüla • 
aalar içinde tesbit edilerek talebeye fay· 
dalı olmaya gayret edilir. Bir tarihçi, 
edebi şahsiyetleri tetkik ve tahlil e
derken Authentique vesikalara dayana
rak hüküm verir, bitaraflığıru daima 
muhafaza eder. Esasen, orta tedrisatın 
en mühim e-özdeği, talebeyi, yalnız mu· 
alliminin söylediğini b<ılletmekle ikti • 
fa edecek bir ruhta yetiıtinnekten iba. 
ret ohnayıp bilakiı onların ününe, ken
dilerini alakadar edecek meseleler koy
mak ve bunlan, bizzat halledilebilecek 
bir kabiliyet ve melekeye sahip kılmal< 
yoludur. Demek ki, bir muallim, tale· 
besinden şu veya bu hakikati salda • 
mak amacını cüdemez. Netekim, bu ci· 
bi kitaplar, Fransız liselerinde, mesela 
Voltaire'in ulu cücünü, izah ederken 
ayni zamanda, Prusya kralı Büyiik Fre
derik, Fransızları yendiği zaman, kra • 
im bu muzafferiyetini tebrik ve gene 
Franıızların milli bir kahramanı olan 
Jeanne Darc'i istihfaf eylediğini tale • 
beye söylemekten çekinmiyorlar ki, pek 
doğrudur ve terbiyevi bir maru,..,ti ha
izdir • 

Bizde henüz bu cibi bilci tahlilleri
ni göz önünde tutarak vücuda getiril • 
miı bir eıer yazıhnamıftır. Esaıen, bu· 
gün yazılamaz da ... Türk edebiyatı, ne 
İngiliz, ne Fransız, ne Ahnan edebiyat· 
larile kartıla§tırılabilir. Bizim edemya • 
lnruz, bu edebiyatlar gibi tarih içinde 
tetel<kül etmiı değil, biliikiı tarihin bi
le ötesine ge91"İ1 bir maziye ma:liktir. 
Bundan batka, edebi tahıiyetlerimiz 
hakkında henü.ı: ayn ayn monoerafi • 
ler de yapılmamııtır. 

Diğer mühim noktalardan bina de 
bugünkü dil ve edebiyat bıilginle.-inin 
eski, çürümüf "e yanlıı yollardan yü • 
rümeleridir; hala Harezm edebiyatı, 
Osmanlı edebiyatı, Çağatay edebiyab, 
Azeri edebiyatı, Tatar edebiyatı, Cucü
uluı edebiyatı cibi bayatlamq tabirler 
üzerinde yürüyerek çıkmaz ookaklara 
sapmalandır. Haysr, bugün bir tek ede
biyatnmz vardır: Tiirk edebiyatı. Ta • 
rihten önce b.ıılayan bu edebiyat, a • 
yağuruz altındaki yuvarlağın banket· 
ten kalacağı güne kadar devam ede • 
cektir • 

Aradaki ayrılık tive ve lehçe fark
larıdır. l.tenildiği. kadar ad ve ıan 
değiıtirilsin, değiımiyen bir tek ıey 
vardır, o da içtir, Tüıi< milletidir. 

Son ıöz olarak ıunu söyliyelim k~ 
okutma mahiyetinin dıımda "lnteg • 
ral., bir Türk edebiyatı tarihi vücuda 
getinnek, timdiye kadar belli olan en 
eıki kaynaklardan başlayarak ıon çağ
lara kadar bütün edebi bitiı ve ç;. 
çekleniıleri içine alabilecek bir edebi • 
yat tarihi yaratınaya bağlı bulunuyor. 
Bu iıin ululuk ve çetinliği hiç bir za. 
man unutulamaz, bu ıüçlilk ancak sağ. 
lam metot ve prensiple yenilebilir ... 

Orhan RIZA 

( 1) Yönelti = İstikamet 

Dr. 1 H S A N S A M 1 41111! 

Gonokok Aşısı 
Belaoğuklufu ve ihtilatlanna kart• 
pek tesirll'n laza afıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeei No. 189. 
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Gazi gününden önce, 
Eller bizim değildı! 
Yurdu yıktık dönünce, 
Seller bizim değ.idi, 

Olüydük yaşamazdılı, 
Gezemez ko§amuzdtk, 
Korkusuz: aıama:z:dık, 
Yollar bi:z:im değildi I 

Ağaç bi:z:im, dikilmez, 
Toprak bi:z:im ekilmez, 
Deniz bizim sökülmez, 
Sallar bizim değildi! 

Yurda hiç bakama:z:dık, 
Tek çivi çakamazdık, 
Davranıp kalkamazdık, 
Beller bi.zim değildi! 

El üzüm yer, bi.z koruk, 
Yabancı baı, biz kuyruk, 
Dağ yoluk, çiçek soluk, 
Güller bi:z:im deiildi! 

Okae vardı kondukça, 
Soyunurduk dondukça, 
Düıerdik tutundukça, 
Dallar bi:z:im değildi! 

Türkü koruyan yoktu, 
Bi.ze bir uyan yoktu, 
Söylerdik duyan yoktu, 
Diller bi:z:im değildi. 

M. SALAHADD\N 

Bugünkü pr<1gram 
ISTANBUL, 
19: Franan:ca derı. 19,30: PIA.k netriyab. 

19,30: Türk musiki netriJab. (Kemal Niya~i, 
Azmi beJler Ye Hayriye, Müzeyyen hanım
lar.) 21: Selim Srrrı bey tarafından konferans. 
21,30: Stüd10 orkeıtraır. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz neıriyat. 18ı Uvertürler Ye 

Yalslar. 19: Muıababe. 19,15: Yeni Franın: 
operetlerinden pa.rçalar. 20: UniYerıite. 20,15: 
Pli.k. 20,45: Konferans. 21: Stan Golestan 
11.kıamı (piyano - flüt.) 23: Haberler. 

223 Kb.z. VARŞOVA, 1345 m. 
1:;: Taıannili piyano konıeri. 18,25: Kadın 

ne,riyatı. 18,35: Plak - musahabe .. 19,15: Oda 
musikisi. 19,45: Konferans. 20: Danı muıiki
•İ· - Musahabe. 20,30: Hafifi kahvehane mu
sikisi.. 20,45: Musahabe. 21: Hafifi musiki. -
Musahabe. 22: Chopinin eserlerinden konaer. 
22r3(): Muaahabe. 22,40: aDnimarka muıikiıi. 
23: Reklim ve konser. 23,15: aDnimarlıı:a musi
kisinin deYamı. 24: Munbabe, 24,05: Danı mu-~ 
aikisi. 

841 Khz. BERLIN, 317 m. 
19,30: Zamana ait ıarkılar 19,50: Buısoniain 

.. erlerinden Jaylı ıazlar kuartet Lı:onıeri. %0,20 
Halk ıarkıla.n. 20,40: Güne •it . 21: affb•ler 
21,lOı Mozart lr:onaeri, (Pi7ano • fc:emaa •or 
natları.) 21,.35: Hamburatan nakil. 22: Ova
dan,-iden :rol,. iıimll skeç. 23,20: aHberlert 23, 
50 Miza.h, dana •• neıeli neıri7at. (pli.lıı:.lı ~eı-
rirat.) J 

686 BELGRAT, 437 m. 
20,20: Pli.k. 20.30: Muıahabe .. 21: Jüblira· 

dan naklen bir opera tenıaili. 
Kbı KONIGSBERG, 291 m. 
20,30: Dünrahk orı konseri. 21: Haberler. 

22,10: aŞrlular. (Piyano refakatile.) 221 Breı
laudan nak,il. 23,20: Haberler. 23,45: Dana mu
aikiıi. 

574 Klu. STUTTGART 523 m. 
19,10: Hafifi musiki. 19.SO: Tarihi netri1at. 

20,20: El armoniği l<onıeri. 20,45: KOylü nef
riyatı. - Muıababe. 22: Breılaudan nakil. 23: 
Diyalektli bir akeç. (Kar1ıruheden.) 23,20: 
Mahalli haberler. 23,35: Bilmelisin ki .•• 24: 
Dana muıilcisi. 1: Gece konıeri, 

STOKHOLM 426 m. 
20,30: Edebeyiat. 21: Ba.chiu eserlerinden 

konaer, 21,40: Reportaj. 22: Viyolonsel Lı:onıe
rı. 2,20: Muıahabe,, 23: Dana musikisi. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21,45: Karıtık konıer. 24: Son haberler. 
545 Kb,. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18ıl$: Siıan muıikiıi. 19,50: Musahabe. 20, 

20: Taıanni koroau. 21,15: Hiki.Jeler. 21,SOı 
Budapefte konıer orkeıtraıı. 23,15: Haberler. 
23,35: Si1ran Ye aonr~ da.na muıikiıi. 

050 Kbz. BRSLAU, 316 m. 
19: aŞrkılar, - Musahabe. 20: Ha1k ıarkıla· 
rr. 21,10: Umumi harp hatıraları. 21,35: Skeç. 
23: Muıababe. 23,20: Haberler. 23,45: Dans 
muıikiıi. 

904 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
20: Bando mızıka, 21: aHberler. 21,10: Mu .. 

ıahabe. 21,35: Millt neırirat. 23: Haberler. 
23,20: Koro muıikiıi, 24: Gece konseri. 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. 
20: Aktüalite. 20,20: Dans muıikiıi. 21,05: 

Oıwald kalbaıtanın idareıinde senfonik kon4 
aer. 23: Alc:tam konseri. 23,30: Haberler. 23,50: 
Akıam konıeriain deyaını. 1: Plik. 

ZAYİ - lıtanbul lthaliit Gümrüğünden 
aldığımız, 24.9.934 tarih ve 6313 No, lu 
beyannameye ait 183217 No. lu depo
zit ve 218308 No. lu mahsup makpuzu· 
nu kazaen zayi ettik. Y eniıi almacafm. 
dan eskisinin hükmü yoiı:tır. lıtanbul· 
da, Prevuayans hanında 52 No. da Da
vid ve Samuel Kolıen. (2898) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyaıına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 5608 

DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi ILANLARI 

469 küsur m3 keresteninkapalı zarfla münakasası 
16-10-934 salı günü saat 15 le İdare binasında yapılacak
tır. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve Adana 
veznelerinde ikişer lirara satılan şartnamelerde vardır. 

(6117) 

:_ , • -u L 1934 

1 6 buçuk yılda dil değişimi r Öz dilim"zle J 
1 1 •••••• ' -- -------------

27 Mart 1927 de yazılan bir yazı bugün lstanbu • Diyarıbckir 
gök yolunda 

yazılacak Olsa De yolda yazılırdı? "lstanbul. Diyarbekir, gök (1) 

Dilimizin altı buçuk yıl içinde özlüğe doğru ne genit bir yol aldı
ğını göstermek için, bir örnek olar ak atağıya, "Milliyet,, in 27 mart 
1927 de yazdığı bir yazıyı alıyor, onu da bugünkü dile çeviriyoruz. 

Yazı, Çin ordularının "Şang hay,, i almaları üzerine yazılmı,. 
tır. Biz, bunun bir parçasını alıyor uz: 

26 Eylül 1934 da "Milliyet,, 
bu yazıyı nice yazar 

"/ngilizleri, /ngili:z: ya:z:arlarını, 
/ngili:z: düıünürlerini en çok düşün
düren iı, bunun Asyada doğuracağı 
yeni duyuı ve görüştür. Bunlar, in· 
gilte~ bakımından bugünü korku ile, 
yermlikle dopdolu görüyorlar. Hin • 
diştan na~rlığının, bu na:z:ırlıkla İ· 
liıiği olanların Çin iılerinde sertlik 
yolunu istemeleri de İfte bu yüzden· 
dir, Bunun için /ngilterede aertlik yolu 
nu ideyenlerin Rusyadan öç almak, 
uzak doğuda elden kaçırdık/an erk· 
liği (iktidar) Rus komünistliğine 
bir yumruk indirmeğe kalklfarak Ö· 
detmek istemeleri pek olabilir bir İf· 
tir. 

"Böyle bir davranıı, gelecekte 
saklı korkuları ortadan kaldırabilir 
mi? Budunlarda (millet) her gün 
görünüp duran budunluk kaynaıma· 
ları, kabarmaları durdurabilecek 
bir engel olabilecek mi? Budun ve 
baıına buyrukluk sevgisi gibi erkli 
duyguları söndürmeğe yetecek mi? 
Burası bi:z:im için büsbütün belirsiz 
bir yü:z: göatermektedir. 

"lıte /ngiliz kuıkulanmalarının 
kaynağı da budur. /ngili:z:ler pek iyi 
bilirler ki düıünce gücü, ülkü sevgi
•İ, en korkunç topların bile yıkamı· 
yacağı sarp orlara (istihkam) ben-
zer.,, 

27 Mart 1927 da "Milliyet,, de 
çıkan bir yazıdan: 

"/n~iliz adamlannr, muharrir ve 
mütefekkirlerini en :z:iyade dÜfÜn· 
düren mesele, Aıyada tevlit edeceği 
haleti ruhiyeden ibarettir. Onlar Jn. 
giltere noktai nazanndan vaziyeti 
fÜphe ve meçhulat ile malama/ görü
yorlar. Zaten Hindistan nezaretinin 
ve bu ne:z:aretle alakadar olan ma· 
hafilin Çin meaailinde ıiddet taraf· 
tan olmalarının bir sebebi de budur. 
Binaenaleyh /ngilterede şiddet taraf. 
taranının Rusya.dan intikam almak 
ve Aksayi Şarkta kaybettikleri nü
fuz. ve hakimiyeti Rus komünizmine 
bir darbe indirmek gibi mukabil bir 
teıebbüsle ödetmek istemeleri pek 
muhtemeldir. 

"Bu tedbir, istikbale ait tehlike· 
leri bertaraf edebilir mi? Milletler • 
de her gün tezahüratını gördüğümüz 
milli galeyan ve heyecanlara mani 
bir aiper olabilecek mi? Milliyet ve İs• 
tiklal aıkı gibi kadir kuvvetleri itfa
ya kafi gelecek mi? Bu nokta bizim 
için tamamen meıkuk bir mahiyet 
ar.z:etmektedir. 

"lıte /ngili:z: endiıelerinin de mem· 
baı budur. Çünkü fikir kuvveti, ide
al aıkı, en kuvvetli topların bile yı
kamıyacağı müstahkem kalelere ben· 
zer.,, 

Tamamen yeni ELHAMRA sinemaıı relı.abetlı.~bulet· 
bir 9elı.le çevrilen meıı derecede L·cuı fıyatlarlı 
HER PROGRAMDA BİR BÜYÜK YENİ ve BİR BÜYÜK İKİNCİ 
FİLM GÖSTERMEK cısı 8 u G u·· N MATiNELERDEN 
MİSİLSİZ BİR YENİLİKLE itibaren yeni ıl11e· 

ma mevsimine baılıyor. 
1 - KADIN PARMAGI Fran117ca ılldll btıylik film, 
Oyoıyanlar: Karen Morley. Wa lace Berry • Rik ardo Kortu: 

2 - GRAND OTEL: GRETA GARBO-JOHM BARRYMORE 
JOAN CRA WFORD • LEWİS Sto11 

Dikkat: " Kadın parmağı ., filmi saat 2,30 •e 6 da ve 9,30 da 
illıterilir. 

"Grand Otel., filmi 4 ve 7,30 da gllıterilir. 
FİYATLAR BİRİNCİ 30 - BALKON 40 - MAROKEN 

KURUSTUR. (2918) 
50 

. liiii~ ............. lllllllillll~lllllll--111111! ....... ~., 
BÜTÜN GENÇLER, uU fUN SPORCULAR ııiilmek ve eğlenmek 

lıteyenler yann ma• J" p 
tlnelerden itibaren E K ıinemasında bula· 

ıacalrlardır, çtınld 

HAYAT ÇILGIN 
Franaııca ıöıll bliyllk spor, beyeyan •e hareket filmi gllıterilecek. 

Bq rollerde llç bllyllk artist: 
WİLLİAM HAİNES • MADGE EV ANS • CONRAD NAGEL 

lllvecen: Pathe Joumal en son dünya bavıdlsleri gazetesi Morrocutlı Yıpur ka-
zası bütün tafsildtı. Telefon: 40868 (291 ~) 

yolu, ay sonunda açılacak! ... fıta~· 
buldan 8,30 da kalkılacak, 4,3 
da Diyanbekire varılacak!,, , 

Bunu okuyunca, ilkin insana bır 
şaşkınlık geliyor. Yirmi yıl önce, 
"idarei mahsusa,,nın "Girit,, aJırı· 
da bir gemisi vardı. lstanbul • fıfıı· 
danya yolunu, yedi buçuk saatte a· 
lırdı. Yedi buçuk saatte MudanYa, 
sekiz saatte Diyarıbekir .•. ve ara· 
dan henüz yirmi yıl geçti. 
Düşünün bir gez (2): lstanbııJJafl 

bir uçağa (3) atlayacaksınız· orı 
birde Ankarada, 4,30 da da Diyarı· 
bekir toprağındasınız. Bu çabııJJıı· 
ğa kuşların bile ağzının suyu aJıa_r· 

Yurtlarımızın, karadan, Jeni1' 
den, gökten biribirlerine bu JıaJar 
yakınlaşmaları, bizi yürekten ıe· 
vindiriyor. . 

Birkaç yıl önce, aralarında, 1j 
/erce konaklık yer oları l•tanJ 
ve Diyarıbekir, Eylül sonun ° 
birer komşu kapısına dönecek· 

Cözünü açınca, bin uçağa, ~~i 
birde Ankaraya var. ôğle yenıe6ı1' 
Ankarada yiyip yola çık. 4,30 ° 
ver elini Diyarıbekir ! Tel yazılj,';: 
mız bile, uzak yurtlarımıza bu 
dar tez (4) varamıyor. 

Uçak yolculuklc.ıı~na henfiZ alıf 
mış değiliz. Fakat gitgide öyle 1;. 
şacağız ki, vapurların, demir~ıfi· 
rının pabucu dama a.tılacak. Gf,;.ıi 
nü kapayıp açıncaya kadar, 

11 
yurdun bir başından öteki baf1~ fi 
kadar ulaştıracak bir yolculu~. 
yanında sarsıntdı demiryolu, fır 

1
. 

nalı deniz yolculukları kaç para 
der? . 

U ~ b" • ·1· •• d • ı bıf çagın ır ıyı ıgı e, ınsan ' '. 
yerden bir yere çabuk yetiştirr;'f. 
dir. Ansızın, Diyarıbekirde, bır ~r 
niz çıkabilir. Orada, ağırlaşnııı'l'r· 
sağ/,ksız (5) kişiniz bulunabı ~ıı 
Hiç diişiinmeyin: hemen bir uç~,.. 
atlayıp yola çıkın. Yedi saat 1 

ra, Diyarıbekirdesiniz. • 
Gök yolculuklarının tadını al~ 

tan sonra; öyle sanırım ki; ııç 
larda yer bulmak güç olacak. ~ 

ismet pafa törü (6)•ününı iıl'. 
yollarımızı birleştirmek için.~ j Jı 
bu adımlar, bizde uçak sevgıstfl .,.. 
arttıracaktır. En çok, buna ıet/I 
meliyiz. 

M. SALAHADI>11" 

(1) Gök - hava, (2) Ge:r - ~ 
(3) Uçak - tayyare, (4) Tez - eaıa 
çabuk, (5) Sağlıksız - hasta, (6) 1 
- hükGmet. 

4 ·Jci Teşrin 

Bu akşam En Nefis Ve Şakrak 

MELEK 
SİNEMASINDA 

SANA 

En Zevkli ... En Neıeli Bir Mevzu ••• 

Zengin· Hareketli Bir Şaheser ... 
TAPIYORUM 

Bu hafta berkeain kendisinden babaedeceği Bilyilk film Milmesıillerl ı 

MAGDA SCHNEIDER - WILLLI FORST 
Biletlerbı evelden aldırılması rica olunur. Tel. 40868 

PATHE dllnva bavadlıleri ıraııetHi. Morrocaatle vapur kazası btıtiln tafıilatı [2917) 

Şark Demiryollarından 1 

Ana Hatta mahıuı seyri seri (A) 
harflı iıtiınai ve muvakkat tarife ile 
mücavir mevkiflere mahsus seyri ıeri 1 
No. b tarifenin 1 inci ve 2 inci ilavele· 
rinin celecek Birinci T eınnin bidayetin
den itibaren ilga edileceği muhterem yol· 
culara ilan olunur. Bundan mada ana 
hatta mahıus seyri ıeri ( C) harflı iıtiı· 
nai ve muvakkat tarife de ancak 28 
Eylüle kadar (28 dahil) muteber olacak• 
tır. Ahalinin ıeyahatlannı kolaylattır

mak maksadile Birinci Teırinin bidaye
tinden itibaren mutat olan tarifelere tek· 
rar avdet etmektense, bu tarifelerde ati
de bildirildiği Üzere mühim tenzilat ya· 
pılmasma Şark Demiryollan Şirketi ta• 
rafından karar verilmiıtir. 

ı.- 1 stanbul Banliyö mevkiflerine 
mahsuı olmak üzere : 

- Yalnız azimet için % 30 tenzilatı 
havi bir huıuıi yolcu tarifesi; 

-Azimet ve avdet için %30 tenziliitı 
havi bir huıusi yolcu tarifesi tatbik edi. 
lecektir; 

2.- 106-107 ve 322-323 katarlan ile 
yapılan dahili münakalata mahsuı ol· 
ınak üzere: 

- Yalnız azimet için % 30 tenzilatı 
havi bir huıuıi yolcu tarifesi ; 

- Bazı mevakif arasında, azimet ve 
avdet içiD. % 50 tenzilatı havi bir huıu· 
ıi v,.ı.,. tarifesi tatbik edilecektir. 

MODlRlYET: 

İstanbul kumandanlığı aa • 
tmalma komisyonu ilanları 

1. F. kıt'at ihtiyacı için 
400 ton lave marin kömürü 
kapalı zarf usuliyle satın ah· 
nacaktır. ihalesi 13 Birinci 
Teşrin 934 cumartesi gÜnÜ 
saat 15 tedir. Taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her gÜn 
Fındıklıda satmalma komis
yonuna müracaatları ve ihale
ye İştirak edeceklerin de temi~ 
nat ve teklifleriyle birlikte 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (130) (5857) 

6237 

Devredilecek ihtira beratı 
"Tamamı ile li.ıtikten gaz maskesi 

imalinde islahat" hakkındaki ihtira için 
Jktiıat V eki.leti Sanai müdürlüğünden 
11tihsal edilmiı olan 19 teırinisani 1932 
tarih ve ?492 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kere batkasına 

devir ve yahut icara verilmesi teklif e

dilmekte olmakla bu buıuıta fazla ma· 
lumat edinmek iıtiyen zevatın latanbul
da, Bahçekapı'da Taı hanında 43-48 nu· 
maralı idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilan olunur, (2709) 

6296 

KİRALIK VE SA TIL11' ıı' 
Şiılide Bulcar çarımnda oıı o.ı.IJ 

zaretli bir villa satılıktır, O' 

* Beyoğlunda Miık ıokağmd• ;. 
dalı mobilyalı bir apartman kit.al- -~ 

* Şiılide iki cepheli üç bİJI ?' 
bir ıırsa ya tamamen veya kıııneJI 

ta. "" Mütemmim malumat için tel 
42238 müracaat. 

------_-... ~ 
Samıun aıliye hukuk ._..~ 

den ı ~ 
Samsunun yeni Kırbaç oıah•~ııl 

mükim iken elyevm ikametg:ah1 ~-
llyas efendi karısr ve Rusteın ~:ııı 
ye Hanuna. ,ıef' 

Ko<aruz lly as efendi tarafınd~••'''' 
lıinize ikame eylediği boıantP" •piPJ' 
nm muhakemesi olan 19.7.934 t~~e
ilanen yapılan tebliğata rağıneıı ·ffP 

1 d .•.. d b '-'- nn:d• ı• . mE:ye ce me . gınJz en a1Ut-• ~" 

kararı itıiha~ edilnıit ve ınub•1'" ,ıipiİ 
d"f gah . 

de 9-10-934 tarihine müsa 1 "'1' 
saat 14 talik kılıruruı olduğundan~· ,e-

lı•' mezkurdede gelmedeğiniz ve'/• ,Jl.e"" 
kil ·· d d. · · akd. d• ,,.ub ••· gon erme ığıruz t ır ıı'"' 

• • t ' olu 
nın giyabmızda rüyet ve ın •~ i~· 

ğını bildirir iıbu g:İyap kararı fıl 
b--~ .... ,,, 

g:film,.zın meçhuliyeti haıe 1>'' 

ili.nen tebliğ olunur. (2908) 



T acizat neden 
Fazlalaşıyor? 

-o-

Son senelerde radyo neşriyatını 
<inlemek eskiye nazaran daha güç 
olduğu aşikardır. Acaba gittikçe 
4udretleri artmakta olan ve daha 
İyj alınabilmesi icap eden radyo 
İıtaayonlaı·ı niçin parazitli ve bo
ıqk olarak ahzediliyor. 
Hatırlardadır ki altı yedi ıene ev 

•el alıcı alet/,~rin iptidai ve mer
kezlerin şimdiye nsbetle mukaye-
e edilmeyecek derecede zayıf ol
·l<Üarına rağmen doğru dürüst din
·enebilen uzak merkezler vardı. 
ıiımların miktarı pek fazla olma
'>ıakla beraber eski sistem dört, beş 
1ılmbalı bir aletle ne güzel dinle
~ilirdi. Kudretleri on kilovatı geç
"ıeyen bu merkezlerden Königwu•
lerhausen, Roma, Breslau - Glei
lııitz, Barselon ve bunlardan b.raz 
daha kuvvetli olan Viyana ile Bu
dapeşte mükemmel olarak işitilirdi. 
Çok daha kuvvetlenen bu merkez
lerin gün geçtikçe daha güçlükle 
dinlendiğine sahit oluyoruz. Alet
lerimizin eskilerinden çok daha 
'>ıiitekômil ve hassas olmasının da 
ıılım kabiliyetinde olduğu kadar 
l><ırazite karşı mukavemeti az oldu
iunu düşünmek doğru olur. 

Fakat bunlar az sesle çalınmak 
l<ırtile tacizata o kadar maruz kal
"1amaları icap ederken gittikçe 
tiirültülerin artması nazarı dikkati 
~elbetmektedir. 

latasyonla,.ın kuvvetlenmesi pa
'azitin azalmasına en büyük yar
dımı olan bir amildir. Bunun için 
lehirlerde gittikçe radyo dinleme
~in güçleşmesini b~ka sebeplerde 
~amak yanlış olmaz. 

Malümdur ki şehirlerde elek-
1•ikle çalışan ve tacizata sebebiyet 
:eren ôletler, motörler ve evlerde 
lttimal edilen elektrik aletleri gün
~en güne çoğalmaktadır. Bir ista
ı••tik yapılacak olsa şehir cereyani
e müteharrik aletlerin seneden ıe
:~.Ye ne kadar ziyadeleıtiği teza
jllir eder. lfte tacizatın da bu alet
~ niırbetinde tezahürü tabiidir. 

Denecek ki Avrupa fehirlerinde 
~aletler bizden daha çok kullanı
ır, Oı·ada radyo ôletleri na.d kul
""1ılabilir? T acizatın daha çok ol
"ıcı.ı liizımgelmez mi! 
.ı4.vrupadaki elektrikle çalışan 

fııı nevi ôletler tacizata sebebiyet 
bermezler. Çünkü böyle aletlerin 
..... 

Istanbul 
Radyosunda 

--o--

Vals ve- tango müsabakası 
İstanbul radyosunun bir vals ve 

tango beste müsmabakası açtığını 
okuyucularımıza bildirmiftik. Yal
mz Türk vatandaşların iftirak ede
bilecekleri bu müsabakaya ait mü
teaddit besteler İstanbul radyo şir
ketine gönderilmi,tir. Müsabaka İ· 
çin hazırlanan eserler ayın sonuna 
kadar kabul edileceğinden amatör 
bestekarla11ın hazırladıkları parça· 
ları biran evvel radyo firketine gön 
dermelerini tavsiye ederiz. 

Radyo firketi bu gelen eserlerin 
lotalarının Olimpiyat spor ve radyo 
mecmuasında neşredecek ve kimle
re ait olduğunu da ilan edecektir. 
Fakat bin çok kimseler muhtelif 
sebeplerden dolayı mezkfir mecmu
ada notaları basılacak olan bu e
serlerin kimlere ait olduğu bildi
rilmemesini rica ettiklerinden eser
lerin hatlarına birer numara konul 
makla iktifa edUecektir. Bundan 
sonra eserler numaralarla ve biribi
ri ardına ltsanbul radyosunda da 
nefredilerek dinleyicilerin en be
ğendikleri parçayı intihap etme
lerıi ve radyo tirketine reylerini gön 
dermeleri rica edilecektir. Ancak 
müsabaka bittikten sonra mükafat 
kazanan eserlerin kimlere ait oldu
ğu ilan edilecektir. 

her biri ( anti parazit) birer terti-
batı muhtetvidirler.Bu aletlerin elek 

trik ferrarelerini etrafa yaymaları
na mani olmaktadır. 'Radyonun ta
ammüm ettiği memleketlerde her 
motör ve diğer tacizal saçan iilet
lerde, matbaalarda ve tramvaylar· 
da bu aletlerin kullanılması mec
buridir. 

Bu sebepten dolayıdır ki ejder 
merkezleri tabir edilen yeni kuvvet 
li radyo istasyonları giirültü ve hı
rıltılarla hoparlörümüze giriyor. 

Bahsettiğimiz tertibatın ufak a
letlere mahsus olanları ucuzdur. 
Kullanılan ôlet veya motör büyü
dükçe o nisbette fiat te artar. Fa
kat bütün bir büyük şehirde bu a
letlerin yerleştirilmesi. için yüz bin
lerce liralık bir masrafa muht.açtır. 
Bunun için bizde parazite karşı ter· 
tibat kullanmak ancak abonelerin 
çok daha artmasından sonra kabil
dir. 

Turgut MITHAT 

Biiiyormusunuz ki .. 1 

... (B.B.C.) İngiliz radyo tirketi 
yalnız reklam için senede takriben 
bir milyon İngiliz veya altı buçuk 
milyon Türk lirası sarfediyor. 

.\· . "" 
••• Belçika radyolarrnda yapılan 

bütün netriyat son sistem otomatik 
aletlerle çelik teritler üzerine nak
ledilerek artistler verdikleri kon
serlerin ne tarzda olduğu hakkında 
bir fikir edinmeleri için tekrar ken· 
dilerine dinletilmekte ve sonra 
radyonun netriyat koleksiyonunu 
da muhafaza edilmektedir. Bunlar 
radyonun canlı bir neşriyat tarihi
dir. 

.......... 
Afrikada müteaddit radyo 

merkezleri faaliyete geçmif ve bir 
çokları da hali intaattadır. Gra
hamstown ile Pietermaritzbuııg'ta 
bile birer mdyo merkezi mevcuttur. 

.\~ • 4 

•.. Amerikada mevcut olan 600 
kadar radyo istasyonundan lOOden 
fazlası büyük gazete sahipleri tara
fından satrn alımnrttrr. Bunlar ga
zetecilerin emrinde olup arzu ettik
leri netriyatı bu medcezden net· 
rederler. 

• • • 
... Lehistan radyo idaresi ikmale 

kalan talebeye yardım maksadile 
radyo ile ne,rettiği hususi derslerle 
muavenet etmektedir. 

" . " 
... Amerikada 500 kilovatlık fev

kalade yüksek kudretli merkezler 
yapılmaktadır. Bunlardan bir kaçı 
hali intaattadır. Cincinnatideki 
500 kilovatlık merkez de netriyata 
ba,lamıftır. 

.... .. .... 

• .. Avrupamn denize nazaren 
en yüksek mevkide bulunan radyo 
istasyonu İtalyadır. Bu müraile 
Monte Rosada olup 4,560 metre irti 

· faında dır. 
••• 

••• Türkiyenin en uzak semtlerin
de oturanlar en mühim radyo pro
gramlarını günü gunune ancak 
"Milliyet,, radyo sayfalarından ta· 
kip edebilirler. 

'-m ___ -1--____ R_A_D_Y_o ___ P_R_o_G_R_A_M_ı ____ _._~ 
::o EyiUI pazar 

ISTNBULo 

1 
18,30: Pli.k neıriyab. 19):0: Ajan• haberleri. 

9.30: Türk muıiki netriyab: (Kemani Reta4 
~!&&ut Cemil, Muzaffer Beyler ve Vec:ihe, Ve
~~ Rıııa aHnımlar.) 21: Ateı • Cüneı lculü
()\atı.den nakil, Ajan• •• boraa haberleri. 21,30: 

"iceatra karıtık proıram. 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 

, lt,30: Dini netriyat ve ltonsf'r. 12: Radyo 
t"ıııkatraaı . 13: Musahabe. - Konser. 13,45: 
~~l•nnili netriyat. t.4,15: Haberler. 14,40: 
~}•k. 17: Köylü netrıyab. 18: Jean Marcu ta
fJ..tllı (karıtık musiki.) 19: ~aber~er.) 19,15: 
b) lreatranın deTamı. 20: Unıveraıte dersi. 
ıı. ~: Pli.k. 20,45: Konferans. 21: ~·~~nyol 
~ll•ıkiai. 22: Spor. 22,10: Operet muıduaı. 23; 
'herler. 
~ Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 

ıo~8: Dana. 18.SO: Musahabe ve radyo piyesi 
~ · liafif musiki. - Musahabe. 21: Aktam 
''tı•eri. _ Musahabe. - Neıeli neıriyat. 23,15 
.. ·~lam ve konser. 23..30: Danı muıikiai. 24: 

llaaha.be. 24,05: Danı • 
il4s Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

~9: Neıeli musahabe. 19,30: farlr.aı ıiaa.n 
Vi ctu. 20,40: Mutahabe. 21,lOı Spor. 21.,30; 
ı_::•nadan nalUl. 23: Haberler. 23,25: Vıyo-
~el konıeri, 24,15: Cazbant. 

1 
lıı:ı, PRAC, 470 m. • • . 

\ 8,45: Almanca neıriyat. 20: Maı:epa ı11mlı 
~.tl.•ikowaky'nin operaaı. - Muaalıabe. 23, 
~Salon orkestrası. 
lb._ LOKSEMBURG, 1304 m. . 

' ~ıiliz akıamı. 20: Konaer. 2ı: Kanıık fi('!1 
-.ikisi. 21,30: Musahabe. 22: Karııık lnıı
~ llluaikinin de•amı. 22.30: Hafif musiki.. 23: 
:!!dır konaer. 23,30: Dans muaikiai. 
i"" Kb•. BELGRA T, 437 m. 

~&,30: Dana plülan. 20: Stan Coleatarua 
~\elerinden parça.Jar. 20,50: Plak. 21: Muaa
~·· 2ı,30: Muhtelif opera pa.-çalan. 22: 
't; to piyesi. 22,.30: aRdyo orkeatr~••; .23: 
~rler. 23,15: Popüler ork.atra muaılcia1. 
l OMA • NAPOLI • BARI, '•:45: Oreficıein eserlerinden 4'CHOP1Nn i· 

lı opera temsili. 
~I Kh•. BERLIN • T erel 357 m. 
~ 8.30: Stemerin idareainde Berlin radyo or
, •t~••ı. 20: Aktüalite. 20,40ı Spor. 2ı: Zirai 
~•t. (Mütenevvi neıT'iyat.J 
I Khz. BRESLAU, 316 m. 

~~: ''Sileaya ekimi,. İ•İmli netriyat. 20: Ak· 
'ı, ıte. 20,30: Haftanın haber icmaJi. 21: Al· 
g~ ~İraat ıünü neıriyatı. 
19• Khz .. MOHLACKER 523 m. . .. 

~ii .30: Solıatler tarafından halk mu•ıkıaı. 2ı: 
~nevyi neıriyat. 

1 Teşrinevvel pazarlesi 
~3 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 

•ı ıt" ı5 Gündüz netriyatı. 18: Hafif maaiki. 
".., ~berler. 19,15: Radyo orkeatrur. 20: U
~' •ıte radyosu. 20,15: Pl.ik. 20,45: Konfe
'o: İc;. 21: Od• mu•ikiai. (Sarvaı kuarteti.) 21, 
'•ik~~ferana. 21,45: Taıanni, 22,15: Harpa 
''İ' .•~· 22,45: Haberler, 23,ıS: Kahvehane 

~···· ıe. ~b .. VARŞOVA, 1345 m. 
~\fiİ Pırano konseri. 19,25: Muaahabe .. 18,351 
~·le. hl~aiki pl.ikları. - Muhtelif bahlaler. 

..,,.._~ PıyaDo refakatile kema• konseri. -
"i~ .. ~. ~1: Hafif rnuailri. 21,46ı H•be.-ler 

• ZZ: Konaenoatu•udan na.idea: Kl.iaik 

konıet. 22,45: Konferans, 23: Rekli.m •e kon· 
aer. 23,15: Dana muıikiai. 24: Muaahabe .. 24, 
05: Dan• muaikiıi. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Taıaıınili kon•er. 19,10: Almanca 

dera. ı9,4S: Britanya otelind.ın caz:band. 20, 
40: Karıtık neıriyat. 22,30: Haberler. 22,50: 
Siran muaiki•İ. 24: PJ.i.k. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,20: Pl.i.k. ı8.25: Muıahabe. - Plak. 

18,45: Taganni. 19,20: Almanca neıriyaL ı9, 
55: Musahabe .. 20,10: Plik. 20,15: Ru•ça dera. 
20,30: Şarkılar. 21,10-: Piyano ve taaanni. 21, 
35: Sopran muıanniye•İ tarafaıdan tarkılar. 
22: Kl.iaik konıer. 23,15: Pl.ik. 23,30: Pli.k. 

Kbz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
İtalyan •Üvare•İ: 20,35: Akordeon. 21: Dün• 

ya haberleri. 21,20: Karıtık muıiki. 22,15: J. 
talyan muaiki•i. (radyo orkeatra•ı.) Z2,4S: 
Haberler. 22,50: ltal7a• muailciai. 23,30: Dans 
muıikiai. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 
19,30: Dera. 20: Beethovenin eaerlerinden 

kuartet kon•eri. 20,40: Rekl.imlar. 20.SO: Pli.k. 
2ı: Muaalıabe. 21,30: "Dia l•tisen W eiber •on 
Windaor,. operaaı. 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
21,45: Campari provamı. - Muaab.abe. 23ı 

(takriben.) Varyete netriyab, 
841 Kbz. BERLIN • Terel, 357 m. 
19,30: Trjo flüt konseri. 20,.20: Muıahabe. 

20,40: AkiU.alite. 2lı Haberler. 21,10: Hafif 
musiki. (Waldemar Haa takımı.) 21.SOı Ta
aannili konaeri. 23: Haberler. 23,20; "Afrika 
ıeceleri,. iaimU neıri.yat. 

950 Kbz. BRESLAU, 3ı6 m. 
18,SS: Piyano muaikiai. 18.,25: Hiaderburaa 

ait •Özler. 20: Dana rnuailüıi. 21: Gnüüıı kıaa 
haberleri. 21,10~ Kamffden Odeland İamirnlj 
musikili temail. 22,ıO: Dana muai.k:iai. Z3; Ha .. 
herler. 23,25: Dana mu•İkial. 

545 Kbz. MOLACKER, 523 m. 
19,30: Mua.ikili neıriyat. 2lı Habe.-ler. 21,30: 

Virtüoz •itar mu.ikisi. 21.SO: ICantık neıriyat. 
23: Haberler. 23,30: Pi& 24: Gece musikisi. 
(3 <O lu.dar.) 

18.25 Piyano Kon•eri. - Tiyatro Kritikleri 
ı9.20: la•ili%.ca dera. 18,40 Müaahabe, 20 
Haberfer, 20.10 Konferana, 20,30 Oavald Ka· 
hastanın idaresinde Vi7ana radyosunun 10 unf" _yıl dönümü münaaebetile fevkali.de aen· 
~nık ta~annili konser, 22 Evan.relimann i

aamle Kıenzl'in operası 24 10 Viyana halk 
mu•ikiai ve filrkıları, İ Da~• mu•ikiai. 

2 Teşrinevvel salı 
823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 .. ıs Gündüz netriyatı. 18: Karııık kon· 

aer: 19: .Haberler. 19,15: Motoi orkeatraaı. 20: 
Unıveraıte .. 20,20: Pl&k. 21,45; Konaerana. 
21: Senfonık kon•er. (Bach, Brahma.) 22: 
Konferans. 22,ıS: Senfonik kon•erin devamı. 
23: Haberler. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
.ıs: V.iyolonael konıeri. ı8: Konferans. 18,35 

Rıchard Strau•aun eaerlerindea senfonik kon· 
aer. 19,15: Enatrün:ııantal kon•er, ı9 45: Ede
biyat. 20: uDan,. koroıunun kona~ri. 20,20: 
Aktüalite. 20,30: Koro konaeri. 20,45: Mu•aba
be. 21: Opera7a dair •Özler. 21 110: uMARIE., 
opera••· 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,50: Keman koa.ıeri. (Bach, Kodal7, Falla. 

Habay.) 19,30: Muıahabe. 20: Salon m'19ildai, 
21 ı Müsamere (Ceu Entz,J 21,30: Viya.nadaa 
..UH. 23,05, Hab.rlor. 23.30, EDUARDO BI· 

ANCO'oun ittirakile Tanıoka talırrmının kon. .. 
aeri. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18,50: Yuıoalav ••erlerinden ha•alar. 19,10 

Muaahabe. 19,20: Almanca neıriyat. 20,ıO: Po .. 
püler Çek tarkıları. 20,30: Opera parçaların .. 
dan ıarkılar. 20,SS: Bulaarlarrn milH aünlerİ• 
nin tea'it. 21,10: Piyano konseri. 21.25: Rad· 
yo piye"•İ. 22: Muaahabe. 22,35: Viyolon•el re .. 
fa.katile piyano. 23: Haberler. 23,15: Plik. 23,30 
lnıilizce havalar. 

Kbz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika auvareai. Çift piyano konseri. 221 

Belçika kon.eri. 22,45: Muaalıabe. 22,50: Kon· 
sarin devamı. 23: Pli.k. 23,ıS: Karıtık konser. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20: Pli.lc. 20,20: Rekli.mlar. 20,30: Tasan• 

ni (Yuıoalav h.a•aları.) 21: Muaalıabe. 21,30ı 
Viyanadan naklen: Franz Lebar popü.riai. 231 
Haberler. 23,15: Radyo orkestrası. 

ROMA • NAPOLI • BARI, 
21,45: Karıtık kon•er. 22,30: ugi,., boccia., 

İ•imH bir perdelik komedi. 23: Dan.s mu•ikiıi. 
24: Haberler. 

841 Khz. BERLIN • T•r•I 357 m. 
19,45: Robert Schumannın eserlerinden trio 

lı::onaer. 20,25: Av b.ikiyeleri. 20,40: Aktüalite. 
21: Haberler. 21,10: Moxart neıriyatı (radyo 
orkeatraaı.J 22,10: "Der Pfarrer •on Elever
ıulzbach,, iaiınU akeç. 23ı aHberler. 23,20: Al· 
man operalarından romantik parçalar. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
19,ı5: Kuartet refabtil• halk. ıarlolan. 19, 

50: Musahabe. 20: Hariçteki Alm&Alua n•trİ• 
yat. 21: K.ıaa haberler. 21,ıO: Rad70 orkestra ... 
aı. 23: Son haberler. 23,20: Radyo tekniii 23. 
30: Musikili netriyat. 24ı Hafif mu.Uki. 

547 Kb.. MÜHLACKER, 5Z3 m. 
19130: Halk muaildai. 20: Şarla söyleyen vl• 

zita kartları. 2ı: aHberler. 21,10: Muaahabe. 
2ı,SO: Radyo orlc.eıtraaı. 22,30: Monolos. 23,30: 
Dana muaikiai. ı: Gece mu•İkiai. 

592 Kb.. ViYANA 507 m., 
18,30 Yeni AYUıturya rnuaikiai., 20 Kilise mu• 

ıikiıi, 2ı,30 Frana Lebar'in idaresinde rad· 
yo popüriıi (Vanda Achel, Marsit Boko.-, 
Ernat Tautenhayn, Richard Tauber ve bi.
koro heyetinin ittiraklerile, 23,ıo Milli netri
yat, 23,30 Haberler, 23,50 Aakeri konser, 
l Kuartet kon•eri. 

· 3 Teşrinevvel çarşamba 
823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 
13 - ıs Gündü..ı: neıriyatı. ı8: Radyo orkea• 

traıı. (hafifi muaiki.) 19: Haberler. 19,lSt 
Solo keman İttirakile parçalar. 20: Oniveraita. 
20,20: Pli.k. 20,45: Konferan•. 21: Piyano -
keman konseri. 21,45: Soplüe Munteanu tar&• 
fından ıa.rkılar. 22,lS: Salon orkeıtraar. 23J 
Haberler. 23,05: Konserin devamı. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,35: Taıanni (piyano refakatile.J 18,50: 

Spor. 19: Zirai muaahabe. ıs.ıs: Oda mu•İ· 
lır:iai. 19,45: Konferanı. 20: Mandolin kon•eri.
Muaahabe. 20,30: Mandolin konserin.in devamı. 
- Musahabe. 22: Cbopinin eserlerinden mü. .. 
rekkep konser. 22,30: Almanca konferana. 
22.40: Ta•anni.li konser. 23: ReklAm •e konser. 
23,15: Dana musikisi. 

S4S Kh. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ı9,30: Rajterin idare•inde orkestra konseri. 

20,25: Mua•hahe. 2ız Konaervatu•ardan nak .. 
len oda musik:iai. 22: Harice bir bakıı. 23

1
40: 

Aakeri: kon.•e.-. 
Kbz. PRAG, 470 m. 
11,20: Alın.anca n.eı.-iyaL 20.lOı Plü: • Mu· 

1924 ıenesindenberi Paria opera
sı Müdürü olan tanınımıf Fransız 

bestekar ve rejisörü Mr. /nghel· 
brecht 21 eylül ak,amı Paria radyo
sunda bir konser idare edecektir. 
Bu konseri Viyana radyosu naklen 
ne,redecektir. 

Meli Rita Georg 28 eylül cuma 
akşamı Viyana ;radyosunda ıarkı 
söyleyecek • 

Sergilere nasıl halk celbediliyor 
Berlin büyük radyo sergisine zi

yaretçi celbi için en pratik yol ola
rak trenlerde gayet ucuz bir tari
fe tatbik edilmit ve bu sayede di
ğer tehirlerden yüz binlerce kiti 
sergiyi ziyaret etmiftir. Sergi
nin açık bulunduğu müddetçe Ber
tin diğer tehirlerden, gelenlerden 
beher kilometre için bir Pfennig, 
yani bizim paramızla yirmi para 
tren ücreti ahnmıttır . 

' 
sahabe. 20,,35: Aakeri konser. 21,30: Ra•atha· 
neden nakil. 22,10: Radyo orkeatraaı. 23: Mu· 
aahabe, Esperantoca netT'iyat. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m . 
LOKSEMBURG akıamı. 20,35: Taıanni. 2ıı 

Dünya haberleri. 21,20: Ta•anni. 21,35: Orkea
tra kon•eri. 22,10: K.arııık orkestra konseri. 
22,35: Lüsemburı muai.kiai. 23,30: Danı p(i.k· 
•~rt. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Radyo orkeatrt,••· 20,25: Rakli.mlar. 20. 

35: Sli.v muUkiıi. 2ı: Muıahabe. 2ı,30: Jüb· 
liyanadan nakil. 23: Haberler. 23,ı5: Pl.ik. 23, 
35: Kahvehane konaeri. 

ROMA 7 NAPOLI • BARI, 
21,10: Pli.le. - Musahabe. 21,45: "il Va•cel· 

lo fantaama., iaimli opera temsili. - Haberler. 
841 K.bz. BERLIN - Tesel, 357 m. 
19,30: Taıannili konur. 20,40: Aktüalite, 

21: Haberler. 21,10: Akıam. ıarkıları. 21,35ı 
Mi.ili netrİy•t. 21,45: Gençlere rnilli neıriyat. 
22: Radyo orke•lra••· 23: Haberler. 23,30ı 
Dan• musikisi. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
ı7: Hafif musiki. - Muıahabe. 19: Aktüa

lite. - Sonbahar hiki.yeleri. 20: Aktam mu•İ• 
lıı:iai. 21ı3S: Milli netriyat. ( xirai.) 22: Hafif 
mu•iki. 23: Son haberler. 23,25: Dana mu.iki· 
.t 

547 Khz. MÜHLACKER, 523 m. 
19,30: PJ.i.k. 20: Virtüoz küçük parçalar. 2lı 

Haberler. 2ı,35: Milli netriyaL 22: Mizahi 
neıriyat, 23: Musahabe. 23,30: Dans muaikiai. 
1 den 3 çe kadar ıece muaikiai. 

592 Kb•. VIY ANA 507 m., 
20 H*erler, 20,20 Kluik Vi1ana operet

leri Holzer. 21,30 Şiirler, 23,20 Eaperantoca. 
23,30 Haberler, 23.SO Der Stern dar Mape 
iaimli piyea, 24,10 Yaylı uzlar konMrİt 
Haydn, l Gece koaıeri. 

4 Teşrinevvel perşembe 
8Z3 Kh•. BOKREŞ, 384 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyab, l7,4Sı Cocuk neı• 

riyalı. 18: Priaoraa Dinicu orkeatraaı. ı9ı Ha
berler. 19,15: Konserin deYamJ. 20: Oniyer•İ· 
ta 20,20ı Hafifi muaiki. 20,45ı Konferan•. 21 ı 
Pli..k ile Doniı:ettinin "DON P ASOUALE., o• 
peraaı. 

• ' 8Z3 Khz. VARŞOVA, ı:ws m. 
• 19,15: Piy•no ile kli.•ik lnailiz mu•İkİ•İ. 
19,45: Mu•ahabe. 20: Taaannili piyano konaf!4 
ri. - Muaahabe. 20,30: Plak. - Muaahabe. 
21: Hafifi musiki. 21,45: Musahabe. 22: Ak
ıam konaeri. 22,45: Konferans. 23: Raki.im ve 
lconaer. 23,15: Dünyaca tanınmıt bet ae• (pik..) 
23,45: Almanca konferan•. 24,0S: Dana mu•İ· 
ki•i. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. 
ı8,30: Edua.rdo Bianko tanso orkeatraaı. 

19,30: ln.-iliı:ce dera. 20: TaaanniU hafif mu
aiki. 20,40: "Ayrılalım,. iaimU stüdyo neıeli 

- piyesi. 22,30: Musahabe. 22,50: Mu•ikide aa-
natk.i.rane ıahneler. Haberler. 24: Siıan mu•İ· 
k-i•i. 

Khz. PRAG, 470 m. 
ı8,5S: Almanca n•triyat. 19,55: Mu•ahabe. 

' 20,10: Pli.k. dera. 20,30ı aRdyo orkeatraıt. 
21,10: Mu•ahabe. 21,25: Pli.le. 21,30: Radyo pİ-
7eai. 23,15: Çift piyano konaeri. 

Kh•. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Alman akıamn 20,35: iPyano muaiki•l 2lı 

Haberler. 20,35: Piyano kon•erinin devamı 
21,30: Karıtık orkeıtra lcon•eri .. 22,20: Alman 
eaerlerinden lconaer. 22,45: Haberler. 22,50: 
Alman mutikiiınin devamı. 23,20: Daıaı pli.k· 
ları . 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
11,300 Plik. 20,40, Reklamlar. 20,51h Plak. 

21: Musalııahe. 21,30: Seafoaik koaMr (Bel-

1 Radyo haberleri 1 
Bari radyosunda propaganda 

İtalyanlar Bari radyo merkez
lerinden ecnebi lisanlarla öteden· 
beri propaganda yapmaktadır
lar. Oç seneye yakın bir zaman
dan beri Bari radyosunun Arna
vutça netriyatı nazarı celbedecek 
kadar uzun idi. Altı aya yakındır 
ki Arap lisanile timali Afrika ve 
Surye dinleyicilerine mahsus bir 
netriyat icra edilmektedir. Arap
çaıı Hırvat lisanı netriyatı takip 
etmiftir. Bu ltalyan beynelmilel 
lisan postası bununla da ka.lmı· 
yarak son haftalarda Yunan liıa
nile netriyata baflamıttır. Bu hu
susta Alman radyolarının mürev
vici efkıirı olan "Mitteilungen" 
meomuaS'lnda fU tayanı dikkat 
yazı okunmuttur: 

ltalyanrn Bari radyo postası 
netretmekte olduğu Arap, Ama· 
vut ve Hırvat lisanlarile kalma -
yrp 20 ağustos 1934 tarihinden iti· 
haren yeni Yunan lisanile de neş
riyatlarrna baflamıtlır. Bu netri
yat haftada üç gün olacaktır. 
"Radio corrierre" gazetesi bu 
netriyatın Roma ile Atinanın bi
ribirlerine daha yaklatmalanna 
yardım edeceğini limit ettiğini 
kaydederken her iki milletin doıt· 
luklarınıÖ. da kuvvet bulmasına 
ve biribirlerini anlamasında güç
lük çekmiy;eceklerini yazmakta 
dır. 

ilk yunanca netriyatın kü,at 
resmını Marconi icra etmit ve 
yanında ltalyanrn Yunanistan se
firi de hazır bulunmuftur. Ayan 
azasından ve radyonun mucidi o
lan Marconi bu hususta fU me
alde bir lJita.bede bulunmu.ıtur: 

"Bu medeni vasıtalar ile Yu
nan ve İtalyan milletleri bugün
kü hayat ihtiyacına göre dütün
celerini biribirlerine daha basit 
bir surette anlatabilecekler ve da
ha sıkı bir dostluk tesis etınekte 
güçlük çekmiyeceklerinden emi-. .. 
nım. 

Berlinde beynelmilel danı 
akşamları 

Balo mevsimi yaklatmıt ve 
hatta gelmiftir. Bu münasebetle 
Berlin radyo binası aalonlarmda 
"beynelmilel dans al!:tamları,, ismi 
altında her perfembe akşamı balo
lar tertip edilecektir. Buraya Ber-

•r•t filharmoniai tarafından.) 23,30: Dana 
pl•klarr. 

ROMA - NAPOLI • BARI, 
21,45: Karııık konter. 23.05: Dana muaikiıi. 

24: Son haberler. 
841 Khz. BERLIN • Tecel 357 m. 
ı9,JO: Muaababa. 20: Viyolonsel konseri. 

(Piyano refakati.le.) 20,40: Aktüalite, haberler. 
21,ıS: "Schenk ein den Wein,den holden,, iaim
G musikili temsil. 23: aHberle.-, 23,20: Dana 
muaiki•İ .. 

960 Kh•. BRESLAU. 316 m. 
18,55: Keman konaeri. 19,25: Şür. 20: Mu

sahabe. 2ı: Kı•a haberler. 21,ıS: (1000) neıali 
uota. 23: Son haberler. 23,25: Munihten: Dana 
muaikiai. 

547 Kh•. MOLACKER, 523 m. 
19,300 Plak. 21: aHberler. 21,10' Saar 2ı.30: 

Baviyera beatelerindea. 22,20: Skeç. 23: Ha
berler. 24: Çift piyano konseri. 24,25: Danı 
pl.iklan. 1 den 3 çe kadar: sece musikisi. 

592 Kh•. ViYANA 507 m.o 
ıS140 Kemah kon;eri, Müaahabe, 20,05 Haf

tanın icmali, 20,30 Franç Schubert'in tarla
larından, 21,ıO Şiirler, 21,30 Radyo kabaresi. 
23,30 Haberler, 23,50 Senfonik konser, 

5 Tefriııavvel cuma 
823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 

13 • ı5 Gündüz: n•ıriyab. ıs: Eilendiricl 
muaiki. 19,15: Radyo orlce•traıı. 20: Univerai• 
te. 20,20: Pli..k. 20145: K.onıeranı. 2lı Betıtho· 
•enin eserlerinden oda muıiki•İ kuarteti. 2ı,30: 
Konferana. 21,45: Şarkılar. 22,lSı Piyano .lı:oa• 
ferana. 22,45: Haberler. 

823 Kh•. VARŞOVA, ı34S ra. 
19,15: Tacannili konser. 19,45ı Kotıferaaa.. 

201 Hafif mu•iki. - AlctüaUta. 20,30: Daaa 
muıikiainin de•amı. 21,ı5: Filbarmon.ik kon .. r. 
23,30: Şiirler. 23,40: Rekli.m lkon.ıeri. 23,40ı 
Rald.i.m 'f'e konser. 24,05: Dana nıu•iki..ai. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 nı. 
18,15: lıaiz:lar takımının konseri. Stenocr&fl 

dersi. 19,40: Oda mu•ikiai, 20,25: Muaalı.abe. 
21: Macar ıarkıları. 24: Pl.i.k konıeri .• 

Kbz. PRAG, 470 m. 
19,20: Almarıca neıriyat. 21: Viyanadan na• 

kil. 22: Karııık hafif nıuaikL 23,ı5: Pllk. 23. 
30: Ruaça netriyat. 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Holi.nda akıamı. 20,35: aRdyo havaları. 21: 

Haberler. 2ı,20: Karıtık Holi.nda muaikiai. 
22: aRdyo orka•tra•ı. 22,30: Hille konaeri, 22, 
45: Mu•ahahe. 22,50: Senfonik pl.i.k konıeri 
23,25: Cazhand. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20, Plak. 20,IOo Reklamlar. 20,20, Plak. 

20,30: Muaahabe. 21: Vi7anadan naklen: O•· 
wald Kaba•tarun idaresinde Viyana filharmo• 
nik takımının konaeri. 23: Haberler. 23,30: Kah 
•ehana konseri. 

ROMA - NAPOLI • BARI, 
21,10: Pli.k. 21,30: Mu•ahabe. 2ı,4S: Leo 

Failin "Dollar Presesi" i•irnli operet temaili. 
84ı Khz. BERLIN - Teıel, 357 m. 
ı9,25: Karııık mu•i!ri· t9,SS: Musahabe. 2?,~S 

Skeç. 20,25: Aktüalite, bavalar. 20,45: Mıll~ 
netri7at. 21,15: 11Ars. ,i•imli piyeı., 22: Yenı 
Alman muaiki.ai. 23: aHberlar. 23,20: Schubert 
in eearlerinden taaannili kon•er. 24,30: Mede
niyetin sonu İ•imli akeç. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
18,55: Skeç. ı9,20: Gençle.- için n.eıriyat. 

20: Neıeli. havalar. 20,45: Siyaai kıaa haber• 
ler. 21: Günün haberleri. 21,ı5: Berliaden na• 
kil. 22: Müntehap balk mu.aikiai. 23: Haberler 
23,35: Baclua eıerleriaden orı anaaikisi. 24.15: 
Plik. 

Radyo/artla yemek pifirme usulü 
öğretilmektedir. Resmimiz (Bres
lau) radyosunda bir yemek pİfir

me (Reportajı) icra edildiğini 

gösteriyor 

lindeki ecnebi mahafili de davete
dilecektir. 

Birincisi 27 Eylül 934 tarihinde 
verilecek olan bu balolarda Berli· 
nin en tanmmıt dana orekıtraları 
bulundurulacak ve takımların yan
larına yerleftİrilecek mikrofonlar
la radyo ile de dana musikisi ne!
redilecektir. 

Londra radyosunda Macar usulu 
yemek pişirilmesi öğretiliyor 

Radyolarda nasıl yemek piti· 
rildiği daima gösterilir. Bilhassa 
Londra radyo proğmmlarında ev 
kadınına faydalı bir çok teyler 
öğretilir. Son zamanlarda Londra 
radyosu ecne'bi memleketlerinin 
spesyalitelerinden yemeklerin re
çeteleri bildirilmektedir. Bu me
yanda Macar yemeği de gösteril
meğe k~ar verilerek Budape,te 
radyosuna yazılan bir mektupta 
Macar yemeklerini gösteren bir 
kitap gönderilmesi rica edilmit
tir. Sabah netriyat saatlerinde ev 
kadınlarına buna benzer daha 
pek çok faydalı netriyat icra edil· 
mektedir. 

Droitvich yılan hiklyesiııe 
döndU 

7 eylülde ne,riyata bqlamuı 
mukarrer olan Droitwich İngiliz 
mürsileai bir alqam berayı tecri\
be çah,tıktan sonra tatili faail
yet etmit ve kütat resmi bir a,; 
daha teehür etmittir. Acaba bq. 
lıyabilecek mi? insanın i~anamı· 
yacağı geliyor. 

574 Kh•. MÜHLACKER, 523 m. ı 
19,30: Askeri konser. 20,30: uAnlat orke*'" 

trur" iaimU a•kerlik akeçl. 20,45: Sj7a•i loa
haberler. - Günün ha•alan. 21,llh "Kü.rrel 
arz,. iaimli temi.il 22: Halk muaikiai. 23: H•· 
berle.-. 23,15: Saar. 24: Duııa pliklan. 24,301 
Yeni •••Iİ filmler. 1: ıece mu•iki•İ. 

592 Khz. ViYANA 507 m.ı 
19,50 Haberler •s, 20,20 J'u•ikili neıriyat, 

21 Filharmonik konaer Oa•ald Kabaata'u~ 
idare•inde, 22,50 HillırUmet •• radyo, ~110 Neı'eli Mu•iki Max Sclı.önherr, 23,30, H&• 
herler, 23,50 Konserin de•amı1 1 Vi7ana ka· 
Taları. 

6 Teşrinevvel cumartesi 
823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
ı3 - 15 Gündüz netriyatı. 18: Danı muaikf.ı 

ai (Blua Star cazı.) 19: Haberler. 19,lSı Cqıa 
deYamr. 20: Oni•eraite. 20,20: Pl.i..k. 20,45: Ko• 
feran•. 21: "ZOBAlL,, i•imli bir perdelik Bo
beacunun eserlerinden opera. 22: Muailibe, 
22,20: Rad70 orkeatraaı. (Vala •• operetler.) 
23,15: Haberler. 23,45: Kahvelıana konaeri. 

223 Kh•. VARŞOVA, 1345 m. 

19,ıS: Viyolonsel .. Piyano konseri. - Ma• 
sahabe. 20: Koro konseri. 20,20: Konferanı. 
20,30: Keman kona eri ( pl.i.k). 20,45: Muaah.a• 
be. 2ı: Tasann.ili hafif muailır.i. 21,45: Habe,... 
ler. 22: Piyano müsameresi. 22,45: Edebiyat. 
- Konserli rekli..mlar. 23,15: Dana maaikiaL 
24: Muaah.ahe. 24,05: Hafif musiki. - Muıaba• 
be. lı Dana muiaikiıi. 

545 Kb.. BUDAPEŞTE, 550 •· 
18,30: Piyano refakatile Macar ıarkılan. 19• 

Muaababe. 19,40: Hafif mua..iki. 21,ıO: Mu&&• 
habe. 21..SOı Taropto kon•ari. 22ı Ha.berle.-. 
22,30: Ope.-a orkeıtraaı (Friedlia idareaiııcle.) 
23: Haberler. 24,50: Siaaa muaik:iaL 

Kb.. PRAG, 470 m. 
18,SSz A••I• ••triyab. - Mu...ı....Le.. 20,l°' 

Popaler Sliv ıarkıları. 21,10: Caz orkaatruı. 
21,45: Operet maaik:i•i. 23,15: PJi.k. 23,301 
Miliaovoaky bandoau. 

Khs. LOKSEMBURO. 1304 -. 
Fran•ız akıamı. 21,30: Atk t•rkdan. 221 

lktiaadi neıriyat. 22,05: Gala koaMri. 23: Ma-
aahabe. 23,05: Radyo orkeıtrau. 24: Daa.t J 
plakları . 

686 Kh•. BELGRAT, 437 m. 
20: Musahabe. 20,30: Relır.lim. 20,40: Piya'"' 

no konseri. 21,10: Popüler. ıarlır.ılar. 23,10: 
Hı..b~rler. 23.20: Radyo orke•traaı. 24,15: Danı 
PI.iklart. 

ROMA • NAPOLI • BARI • 
21,45: Warııerin bir operaaı. - Mus.aha• 

be. 
841 Khz. BERLIN • Tecel 357 m. J 
19,20: Ors mu•ikiai. - Muaahabe. 19,50: ı 

Neteli natriyat. 20,40: Aktüalite, haberler. 
2ı,10: Münihten nakil. 22,ıO: Taaanni ve mi• j 
xah. 23: Haberler. 23,20: Hamburat•n nakil. ı 
(Dana mu•ikiai.) I 

950 Khz. BRESLAU. 316 m. f 
19: Mu•ikili neıri7at. 19,50: a.tuaahabe. 21ı 

Haberler, 21,ıo: 1'Wir fahren in• Land,. iaim
H muaik.ili radyo tem.ili. 23,25: Dana mu•İ.kİ•İ. 

574 Kh•. MÜLACKER. 523 m. 
19,30: Neıeli mu•iki. 20: Solist aanatlti.r 

ltonıeri. 21: Haberler. 21,15: Köylü. düiüni\ 
neıriyat. 23: Haberler. 23,30: Dana muailci,i, 
1 - 3 aece muai.lciai. 

592 Khz. ViYANA 507 m.o 
20,15 Avuaturya halk muailc.iai ,zı,15 Kli.

aik bir taıan.n.iU tem•İI, 23,0S,· 23,10 A.-aatur• 
ya danalan. 23,30 Haber&., 23.,IO Orkaatra• 
koasari, 24,45 Duııa muailkiai. 



-

MiLLiYET ÇARŞAMBA ~, L .-i..~L 1%4 
- - - -- ----- - . -

:-'~P akademisini 
1 Parlamentolar konferansı görüşmelerine devam etti üeniz yolları 

i3ıtırenler .. . -· ı· .. 1 ·ı k b' 'rd' ,... .. .. k 1 1 k . A ı. ş_ L EK.arT ~ .. E Ks..ı "L·ı• . . . (Başı ı inci sahifede) bulm.m ile tabu mecrasına gırecegı mu- un, aoz erı e nut unu ıtı ı.,, u paza rgunune onu muı o an om11· cente en • ... oy opru-
. (Baıı 1 ıncı sahifed9 katiplik raporunun gör\iıülmesine de· hakkakhr. Milletler cemiyeti müeueae• Söz ııra11 lapanya murahhaaının yon içtimalannın bugün ve perıembe Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarz<ıd• 

staJ_ma ~ynlan ıı:en~ erkanı ha~ vam olunacağım aöyledi ve: ıi, milletlerin s~lh hakkındaki umumi i~i; Fakat içtima hali_nde bu~unan günleri yapıla~ın~ s?yledi ve bundan ;~.., .... Han. Tel 2.274l', ----~. 
zabıtlerıne Fahr_ettın Pa§a ta_rafın _ Söz Necip AJj Beyindir, dedi. arzularından dogan maddeten ve mane_n aılih.sızlanma ve emnıyet komısyo • ıonra celse tatil edıld!• . " 
dan ayrı ayrı dıplomaları dagıtılmıı- Türk grupu batkaru Necip Ali B. büyük bir eıer olmakla beraber, kendı- nunda metıı:ul olduğundan onun ye • Bugünkü ıçtıma .J 
br. . • m kürsüye gelerek nutkunu aöyleme~e sinden bekle~e17 ümit edilen neticeleri ri.ne Am~_ri~:' mura~huı Mö•yÖ Ro- Konferans bug;iin u~~mi bir celse ya-

F_ahret!ın Pa!a he';. ııe;.ç r1rk;. • batladı. Necip Ali Bey nutkunda Tur- dahft veruıeınııtır. bınson .kursuye g':l.dı. .. • •. pacak ve emniyet ve sılihoızlanma meae-
harbı tebrık e!"'~t ve en 1 e 1 e ıp kiyenin aiyaaetinden bahsederek bu- Milletler cemiyetini kuvvetlendirmek Amerıkada bugunku yenı reıım lesinin müzakereS>İne batlıyacaktır. Mü-
lomalarıFverm~ıtir. .. l . nun memlekette sulh ve cihanda sulh için yapılan teıebbüslerin akim kalmatı Mösyö Robinaon nutkunda Ame- zakerenin mevzuu emniyet ve oila.Jısızlan 

B d 
uat aıahnın &ozkend •. k ,...kJinde ifade edildiğini söyledi. Ne- gibi vıWyetler, ıulh taraftarlanıu ınü- rikamn yeni rejimini ve iktisadi buh- ma komUyonunun, heyeti umumiyeye 

un an &onra arp a a emı•ı u- .- Al' B . lk 1 b tk k dd ki L- be bu b" "k lh .. .. k . . .. t _,_,., .•. kar 'd' A . 1 
d F P 

.. I e I"_ cip ı eyın a ı§ anan unu u- e er etme e uııı:ı-a r, uyu ıu ranın onune geçme ıçın muracaa teaJJıl" ettigı ar .aureti ır. ynı meıe e 
man anı uat ata aoz a mıt ve il n,. • d .. . . be 1mil 1 b' "es•·se l ... t db' 1 • nl tt Am 'k h" . "-'- . ""Jed d .. h 

1 
b. ~ k . . .. 1 .. nu aıagı a yazıyonız: mueııeseıının yne e ır mu ~ e tıgı e ır erı a a ı. erı a u.. nın m~eresıne og en ıonra evam 

erk'.'n~ arp ere ır 0 ıyı soz er soy- Necip Afi 8 in SÖZI ıri olarak mevcudiyetinin, geçen asra nis- kı'.imeti it&izlere para venn.it, ve de- edilecektir, 
lem;r r. p d . . k'. • • betle, ileriye doğru eheıruniyetli bir a- niz intaat tezgahlannda, itsizlere Dünkü gezintiler ve ziyafet 

u.~t aıah emıttkırdı... • ISTANBUL, 25. A.A. - Parlamen: dun olduguna kaniiz. Hatta yakında ka- it temin etıniştir. Nafia işlerinde si- D" ög"leden soma konf..,.,.•ta -·'ı•ıl 
- Kara arp a a em.ı•ı mezun ı· 1 b' 1· •• k nf b aabahki kü' . '· --•- rt il b k'l" .. d ti' • un ,..... • e o ar . Jr ıgı ~ ~nsının u .. rarlarmı. mcv . ıcraya ~o~a~ vaı a- v ~zı teı .. ı at. nıcu a ge rmıt ':e mamıı ve murahhaslar Türk grupu azası 

lan ~-yl r, k h ka· cel&esınde Necıp Ali Bey tarafından soy- )ara malik olcağıru da '8Ut edıyoruz.. bu ogurda uç mılyar dolar aarfetmıı· efakatind lmak üzere teh.irde ge-
d S~~ın~e b(;';;1)r '::ıa ( ::f) z'd.it !enen nutuk §udur Milletler cemiyetine menıup milletler tir. Bankaların vaziyeti ı&lah edilmiş nı;;:ti~er yapmı;..:.dır Murahhaslar ca-

emmn en ıen lGe) • • d Hanımlar, Efendiler, bu yüksek müesseseyi tenkit etmekten aaııayi itleri için aynca bir program milz . . .. 1 . '. 1 d' 
diploma.dahyork B~ ( b ~ne '~;:J; e Yalıuz bazı memleketlerin iktisadi ise i&lah ve muvaffakiyeti için ne müın- yapılımııtır. Amerika bundan sonra ~ m~~ er~ \~·er ır. t r d 1 . 
ak~~emı. en .~ıba~ •: . ':!,'::ı. ~~ k aj_ faaliyetlerine dair i&tatistiklere -is~t kün&e yapmalıdırlar. pararun i&tikrarı itini becenn.ittir. ta b ~a;:'el ~rı . t:...U ı~an ° e ::ı,~ 1' 
t• ıla fenk rudt el•k•İ-~-' 1 a hto edilecek olursa inıana neıe ve en;ınıyet Memleketimizi jdare eden büyük lider- Mösyö Robinaon'a göre, Amerikada ?l_,~ bir~~'~_,, m.ı::; ;;' 85 

ar 
~rdu k_umahn :;,'! 1 kdnua ıv'ri:.ıu e- verecek bir netice elde edilebilir. Filha- !erimiz, muhtelif vesilelerle söylediklet-i vaziyet ümit vericidir. Amerika sulh- feB•n:.. :.z•et v; d fTüri. 
lıf ".rkanık·ı8 dıyde_ a eme e e te- kika bu veıikalara bakarak bütün dün- nutuklarında, Türkiyenin ıulb ve müsa- perver ve sulhtan hiç bir zaman ay- ara::.,d J&M ...=ı e f Dıru..:_u 
reflı mev 1 er ~ _ır.. . yanm muztarip olduğu iktisadi buhra- lemet ülküsünr ne kadar taraftar oldu- rılmıyacaktır.,, t an, mu . .~ feYe ıne 0 

• • 

tldk ••n5ıfınl'bbırpıncısı Hkolordtlu . ~- nın azalmaya batladığına hükmetmek ğunu ifade etmişlerdir. Memlekette sulh, Siyah ırkın atefli bir hatibi l~ek . sarayında hır suvare ve balo ven-
ın.an anı a 1 af& azre en 1 • kabildi Fak t b buh bazı mem d" d lh J T .. ki C mh · hb 1 ec tır. 
F k k d 1 1 ar ki is- r. a u ranın • unya a su . ıte ur ye u urıye- Söz sırası Fransız mura as arın- K nf emb rt . .. 
ır a uman anı o an ar ,. leked de ortadan kalkması maalesef b' • d" t d M" .. C d , 1 • t' M.. o eran• per§ e ve cuma e&ı gun . •1 h b" - b 1 ak er nın en azız us uru. an osyo an ace a ge mı§ ı. oa- . • . timal d d 

tı~~I ar ıne genç yuz atı , 
0 

ar beyneJmjlel iktisadi vaziyetin gilnden Türkiye, Milletler cemiyetinin muvaf- yö Candace, Guadelup mebusudur. •: .de Cumumı •.ç .. ..anna f""'.:'ı.t';.,t 
gır ifer.diı güne aelaha doğru ırittiiin!. gÖrme~ten fakiyetine böyle bir haletiruhiye ile ça- Ve &iyah ırka mensuptur. Atetli bir c tir. umariesı gunu 00~ ce se •· 

,. ~n er,. . . ·ı iki er çok uzaktır. Daha açıkça soylemek ıste- lıtıyor. Türkiyenin en aziz arzusu, hu- hatip olan Franaız mebuıu Fransada lecd< ve konf"".'~ dağı~ :'cakbr. 
• Sızden ~ır ıkı ne&ı evv_e. d • rim kı, ittihaz edilen bütün tedbirler ni- dutları dahilinde, kendi inkitafı için ve birkaç defa nazırlık etmiıtir. O akflll11 haric•ye vekilı bey tarafın-

k_a~ı ha~~e~f n~•ıl ~:~?çın e ye· hayet mevzii bir mahiyeti haizdir ve bu dünyada daima yürüyen terakki ve me- Mösyö Candace dünkü nutku ile d_an mu.ralı!'a.alar ıe~efine ı;'erapalas ote· 
tıttıklenı;: 1 ıy:r m d . k di ·• güne kadar, nvallı beıeriyetin baıtan ba- deniyetin unsurlarından birisi olmak i- konferansın en ruhlu dakikalarını linde hır zıyafet verılecektir. . • 

. Golç •t•k. atıra~ın a,f 1c;n t•:tl ıa muzlıuiı> olduğu bu beynelmilel buh- çjn çalı•abilmektir. Balkan miaakı iıte y .. atmı•tır. Hiaa.iyata hitap eden söz- Programda yapılan tadılat 
nın mektepte ı meaaı ve aa ıye 1 b tal • -~- ~- kald b'lmek · bô' ' .. · ..., ' f' · 1 p • ib' 30 1 ") -• . b km k · • 1 lukla • ran a• ıgını uruuıan ıra ı ı- yle bır emel ve böyle bır programın !eri hakikatlere tema• eden ıkır e • rogram mucı ınce ey u pazar gu· 
ikım ıra a ıçın na11 zor · · d' ı. d hakik. b' f "I b · · h ' • .. sabah 'kti d. r k · ·1 ra ve entrikalara maruz olduğunu 1çın ıur ıyf' a ar ı ır ormu u- muhli~~salasıdlt'. ~illetler .cemiyetıbrun ~eb. - ri herke• tarafından aamimı surette nu . .. , ı ~&L.:.ı1_vtekma ! onuayon .. ı .. e 
ok acı anlatı or: Bir gün, der• pro- un.1mıunııtır. . . . _ • J><;r gı 11ltınd:'> ımza e~ılec~k ~- gı ı alkıtlamnı§~rr:. .. ve nyaoı ve tv-:-• .• • onusyonunun, o.~-

ç d Y t I bf tatbikab• Bunun en barız delılı henuz bırçok mı•akların mılletleY cemıyetine dunya- Hatip sozune fU cumlelerle başla- leden sonra da ıçtıınaı meseleler ve mu.&· 
gramın a mevou o an a 1 1 1 . b buh . . 1 . . dak' . .. • . . b" .. em)·'·· E·~ . k . 1 

l
_L • • • ıkanlm.adıg·ını mcm c 'et erın u ran ızhrap an •çın· ı vazdet'ıru teıbıl etmeıını ulun dı: t eaat ve wnıque omııyon arının 

na ta euenın nıçın ç d kt old ki d B' k k · · J ·· · k · ı· k k. 'b' 1 ı· ı· d P - d k .. d .. .. d aoruıuş Alman e frlYJ.llnma a u an rr. ırço uvvetnnı7: e umıt ebne teyız. - Buraya ge ır en atı ı umu.. top anması azan ge ıyor u rograrn n 
me tep mhu urunb. teni be·· 9 'cephane konferanslarda müteaddit mutahas111lar Dünya harp senelerine benziyor mi Mösyö Boiasier bana lroııieranota yapılan tadilat mucibince bugün saat 
paşa&ının ar ıye a e oın · b b · 1 · · b' ok t db' · d d" F 9 30 d ik · d" 1 k · da ... rtılmasını teklif eylediğini, bunun umurru . u r~ ıza e ıçın ırç . e .. ·~· Baıkan-: Söz İngiliz murahhaaı raporumdan bahaebneyın, e ı. a • , a tısıa ı ve ma ı om1~yon, ve aa-
d gy ld k ı yapılacak bir hare- le.- tek_lıf e~tılen F~at .. h_er .tedbır, onu- Mösyö Rab& Davi•'indir dedi. kat na&ıl olur?. Madem ki bu rap':'ru at 6 da müstemlekat ve Ethnıque komiı-

a . 
1 hıza I ~rt ld • b'I ne genlemıyecek muıkulat ile karşılandı. M" - "" • • 'k"t'b' rapo- görüıüyoruz her halde bir §<OY soy- yonu perıembe günü de saat 6 da •iya· 

ketın azır ıgı o ugunu &araya ı • L d · k 1 b h t lak oayo uavı& uınıumı a ı ın • d" • 
• • 1 on ra on eransı u usqs a par ru b • d' • · · b rd mev lemek lazımdır. Ben bu hususta un ıi ve i...h-.: meaail komisyonu toplana-

dUTDıf er. b' ·...ı dd 1 bil' nu egen ıgını, u rapo a • .. .. • .. .. r~·-
Mektepteki oda&mın duvannda a- " IDl • • a o ~una ır. . • . cut ıulb ve silahlan azaltma, itsiz • bu kursude aoz aoyleye:' Fransız "!~- caktır • 

1 olan İstanbul harita•• birdenbire Şmıdikı vaz.ıyele bakarak iktiıadı kal- lik ve ticaret serbestisi meseleleri • rahhası Mö.yö Roustan dan daha ıyı Konsey içtimaı 
~:ybolmut. Bu haritayı geceleyin Yıl- ~m !tn~d~ı\ s~~t m-~~dele_ u~u- nin daha ziyade gözü çektiğini IÔy· söyleyemem dedi. . . b ld 
d götürmüşler ve aaraya en iyi u ne r":~~ ı e a. J o a. ı ecegın en unut leyerek .özüne devam etti: Bundan sonra raporu ıyı u u ~ 
ızal ed'leb'I • ·nm· talebe· var degılım. Mılletlenn 914 den evvel- _ D" b .. k'' h ı· 1914 g"unu &Öyliyerek sözüne devam et • 

naaı taarruz ı ı ecegı ki . ti d b 1 dıkl dan _ unyarun ugun u a ı 
ye bu haritaya nazaran tedris edildi- h v~ye nV e u u~ be"".1~ •11tuıı· • 1918 yıllarındaki sava§ yıllarım ti: 

ıı:. iru haber vermitler. Arazi tatbikat-
1 

e. Y .kt~r. d• e 0 htark kt~n .. rı ebete mıl ~t- andınyor. Bugün İ§a.İzlikten genç bir 
. ha b 1 1 · enn ı tıoa ı ve u u ı munas erıne ·ı k I l . h b' \arında verılen mu re e mese e erın· dai b' k . 1 d k neııı m ıyor. naanıyet ar ın ver-

de mefruz dütman daima Yıldız &ırt· r ırço nazarıye er mey ana çı • diği derslerden istifade etınemittir. 
landır diye jurnal etmiıler. mıŞttrr. d k . . ki, b .. Milletler bir taraftan ailahlanmakta, 

Onunla vazifeten en çok temasta on~ . eme Htı_yorum. u muta- diğer taraftan &ulh için çalıtmakta • 
bulunan zabitler hakkında en ziyade ~alar ıstıkh&len mılletlerın_ haY,abn~.a dırlar. Hatta bazı kimseler bugün 
~iddetle hareket ederler, onları takip k!er yer .. ıutadcakd' tır. Mesel~ .!belurk dhu- &ulh isterıeniz, &ililılanınız diyorlar. 
• . . M k t - t k umet mutea ıt ve a, ffcru er en H lb k' b 'h · d • d • 'Jd' ve tevkıf ederleNIUŞ. a sa ~·u e k d' 'h . I k b"I a u ı u zı nıyet ogru egı ır. 
başına brrakmak ve meu.i•inİ felce dson<~: ":nll 1

1
•
1 ~·~asbearınelm zmila' tle a .u ~- Silahları bırakmak için harbin doğur. 

ece.., mı e ımızın y e vazıyeti- d - ti' 1 • ·• .. ·· d b ı d 
uğratmakta. bil k )ek . ... ugu ne ce erı goz onun e u un ur. 

Ge b• .. Golç Pa~ erkim ne uya ece ve meın etin umuını re· mak lazımdır Sulhun kollanma11 İ· ne ır gun ,....., falı . . . '"k 1 k b' • • 
harbiye talebeıini arazi tatbik!'-tma 1 ·~~:{.e"?'tk se tec~ .sure:e .. ır çin de milletler arasında anlatama • 
çıkarırken mümaneat edilmek 11ten· •~nal'.ıc. ı 1 ıl . ebni~tir.. . ugun mazlığı ortadan kaldıracak tedbir • 

. . k 1 • f k t rte&i hiç hır memlekebn yalnız ızraı bır mem- ) 1 lıd 
mış. Tatbıkata çı ı mıf, a a e lek b .b. kalarak ok fah .. d er ama ır.,, 
gün her arazi tatbikatı için ~ydan e gı.~f li az\ /~.1 .•biç'ıdn. e ya- Çalt!amamak ne leci fey! 
· • J tebliğ eden bir ırade §&ması 1 nna mevcu egı gı ır. ~ 
ızın ~ ınmaaını Bu şerait altında bizim ıribi senayiini Mö&yÖ Davis, bundan sonra işsiz-
gelmıt. . . yeni tesi& ile me§ğul olan milletlerin hiç likten acı acı bahsetti: "lktiaadi ted-

Sonraları valı.ıa tatbıkatlar~ ıra- bir tahdide tabi bir serbest mubadele u- birlere rağmen İt•izlik devam ediyor. 
deaiz çıkıldı ve İstanbul baritalan sulüne tara!tar olmalarına ihtimal yok- Her tarafta çalıpnak i&teyen birçok 
yasak olmadı. Fakat latan~ul gaze- tur. Eminim ki, m~'naaebetleri günden ııençler bulunduğu halde, yapacak ~ 
leleri için bile erkanı harl_>ıye :n;ıek. • güne tezayüt etmekte olan Milletler için bulamamak ne elim bir ıeydir. Bu • 
tebine girmek yaaak~ı ı~d~tlı ~ır iktisadi vaziyetlerini hususi mukavele- nu izale edecek tedbirler ittihaz edil-
istibdat ve tazyik daıma huküm ıur· lerle tanzim etmek bugünün ihtiyaçlan- melidir.,, 
dii.,, na ve hakikate en ziyade tevafuk edeck lngiliz murahha•ı, sulhun iısizli-

Golç paşa 1883 senesinde yani bir tedbirdir. ğe kartı bir tedbir olduğunu iıaret e-
.;1 sene evvel yazdığı bir mektupta • Son zamanlarda kendini gösteren mil- derek lngilterenin &ulhperver oldu • 
diyor ki: ''Abdülha'?it. ve onun h~- h cereya~ar._ıı_eçmit. zamanlann ce~ren ğ.~nu, su!_hun her zaman h~r~ten ü~-
nedanı ve §İmdiki hakım &ınıflar ıt kabul ettırdıgı şeraıte tetabuk etmıyor. tun oldugunu ve demokra•ının en ı-
'oatında bulundukları ~üddet.çe _Tür: Bütün nülletlerin en._oa'!ı!t ve en normaı yi id~ olduğunu söyledi.,, 
kiyenin kurtulmak ümıt ve ıhtımalı eoaslar ve vasıtalar uzerınde mutabık kal Leh11tan murahhasının nutku 
yoktur Türlı.iyenin kurtuluııu halk maları her milletin beynelmilel münase- Söz &ırası Lehistan murahhası a• 
ıabak;lan içinden kuvvetli bir seci- batı noktayı nazarından ~en!'tar ve nor- yandan Mösyö Lövenherz'e gelmiıti. 
yenin çıkmaaına mütevakkıftır.• An.. mal eıaılar ve vaaıtalar ~erınde muta.. Leh crupunun reiai bulunan Möayö 
cak halk içinden böyle .k~vvetli bır bık kallW!La~ına vabestedir. Bu husus- Lövenherz ilk söz olarak Türk hü-
adam çıkarsa, Türlôy_e ıçın kurtuluı ~ en •elöbıl'.ettar zevatın yaııt"?an tet- kuınetine gösterilen iyi kartılamadan 
memuldür. Hatırat sahife 121. ki.kat fu neticeye varmııtır. istikbalde dolayı tekrar t°"ekkür ettikten aon-

Türkiy;~e taze kan aşılayan, son beynelmilel iktisadi müna&ebetlerin sa- ra büyük Başbuğ Gazi Hazretlerini, 
•ırr tarihinin tabiri ile (basta ad~) b!t ve noı·m~I rejimi tahdidi §eraite ta- överek andı. Sözleri bu noktada ıid-
ın yerinde; kudretli, terefli, a11l bı olmıynn bu· serbest mubadde olmıya- detle alkıtlandı. 
Türk cumhuriyetini kuran, aıırlar~an... caktı.r. ~ . . . Lehistan murahhaaı uzun süren 
'>eri kat'i zafere &usamıt orduyu oy· Mılletlerın ıktıoaden ınkifaf ederek sul nutkunda ezcümle dedi ki: 
le bir zafere ulaıtıran Büyilk Batb'!'- hun ve beynelmilel emniyetin reaanet - Türkiye ile dostluğumuzu bü-
ğumuz, demin söylediğim ~tlar •· tün Lehistan istiyor. Umumi katibin 
;inde erkanı harbiye mektebınde 0 

• sıkılacak ve kuvvei maneviyesi bir dere- raporu iyidir. 
kudu. d ceye kadar d<içı;.n tereddüt olabilecek, Artık harp budunlar arasındaki 

Yarım asır ordunun mefruz e- k -"- · k · - · anla•amamazlıg" ı tasfiye çaresi ol-ail, hakiki, dü'şmamn barmdı_ğı ~u en ... ıne uvveı mumeyyızesi ve müd- • 
• h ti rikesi öyie bir his ile öyle muztarip ol- maktan çıkmııtır. Bütün budunların aaray·, ıimdi, Türkiye cwn urıye • d d mayan ve parlak ve açık gören böyle bir iyi niyetle ve birlikte çalışmaları ne-
nin yilluek askeri irfan. yur u ur. · fikirle ınuihakemeye muktedir bulunan tice&ine vanlmıttrr. Budunlar araaın-

siz en modern tednı u•ullenle 
bu irfan yuvasında, BüyÜk Gazinin i· bir müıavir böyle bir zamanlarda ne bü.. da manevi ailihaızlanmarun ehemmi-

yük ve ne kıymetli bir yardımcı olur. yeti takdir edilmelidir. Çünkü bütün 
ainde , yetittiniz. d" lh d 'd' Y 1 k Ulu Baıbuğnmuza men&Up olmak· Y alnrz kumar.dan kendisinden genç 0 • unya &u a oğru gı ıyor. eni i 

1 k · · · ı· p lanın tavsiye•ine rıza g~tennı'• "se, buna §İarımız olmalıdır. Lehistan bütün bu-la mübahi olan meı e , ıızm ın '-~ , • 
b 1 d • ·- mukabil o aençlerde muvaff-'-'yett-'-ı' dunlarla sulhu temin için çalıııyor.,, ebneğe namzet u un ugunuz m~- • '"" .. 

ıaz meslektir. Böyle bir intisap t~re- ıoai ve ıeref hissesini gizlemelidir.,, Mö&yÖ Lövenherz Lehistanın Sov-
fi dünyada ve tarihte yalnız Türk Bunclan sonra deniz erkaniharp zabit- yet Ru&ya ile olan müna&ebetlerine 
erkanı harp za.bitine nasiptir. ,, lerile yüksek levazım zabitlerine tevec- geçerek Sovyetlerle it birliği edildi-

Ccııat P<lf<Ul•n aöulri cütde bulunmuı ve hepsini takdir etmiı ğini ve Lehistanm Sovyetlerle ilk de· 
Fuat Patadan sonra Ceva! Pa!8' aöz ve hayatta muvaffakiyetler dileyerek fa olarak ıiyaai münasebata ıı:iriıti • 

-•-·ı ve genç erkanıharplen seliınılıya· alkıtlar ara11nda sözlerine nihaye er- ğiru söyleyerek sözüne ıu ıuretle de-
...,.. • tir' vam etti: 
rak demiıtir ki: ımı • 

Ef d·ı Bundan ıonra onuncu yıl martı --•·n- - Bu hadise dünyanın uınumi - en ı er, 1 . ,.... d üh' b AkadmM kumandanı Pqa Hazret e~- mıt ve genç erkaniharplerle salonu dol- vaziyetin e m · un ir yer tutmUf-
'Dİn çolı: ciizel sözlerine bir taraft.an_'!u· ~uran bütün büyük adamlar hep bir a- tur. Lehi&tan Ruıya ile bir dostluk 
§İr Paıa Hazretleri namına, bir t•ınıuan ~~n. bu martı söylemitlerdir. Sevinç· muahedesi aktetmİ§ bu suretle Çin 
vekaleten bulunmak diğer taraftan ~a. li gunun kutlulaınması böylece bibniı ve aeddini yıkmııtır. Bunun sebebi de 
hu müessesenin ilk müdürleı'ind~ _hın sonra bahçede hazulanıııı dondunna, pas prkta aulbun idamesi endiıea.idir. 
olmak hakkı ile bir iki §ey ben de ilive ta ve ıeJıerlerden dajıtılarak ırelenler Bundan baıka Almanya ile bir ade-

1 aU..Janmıd-n-. mi tecavüz mi&akı aktettik.,, edeyim. • .... ,.... 
Diploma alanlar Lehiıtan murahhaaımn nutku bi-Sevgili evlatlarını. . . 

Askerlik tahsilinizi muvaffakiyetle ık· Kara harp akademisinden diploma a- raz uzun aürdü. Evvelki günkü cel • 
maiden sonra orduya çıktınız. Uzun bir lanlann isimleri tonlardır: sede her murahhasm on bet dakika-
müddet aziz vatana olan merbutiyetiniz- Bozkurt El., Ferruh Ef., Muhittin Ef. dan fazla söz söylememesi hakkında 

· ti · Muzaffer Ef., Milat Ef., Rağıp Ef., Şük- konulan usule rağmen Möıyö Löven-:e ':."!:ta J,~;:z;,.:k~~lin~:';:: ~~~ rü Ef., Sadrettin Ef., Hüseyin Avni Ef., ~erz yirmi dakikadanberi söylüyor • 
ıck ilim ve irfan müessesesine kabul o· Cemal Ef., Mehmet Zeki Ef., Mustafa u. 
•.undunuz. üç sene burada gece ve gün- Sabri Ef., Kimi Ef., Talat Ef., hava ea., Bunun için katibi umuminin ika-
düz çalııtınız. Orduda yeniden vazife a- r.i f;f., Topçu lnnail Hakkı Ef., Piyade zı Üzerine batkan kendiıine ihtarda 
'-onunuz . ., Nafız Ef., Topçu birinci mülazım Mubar bulundu. Bununla beraber hatip •ÖzÜ· 
u, th Ef · ne devam etti ve ekalliyetler meae • Cevat Pata bundan sonra erkiiniharp rem san ., pıyade Sırn Ef. piyade 
hizmeti iıleri ve kumandanlık gibi büyük S:'1ilhattin Ef., piyade Hasan Hulki Ef., lesinden bahse baıladı. 

- -' Mehm ı "Milletler Cemiyetinin ve birliğin vazifeler alan ırenç erkaniharplere bir pıy...,e et A i Ef., piyade Saim Ef. 
h-L H lil E ' mesaisine rağmen ekalliyetler ar rok teveccühlerde bulunmuı ve ezcÜJn• m.u =ere a f., piyade Neıet Ef., 

• d S tJa E aında müaavatıızlık devam ediyor,, 
1- demi•tİr ki: pıya e ı f., • ' D · h dedi ve bütün Lehistamn hariciye na• 

_ Bı"r milletin sulh ,,. '"--•e hayat ve enız arp akademi&i mezunlan b h k' ~,... D zırlarının Cenevrede u uausta ı 
mukadderatııun desteği kendi ordusu· eniz Binbaıı Ruhi Halil B. Deniz 

kd b R hattı hareketini tasvip ettiğini a(lyle-
dur. Erkanıharp zabitleri ele ordunun mü : Y.z. · ıdVan Ziya Ef., Deniz kd. yzb. 1 k M·· di. Mö&yÖ Lövenherz aon söz o ara 
hendisi ve mimarlarıdır. unur Asaf Ef., Deniz yzb. Rifat Müfit Leh' 1• •• • d 

·ı · Ef D ıslanın par amanter reJımın en Sizin yalnız müktesep ı mıniz değil, ., eniz yzb .Münci Asım Ef., y bahsederek, yeni bir kanun ile ka • 
hüsnü ahl:..kınız ve ferağati nefsinizle bü.. üksek levazım mektebi mezunlan dın ve erkeklere müsavi surette rey 
tün ubitan arkadatlarınızı hem kuman· . Binbaıı Ahenet Tevfik Ef., yzb. M. A· vermek hakkını bahıeylediğini aöy-

• danlarına ve ,ı...,. de ıizlere merbut ka· rif Ef., yzb. Ra,it Ef., yzb. Kemal Ef., ledi ve .reniden sulhtan bahsederek: 
lacaı.ıır. Oyle nazik zamanlar olacak, ku yzb. Oıımoın Ef., 1 mlz. H. Aımi Ef., 1 mlz - Umidimizi ke11niyelim, müca-
,. f't:-lanlaTınız maeuliyet yükü ile fazla Ne,et Ef., 1 mlz. Celil Ef. dele edelim ve aulha doğru yürüye .. • 

- Ben burada Türkiyede az za
manda yapılan terakkiyattan ve in • 
kilaplardan bahsedecek ve Türkiye
yj tebrik edeceğim. Bunun için de 
hu&u&i sebeplerim vardır. Bir mem • 
leketin tekamülü ve terakki&i, ne o)ur
aa olaun , mazi ile al&kaaı aala ke • 
ailmemelidir. Biz Fransızlar da mazi
yi unutmayız. Ben hiç bir zam~.n '!' • 
nubnam ki Fran.aız kralının Turkı ... 
yede Sultan Süleyman gibi bir hami-
si vardı.,, ı 1 IJ 

insanlar derilerinin renginden 
mes'ul değil 

Bu sözler pddetle alkıılandı. Mös
yö Candace hitabet kürsüsün~. b!_r 
tarafından diğer tarafına yurudu. 
Murahha&lan ve dinleyicileri, sözle • 
rinin nüfuzu altına alarak sözü zen• 
ci ırkının bugünkü vaziyetine nakle-

.. derek dedi ki: 
- Türkiye ve Franga, İnsanlar a

ra11nda, derileri ne renkte oluraa ol
sun hiç bir fark gözetınemiıtir. Türk 
ordusunda siyah derili amiraller ye
titmiıtir ve tayyareciler vardır • 

insanlar derilerinin renginden 
dolayı mesul değildirler. Renge e-
hemmiyet veri)mf"- _, . 
sanın kafası ve cildidir. Biz dünya •} 
ya istediğuniz li.•""· ...... e. .. 
diğimiz gibi geliyoruz. 

Türkler, devam ediniz 
Türkler, önünüzde ıapkamı çıka • 

rıyorum. Sen sir mektebinde dedikle
ri gibi, yolunuzda devam ediniz. (Al
kıılar). 

Mösyö Candace umumi siyasetten 
ve tem•ili rejimden bahsederek par
lemantarizm' den ba.tka bir_ reji~i~ 
halkın arzusunu tatmın etmıyecegını 

söyledi ve tem&ili rejim, eğer kökünü 
halktan almazsa, hiç bir kuvveti ~o~: 
tur, dedi. Mösyö Candace bu ~ahis u
zerinde fazla durarak Bulgarıstanda 
parlamentonun kaldınldığ_ından _tiki
yet etti , bu meselede lngıltereyı m.e· 
tetti ve lngiliz parlamenlo&u, parla • 
mentolann anasıdır, ~edi. !' 

Hatibin vecız.elen 
M Candace iktisadi vaziyetten bah&e· 

derk~n mevcut talıdid:ıttan §İÜ.yet etti 
ve Ki.zan Paşa Hazretlerinin evvelki gün 
kü açıt nutkundan bahsederek §U söz· 
leri ilave etti: 

_ Kazım Paşa nutkunda 1:_ürkiyenin. 
iıtihsalat ve ihracabnı artırmaga ehemmı 
yet verdiğini söyJeroiftİ. Her millet böy· 
le yaparsa mesele kalmaz. 

Biz ıulh istiyoruz parliimentolar bir
liğinin bayrağında ıu .özl<r yazılı olma· 
bdır hltilafl"J' bitti .• Sefalet bitti. Yata· 
11n ~ullı, yqasm kardeılik ve refah! ••.• 
(Şiddetli ve sürekli alkqlar) 

M. Cand- yerine oturuıi<en herkes 
kendisini tebrik etti. Türk murahhasları 
ellerini manleketimiz hakındaki cemile· 
kar sözlerinden dolayı kendisine teıekkür 
ettiler .• 

Macar murahhaaının nutku 
Reis, Macar murahhaolarından aabık 

nazır M. Lukacı'a söz verdi. Hatip bil
ha- akalliyetler meselesinden bahsetti. 
ve bu mesele halledilmedikçe karıılıklı 
anlapna ohııaz. Bu nokta ehemmiyeti ha 
izdir. Muahedelerin akalliyetler hakkın· 
dıılri ahkii.mı laftan ibaret kalıyor. Akal
liyetler meıelesini tetkik için daimi bir 
komisyon tetkiJ~ milletler cemiyeti mi
aakına muhalif değildir. Böyle bir ko
mi.-yon tetkil edilmelidir. dedi. 

Lehistan muralıha.alarından M. Jan 
Chainoki · Dzisduszycki akalliyetler me• 
ael...mden ve dünyanın jktiaadi vaziye· 
tinden bah&etti ve katibi umuminin ra
porunu iyi bulduğunu söyledi. Sulh bah 
oinde Lehistarun sulhperver bir millet 
olduğunu anlatb. 

Lehistan murahhası ıöze baıladığı za• 
man salon boıalınış gibiydi. Saatte bire 
yaklapnrıtı. Bununla beraber M. Chaıu· 
ki Dzieduszycki, 15 dakika oöz söylemek 
hakkını kullanmaktan ferağat etmedi. 

Sözünü bltirince, ki.tibi ummni M. 
Boissier konferans proğramında 30 ey .. 

Evvelki ak tamı, konf<ransı açılı' celse
unden sonra toplanan konseyde 30 uncu 
konferans ile 31 inci konferansa kadar 
geçecek müddet için parlamentolar birli
ği batkanlığına bir zatın İntihabı mese
lesini tetkik etmittir. Bugünkü başkan 
M. Boui .. on'un yerine Belçi.lı:a grupu 
ba§kanı ve sabık baıvekillerden M. Le 
Comle de Carton de Wi:al't •eçilmiıtir. 
M. de Wiart Belçikanın milletler cemiye 
ti nıurlihhası aıfatile elyevm Cenevrede 
bulunmaktadır. 

p..,Jii.ınentolar birliği baılranlığında 
bulunan Belç:ikalılann büyük hizmeti 
görülmüttür. Konseyde bu intihapta 
bu noktayı daha ziyade göz önüne ala
rak M. de Wiart başkanlığa seçilmiştir. 

31 inci parliimentolar lronferan11 1935 
senesi temmuz ve ya ağuatoounda Brük
aelde toplanacaktır. Belçika istildiilinin 
100 üncü yıl dönümü münaaebetile 
Brükselde mubtefelll merasim yapılacak
tır. 

Konıey bundan sonra icra komitesi İl· 
zalığ'lndan çrkan Romanya murahhası 
M. Lveano'nun yerine Lehiotan grupu 
ba§kanı ayan iizaımdan M. Lövenhen:, 
intihap etmiştir. 
Silahsızlanma ve emniyet komis

yonunda 
Silab&ızlanma ve emniyet komisyonu 

diin sabah toplamnı§ ve nisan ayında 
Cenevrede hazırlamnıt olan karar &uretini 
tetkik ve hu krarm kati §Cklini müzakere 
etmiftir. Neticede emniyet hakkındaki 
karar sureti az değişiklikle kabul edil
mittir. Bu kar .ır bugünkü umumi içtima
da müzakere edilecektir. 

Amerikan murahhaslarile bir 
görüşme 

Dün. görüıtüğüınüz Amerika murahhas 
lanndan M. Thcma& Cochran Amerika 
murahhaslannın konferanıma huıuıi bir 
pt'Oğrrnla gelmediklerinden yeni bir me
sele ileri sürülmiyeceğini söyliyerek de· 
mittir ki: 

- Ben bundan evvel Paris ve Londra 
da toplanan parlamentolar konferansın3 
da iştirak ettim. htanbul ilk defa olarak 
geliyorum.Burası hakikaten entereıan bir 
tehir .• Fazla kalmak İ&terdim, fakat 8 
tep-inievvelde Amerikada İntihabat baş
lamak üzere olduğundan çabuk döıuneğe 
mecburuz. 

- AmeYikada baılıyan grevlerin ma
hiyeti nedir? 

- Amerikada her buhran bir ıırev 
le nihayetlenir. Bu, Amerikanın karak
teristik halidir. Sonra meseleye reisi 
cümhur müdahale eder ve grevin önü alı 
nır. Bu defa da böyle olacaktır. 

Amerika murahhaslarından M. Oliver 
de bize vaki olan beyanatında demiıtir 
ki: 

- Gaziyi l tanbulda bulamııdığnnıza 
çok müteesa.iri:z Burada bilvesile kendisi 
ne arzi tazimat etmek isterdik. 

Konferansta mevzuu bahoolacak em
niyet ve sili.hsızlanma meııelnile bilha&· 
oa alil<adanz. Amerika hükiimeti ~ulhper 
verdir ve bu husuata biitün cihana örnek 
olmak iıtiyoruz. Ve komıularnnıza kartı 
talcip ettiğimiz oiy .. etirniz de bunu göstc 
riyor. 
Lehi.tan başmurahhaaı ne diyor? 

Lehiıtan bat murahhası ayan azasın
dan M. Dr. Henryk Lövenherz, bütün 
Lehliler gibi Türk dostu bir devlet ada
mıdır. M. Lövenherz dün kendisile va
lci olan mülakatımızda Lehistanın en zi
yade emniyet ve sili.lısızlanma meselesi
ne ehemiyet verdiğini anlatarak demit· 
tir ki: 

- Sulh, emniyet ve giJa.Jısızlanma kad 
rosu dahilindedir. Bence emniyeti temin 
p.rtile, silahları azaltmak kabildir. Em
niyet ve silahaızlamna biribime bağlı iki 
meseledir ki, diğer bir çok meselelerin, 
halli de bunlann halline bağlıdır. Lehi•
tan bu noktadd iyi niyetini göatennittir. 
A&keri bütçemize asla zam yapmayan bir 
milletiz. 

Lehistan bugün parli.mento rejiminin 
deınolmısi esaslarına göre tekamülü için 
temelli adımlar atmıftır. Diyet meclisinin 
yeni kabul ettiği kanun mucibince bun
dan sonra Lehistanda erkek ve kadın mü 

Ayvalıkyo .. u 
1 .. , 

ANTALYA vapuru 26 Ey 11• 

ÇARŞAMBA 19 da SirkeC'ı 
rıhtımından kalkacaktır. (60~ 

64 -

Trabzon sür'at yolu 
GOLCEMAL vapuru 27 f.1· 
lül PERŞEMBE 20 de Gala1" 
rıhtımından kalkacak. Gidi: 
te lnebolu, Samsun, Ordu, Gı· 
reson, Tı•abzon, Rize, Hopa'Y11• 

Dönü,te bunlara ilaveten Pazar. 
Of, Polathane'ye uğrayacaktır· 
(6088) -Mersin sür'at yolu 
KONYA vapuru 28 Eylül 
CUMA ı ı de Sirkeci rrbt•· 
mından kalkacak. Gidi,te ~· 
nakkale, lzmir, Küllük, B • 
rum, Rodos, Maııınaris, DalyaJI• 
Fethiye, Kalkan, Kaf, FiniJıe, 
Antalya, Mersin'e. Dönütte 1:'· 
lanya, Antalya, Küllük, lztn•f· 
Çanakkale'ye uğrayacaktır. ) 

(6()89_... 

Bartın yolu 
rı BURSA vapuru 27 Ey 11

• 

PERSEMBE 19 da Sirkeı:1 

rıhtımından kalkacak mutat 
iakeleleııe uğrayarak Cide'ye Iııı
dar gidip dönecektir. (6090) ...... . 
Bursa maliye tahakkıtlı 

müfettişliği 
ANKARA, 25 (Telefonla) - sur;; 

Maliye tahakkuk miifettitliğine bel il· 
kalet neınyat memurlarından Tevfı!ı 
tayin eclilmiıtir. ,/ 

. ti<· 
aavi surette rey hakm:ı malik ola~••' 

lstanbula gelitimin bir huıusiyell d• 
dır, O da konhransa iştirakten '!';"Je
bir de devlet adamımn Türlciyede ~ .ı· 
fa olarak aöz söylemek fın..tını e e 
mit olmasıdır. . ~ 

Biliyorsunuz ki, Leıbliler TürkiY ııoJı' 
hakiki do<ıtlandır. Bu dostluk bizde 
lepniıtir.,, • 

Beledi ye reisinin sözlerı 
1 

lstanbul belediye reiıi ~uhittin ~
dün akşam Tokatlıyan otelinde .P,.r bÔ' 
mentolar konferansı azalan ıerefıne iT 

yük bir ziyafet vermiı ve ziyafetin • 
nundR şu nutku söylemiıtir: cU 

Parlame~tolar birliğinin otuz~ 
konferan.ı münasebetiyle &ize koll_.hrİ· 
ümit ve sevgi ile açan htanbul t-~. 
nin sclii.ın ve ıaygdarını arzetmekl• 
ti yarım. ,el 

_lnnnlara verilecek en güzel tek • ıl'• 
olduğuna şüphe bulunmıyan sulhu~iiıY 
vaaı ufl"runda aailane gayretinizin ,ı 
ya medeniyeti muvacebe&indeki kıY"' tıııf 
ve ehemmiyetini huzurunuz da uz~ıı ,r 
lu izah etmeyi 1erinde olmıyan bıt 
aaret sayıyorum. , 

111
11· 

Mümessilleri sıfatiyle milletlerın 0• 

kadderatına i.tikamet vermek hu~u~U .ı· 
da haı.ı olduğunuz çok ııenit &eıah~ 
leri milletler arasında akibeti . ~ tt'' 
olabilecek ihtilaflarla tanıtına, fıkı~ ~31 
tici ve anlaşma yolu ile dostane b~eıin 
çaresi olarak kullannıali: beıeri as .ııı•• 
en yüksek mi&ali olarafi teceUi etı:n 
dir. 

ı,alı')' 
Bugün sulh uğrunda çalışan . ,. 

hüküm mahkemesi ile Milletler C~ 
ti gibi mÜeHeseler yüksek heye ;o 
bu uzun mesaisinden doğan ve ~r.~ 
''icdRnmı tahrik ve ikaz eden asil 

1 
t• 

!erin mahsulü olduğuna §Üphe yok!~d" 
iki büyük cihanın birleıtiği nol< ~·'. 

muhtelif medeniyetlerin inkişaf•~81,.ıı' 
~im olan htanbul şehri bu kadar •0 ..ır 
Ye tarihi bir hizmeti kendine gaye ,..ıe
nen bu yiiksek heyetinizin müza!ıe J~i' 
rine sahne olmakla derin bir iftib•r 
maktadır. 1,; ··n • 

Bu şeı·efli vazifeyi ıizin yüksek ~ ;I• 
ve değerlerinize layik olacak suret~~! 
edebilmek için tabiatin en büyü~ rtlY 
~'! ~tina ile bc;~~nmek.~e bütü'! ~~;~1 

gının bııhıettıgı bu guzel ıehır ın!İerine 
ve lik Türkiyenin bütün unıd ~b''' 
tamamen uygun olan meıoainiziıı ııı"" el' 
olduğu en müsait muhiti temin v• . ı•f 
mimi havayı yaratmak hu&usundalıi ,,ıiİ' 
reıini hissetfu-eceğini ve bu sureti• ;pııi' 
him vazifenizi kolaylatbracağınl 
etmekteyim. iıt •' 

Mü,kül mesainizden beıeriyt~ 1:ı,;ae
beynelmilel medeniyet için yeni ...,; ~ 
ler ve müesseseler cfoğma11nı t~.n b0' 

derken kadehimi yük•ek heyeti~ t•b'~ 
yük ıerefine kaldırır ve muhter•~eılel' 
larınızda mensup olduğunuz "''· 
bir ker~ d_aha selamlarım, deınİf~~ıeri~ 

Muhittın beyin bu nutku d•" 11 "'" 
oür~i alkıılarııu toplamııtır. sıın eri~·.~ 
teakip İtalyan, Danimarka, ;ı.rıııu~Jr . 

ı ·ı .,u il ce spanya murahh.slrı mukbı ,.;y< 
, I .. ~bU JC 

nı ırat a nı:tuklannda Türk cU"· u'" " 
nin pek kısa bir zaman zarfınd•. v~:.r b.' 
getirdiği büyük eserlerden ıitaY' 1 eb';oil 
li~anla ~~se!""~ler ve htanbul :ı•>'' ~ 
ııoat~.rdi~ ?'ısafirperverlikte~ d ı;fı'.. jP 
ıekkurlennı beyan elmitlerdır· ·çer'' 
ııeç vakite kadar samimi bir b•v• 

1 

de devam etmiıtir. . ası 

Merasim sarayının mobılY ,0•1• 
k nfef ti' 

Beynelmilel r.arlamentolar 0 İfll ~· 1p 
nın toplanmakta olduğu meraj pl•(~ 
yının içtima salonu ile diğer sa# ',
pek güzel olan efyMı Beyoğlu ıurı"'" 
göti mobilya fabrikasında jp1al 0 

tur. 
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... AYDA 1 LİRAYA-, 
fNGILiZCE ve FRANSIZCA Lisan dersleri 

lnKıliz ve llelçiblı iki muktedir muallim idaresinde hıftıda ilci ders 

AMERiKAN ERKEK LiSAN VE TiCARET DERSANESI 
Alemdar caddui 23 • Tel6foıı: 21737 (2891) 
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Beyoğlu Tapu Başmemurluğundan: 

Kays<!ri Garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çı
ke.rıhıuştır. Hangi cins erzaktan ne m1ktar alınacağı ile temi
natı 11'\Uvakkate nuktarları ve ihale günleri aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir. Hariçten gelecek miiteahhitlere kolaylık ol
mak için müteakip iki günde hütün kalemlerin münakasala
rınnı bitirilmesi kararlaştırılmış ve münakasa günleri ona 
göre teshil edilmiştir. Yine bu maksatla taksitlerin de sene
de üç veya dört defa alınması tensip olunmuştur. Merkezde 
şartnameleri görmek isteyenler her gün müracaat edebilirler 
hariçten arzu edenlerin de şartname suretleri posta ile gönde 
r·ilir. Münakasaya iştirak edeceklerin vaktinde Kayseriye ge
lerek komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. (5503) 
Erzakın Cinsi Mıktarı lhalel:arih ve günü Saat ihale şekli 
Elanek 170,000 26-9-934 Çarşamba 11 Kapalı zarfla 

Sade Yağ 12,000 ,, ,, ,. ,, 11,30 ,, ,. 
Zeytin yağ 4,200 ,. ,, ' ., ,. 11,30 ,. ,, 
Toz Şeker 5,500 ,. ,. ' ,, ., 11,30 ., ,, 
Mercimek 10,000 ,, ,, ,. ., l 1,30 ,, ,, 
Nohut 220,000 ,, ,, ,. ,, 11,30 ,. ., 
Bulgur 42,000 ,. ,, ., ., 11,30 ,, ., 
Kuru Fasulya 30,000 ,, ,, ,. ,, 11,30 ,, ,, 
Kok Kömürü 234,000 27-9-934 Perşembe 11 ., ,, 
Kriple Maden K.150,000 ,, ,, ,. ,, 11 ,, ,. 
Meşe Kömürü 3,000 ,, ,, ,, ,, 1 l ,, ., 
Arpa 141,000 ,, ,. ,, ,, 11 ,. ,, 
Pirinç 16,000 ,, ,, ., ,, 11 ,, ,, 

7 

Satılık ambalajlık kağıt 
•----- idaremize müracaat -------

" 

Afyon Sıhhat Müdürlüğünden: 
Afyonkarahisar Memleke t Hastanesi 934 senesi Ec.zayi 

tıbbiye ihtiyacı münakasaya konulmuştur. ihalesi 17 Teş
rinievvel 934 çarşamba günü saat 15 de Afyon Vilayeti Dai
mi Encümeninde icra edilecektir.Talip olanların listeyi ve şart 
nameyi görmek üzere Istanbu\ ve Ankara Sıhhat Müdüriyet-
lerine müracaatı ilan olunur. ( 597 4) 6327 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdüriyetinden: 

Aşağıda eb'at ve miktarı yazılı dört köşe ve toparlak çı
rasız köhner ağacı pazarlıkla ınubayaa edilecektir. Vermek is 
teyenlerin (150) lira pey akçesile bu ayın 2~ inci perşe~e 
günü saat (11) de idaremiz Levazım ve Tıcaret Şubesmde 
bulunmaları. (6045) 

Adet Kalınlığı 
8 Toparlak 25 - 30 

16 Dörtköşe 20-25 
16 

Uzunluğu 
17 
10 

9 

istinye'de Çayır başı mahallesinde Hacı Osman bayırı
tıa giden caddesi ve kireç ocakları mevkiindeki çayırın emlaki 
l\ıtilliyeden olması itibarile tasarruf kaydı Milli Emlak Müdü
riyetinin 17-9-934 tarih ve 7407 No. lu tezkere ile talep edil
tnişse de tasarruf kıydına tesadüf edilemediğinden senetsiz 
taııarrufat ahkamına tevfikan muameleyi tesciliyesi yapıl
mak üzere mahallen tahkikat İcra kılınacağından işbu ma
hal hakkında tasarruf iddiasında bulunanlar mevcut olduğu 
takdirde tarihi ilandan itibaren on beş güıı zarfında vesaiki 
lasarrufiyelerile birUkte olarak Tapu Müdüriyetinde Beyoğ
lv Taot· Baş .'/İemurluğuna 934-7116 mühimme No. aile 
müracaatları ilan olunur. (6116) 

Kuru Uzüm 
Gaz Yağı 

9,000 " ,, 
2,000 ,, ,, " 

,, .. \ .. 11 " " 11 
" " 1 

16 
4 

8 
12 

İstanbul Milli Em!ak Müdürlüğünden: 
Euğaz içinde Beylerbeyinde eski Şemsi Bey yeni birinci 

~eni sokakta 944,5 metre murabbaı saha üzerine mebni yeni 
17 No.lı harao evin tamamı 350 lira muhammen bedel üzerin
den acık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 10-10-934 
Çarşa~ba günü saat on dörtte 27 lira pey akçesile müracaat 
~ylemeleri. (M) (5887) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
ektebi Müdürlüğünden: 

1 - Mekteb:miz Tepebaşında Perapalas oteli yanında 
J• eski İstanbul kulübü binasına nakletmiştir. Je-
el' 2 - Dikiş - Biçki, Şapkacılık, Resim, Nakış, Kadın ve er-

kek camaşırlan, kolacılık, ev idaresi, Yemek pişirme, Pasta
~dık, Türkçe hesap, Çocukbakunı ve lisan dersleri i~ talebe 

•· jj• 

kaydı devam etmektedir, · 
3 - Derslere 1Teşrinievvel934 de başlanacaktır. (6083) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile müna kasaya konulan ve keşif bedeli 

(i727) liradan ibaret bulunan Marmara adasının karşısında 
l·t.ıyırsız ada fenerinin bulunduğu mevkideki sis düdüğüne 
ait makina dairesi İnşaatına talip zuhur etmediğinden aynı şe
rait dairesinde ve bir hafta müddetle pazarlığa konulmuş-
lur. 2 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif salı günü saat 2 de pa 

·; ~aı-lı!da ih~lesi İcra kılınacağından taliplerin Çinili Rıhtım 
,,.,; hanındaki Idarei Merkeziyeye müracaatları. (6084) 

: 1 [nhisarl8 
1 

e• 

ef 

:~Kilo Şerit halinde Çelik: "0,15,, 60 X m/ m eb'admda 
~o " " " " : "0,20,, 56 x m im " 

,, ,, " ., : "0,22,, 115 X m / m ,, 
. Satın alı~ac~k .b~ (190) kilo Çelik şeridi vermek isteyen

lerın oazarhga ışbrak etmek üzere (13-10-934) cwnartesi 
~Ünü saat (15) te (yüzde 7,5) teminatlariyle Cibalide alım 
satım komisyonuna müracaat! arı. (6016) 

l, __ ~IS_T_A_N_B_U_L_B..;;E;;;L;;:E;;;D,:.lY,:.:E;;::S~l_.:,:IL:;::A.~N~L:;::A~R~l~_ıl 
~320,2322,2330,2332,2333,2335,2340,2345,2362,2370, 
373,2385,2387,2389,2393, 2313 2396 2801 2403 2454 
~sos, 2so6, 2so1, 2508 ' ' ' • • 

.Yukarda. cüzdan. n~~arala rı yazılı Hususi İdare Tekaüt, 
Jii ~etım ve dullarının ılcincı Üç aybk avanslarma ait bordrolar 

;1- h~susi ~dareler. Tekaüt Sandığı İdare Hey'efi Riyasetinden 
~1 ~ondenlerek Zıraat Bankasına tevdi olunmuştur. Müracaat

ı .... avanslarını almaları. (6073 ). 

••• 

• 
Hilaliahmer Merkezi 

Umumisinden: 
Eskişehir Hilaliahmer an barında, Denıir variller eski sistem F ord -
otomobilleri ve binek karoserileri vesaire 27 E;lül 934 tarihinde 
satılacağından taliplerin müracaatları. (2714) biİ' 

b' .. 
eti )' 

iirk Ticaret ve Sanayi Ban- l t LAN 
~ası Tasfiye Memurluğundan: 

liali tasfiyede bulunan Türk Ticaret 
'o Sanayi Bankasının alacaklılarile ak· 
d•Ylediği konkordato mucibince mukad· 
d,.,,a bin liraya kadar olan alacaklılara 
•lba t k" ·ı· :b. · ' k 
1 P a ı ı an mucı ınce tcvzıat ıcra ı .. 
1~"1ış olduğundan on bin lirayi müte· 
ta\ı'İ~ alacaklıların evvelce makbuzları 
llıiktarını yüzde ona ikmal edilmek ü:ıe
'• 1 Te~rinievvel 934 tarihli pazartesi 
tıinünden itibaren her gün sabahları 
•~at 10-13 e kadar alacaklılar alacakla· 
t'tra ve hüviyetlerini müsbit vesaiki ha.
~İlen taşhanda beşinci katta kain Tas. 
.
1 

Ye memur{ uğuna müracaalları lüzumu 1. 
~ olunur (2929> 

Alacaklıları ile konkordato akt eylemek 

üzere 1 stanbul İcra dairesi tetkik merciin 
den kedisine iki ay muhlet verilen Gala
lada Gi.imrük sokağında 11 ve 4 nuına. 
ra)r mağazalara kösele ve Deri ticareti 
ile müstegil Aleksandr Posancis ve S si 
şirketinin teklif eylediği konkord 1 • ' . . . .. aopro .. 
Jesıru ?1uzakere etmek Üzere alacaklıların 
9 teşrınevvel 1934 tarihine müsadif sa. 

lı günü saat 14 de lstanbulda 4 Üncü 
Vakıf han 3 Üncü kat No. 28-29 Methi 
Sait Beyin yazıhanesinde toplanmaları 

ve toplanmaya tekaddüın eden 10 gün zar 
fında vesaiki tetkik edebilecekleri ilan 
olunur~ 

(2892) Komiser Fahreddin 

Tu.z 12,000 ,, " " .. 11 
" " Saman 360,000 " .. .. .. 11 
" .. 

Sabun 8,000 " .. " .. ti .. .. 
5908 

• • • 
Samsunda bulunan kıtaatın ı 

ihtiyacı için aşağıda c!ns ve 
miktarları ve ihale günleri gös 
terilen 3 kalem Erzak ve saire 
münakasaya konulmuştur. Ta
lipler ııeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirah 
için muayyen günlerde ihale 
saatlerine kadar teminat mak
buzlarile Komisyona müra
caatları. (5904) (273) 
340,000 Arpa 9-10-934 sah 

~aat 14 te münakasası ka
palı 

320,000 Saman 9-10-934 salı 
sat 15 te, münakasası açık 

850,000 Odun 10-10-934 çar
şan1ba saat 14 le münakasası 

kapalı. 
6239 

• • • 
Garp Hd. Liva kıt'atmm Jı

tiyacı olan ve aşağıda cins ve 
mıktarı yazılı erzak 20 gün 
müddetle açık münakasaya 
konmuştur .8-10-934 pazar· 
tesi gÜnü saat 14 de ihaleleri 
yapılacağından taliplerin yüz. 
de 7,5 teminat akçeleriyle bir
likte belli gün ve saatte gel
meleri ve şeraiti öğrenmek is
teyenlerin her gün Liva sa
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (276) (5933) 

Kilo Cinsi 
75000 Kuru Ot 
75000 Kuru Ot 
67500 Saman 
67500 Saman 

110000 Arpa 
110000 Arpa ..... 6276 

lzmit ve Tuzladaki lat'at 
hayvanatınm ihtiyacı olan 
(392400) kilo arpa kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konmuş
tur. ihalesi 7 Birinci Teşrin 
934 pazar günü saat 15 dedir. 
lsteklilerin şartnaemyi gör
mek üzere her gün ve taliple
rin de tayin edilen vakitte 
Fırka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (275) (5934) 

6277 
• • • 

Pınarhisar lat'atmın sene
lik 921,920 kilo arpasına ta
lip çıkmadığından tekrar pa
zarlığa konulmuştur. Pazar
lığı 30-9-934 pazar günü saat 
15 tedir. Evsaf ve şeraiti eski
si gibidir. Taliplerin belli gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (310), (6068) 

6438 

"' * .. 
Samsun Garnizonunda bu 

lunan ve -bulundurulacak olan 
kıt'at ve müessesahn ihtiyacı 
olan 360 bin kilo unu kapalı 
olarak münakasaya konulmuş 
tur. ihalesi 30-9-934 pazar gÜ 
nü saat 14 tedir. Teminatı mu
vakka tesi 2430 liradır. Talip
lerin şeraiti öğrenmek üzere 

her gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatla-
rr. (241) (5734) 6089 

* * * 
Tekirdağ krt'atı için 12,00fi 

kilo koyun etine kapalı zarfla 
münakasasmda verilen fiat pa 
halı görüldüğünden 29-9-934 
cumartesi gÜnÜ pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişecek1erin bel 
li gün ve saatte T ekirdağında 
satmalma komisyonuna mü-
racaatları. (243) (5735) ı 

6090 .... "' 
Çorlu ve Muratlıda kıt'at 

ihtiyacı için 2055 kilo Doma
tes salçası açık münakasa ile 
aJmacaktır. Münakasa günü 
7-10-934 pazar günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini gör
mek isteyenlerin her gÜn ve 

münakasaya iştirak için de belli 
gün ve saatte teminatlariyle 
b!rlikte Çorludaki komisyona 
müracatları. (271) (5843) 

• 6197 
:ı * .y. 

Vize Kıt'atının ihtiyacı o
lan 5096 ve Pınarhisar kıt'atı
nın ihtiyacı olan 4091 kilo Sa
bun açık münakasaya konul
muştur. Talip çıkmadığından 
h.krar yirmi gün münakasaya 
konmuştur. Münakasa günü 
20-10-934 saat 15 tedir. Ev
safı görecekler her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (270) (5844) 

6198 

• • • 
Konyadaki kıtaat ve mües

sesat ihtiyacı için münakasa
ya konulan 875,000 kilo Una 
yevmi münakasada verilen 
fiat pahalı görüldüğünden yev 
mi ihale 27-9-934 Perşembe 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
vakti muayyeninde 4922 lira
lık teminatlarile birlikte Ko
misyonumuza müracaatları. 
(178) (5375) 5838 

"' * '!o 
Çorlu Askeri Hastanesinin 

ihtiyacı için (5957) kilo yo
ğurt açık münakasa ile satın 
alma.:akhr. ihale günü 29 Ey
lül 934 cumartesi günü saat · 
15,30 dadır. Evsaf ve şeraitini 
görmek İsteyenlerin her gün 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli ı.,>iin ve saatlerde temi
natlariyle Çorluda komisyonu· 
muza müracaatları. (5500) 

5905 

• • • 
C'orlu Askeri hastanesinin 

ihtiyact için açık münakasa ile 
(5957) kilo süt alınacaktır. i
hale günü 29 Eylül 934 cumar
tesi gÜnÜ saat 15 tedir. Evsaf 
ve şeraitini görmek isteyenle
rin her gün münakasaya işti
rak edeceklerin belli gün ve 

6449 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Mezbahada yapılması ta lı.arrur eden firikorifik tesisatı 

için icap eden proje, şartname ve keşifnamenin hazırlanması 
müddeti görülen lümma ve vaki müracaatlara binaen 2 T eş 
rinievvel 934 sah gününe kadar uzatılmıştır. Taliplerin ha
zırlayacakları proje, şartname ve keşifnameleri mezkur gün
de saat on yediye kadar Belediye Reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (5760) 6143 

lÇ TiCARET UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan ecne

bi ıirketlerinden Amerika tabüyetli (Sokoni Vakum Korporeyşön - Socony Va· 

cuum Corporation) şirketi bu kere, ahiren tirket eaas muka.velenamesinin bazı 

maddelerinin tadil edildiğini ve bu arada şirket unvanının (Sokoni Vakum Oil 

Kompani lnkorporeyted - Socony Vacu um Oil Company lncorporated) olarak 

tebdil ve sennayesinin 600.000.000 dolara tenzil edildiğini bildirmiı ve lô.zımge

len veıikayı venniştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmü~ olmakla ilan olunur. \ 
(2899)' 1 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

Kabataş Lisesi için yaptırılacak 230 adet sıra kapalı zarf 
usuliyle münakasaaya korunul}tur. ihale 13 Teşrinievvel 934 
saat dörtte komisyondadır. Şartname ve nümuneleri görmek 
isteyenlerin komisyon katipliğine uğramaları. (5986) 

6375 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bir senelik kirası 

Galata' da Bereketzade mahalle sinde yüksek kaldı- Lira 
rımda Cilaciyan apartımanının altında 46 No. lu dükkan 180 

" .. " 
" 

" 48 " " 
" 

,. 
.. 
" 

240 

'' '' ,, ,, ,, ,, 
" " 50 " ,, 240 

Y ukardaki dükkanlar iki sen e müddetle açık arttırma sure· 
tile kiraya verilecektir. İsteklilerin 10-10-934 çarşamba gÜ
nü saat on dörtte pey akçelerile müracaatları. (M) (5943) 

saatte teminatlariyle Çorluda 
Komisyonumuza müracaatla
rı. _(5501) 

zarlık gününde talip çılana· 
dığmdan pazarlığı 29-9-934 j 
cumartesi saat on altı buçuğa 

5906 talik edilmistir. Evsaf ve şe- ı • • • .. nl 
Vize kıt'atı ihtiyacı için raitini öğrenmek isteye er 

5371 kilo kuru soğan 14662 her g~ paz~rh.~a iştirak ede-, 
kilo patates, 3456 kilo pirinç, ce~lerm ~elli gun ve saatte te-
26615 kilo kuru fasulya, 78611 ~ınatl~le beraber ~~luda-, 

· · k 3790 kil ki Komısyonumuza muracaat 
kilo mercıme , oma- l ( 3 l 3) (6108) 
karna 2219 kilo sade yağı, arı. ·,l .... 
2976 ~lo Zeyt~ yağı, 6_00 ki- Uçyüz Elli ton kok kömü- ., 
lo Zeyhn danesı, 1260 kilo ku- rüne pazarlık gününde talip 
ru üzü~, 245~ ki~o _Şeker ve zuhur ebnediğinden pazarlığı 
Pınarhisar lat atı ıçın de 2208 29-9-934 cumartesi saat on 
kilo Toz ş~er aleni müna~a- .. ,altıya talik edilmiştir. EvsaE 
s~_sı 29 ~ylul _93~ c~mart~sı gu ve şeraitini öğrenmek isteyen• 
n_une talık edilmi~t_ır: T~ple- ler her gün pazarlığa iştirak 
rın evsaf ve şeraıtım gormek edeceklerin belli gÜn ve saatte 
!iz~r~ her gÜn v_e paz11;rlı~a teminatlarile beraber Çorlu-
ıştırak edecek!erın belli gu~. daki Komisyonumuza müra• 
ve saatte komısyonumuza mu- caatları. (314) (6109) j 
racaatları ilan olunur. (5502) ,,. ~ .., 1 

• • • 5
907 Kapalı zarfla münakasaya f 

Kapalı zarfla 18-9-934 sah 
günü münakasası yapılan İz
mit ve Tuzla kıt'atmm 
(137,000) kilo sığır etine ve
rilen fiat Fırkaca pahalı gö
rüldüğünoen pazarlığa konul
muştur. ihale giinü 2-10-934 
sah günüdür. Taliplerin yev
mi mezkUrcla Fırka satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(316). (6111) 

.,. * "' 

konulan 214 bin kilo Samana l' 
en son teklif edilen bir kuruş 
20 santim fiat pahalı görüldü
ğünden bir ay müddetle pazar
lığa konulmuştur. Pazarlık gÜ 
nü 29-9-934 cumartesi günü 
saat 17 dir. Taliplerin evsaf 
ve şeraitin görmek üzere her 
gün öğleden evvel ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile Corlu
daki Komisyonumuza ~üra-

On Bir bin kilo toz şekerin pa caatları. (315) (6110) 

\ 
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
Zaafı umumi, kansızlık ve kemik hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler genç kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebilirler • 

.... NİŞANTAŞINDA 

ve NEHARi KIZ ve ERKEK 

FEYZIYE LiSESi 
Memleketimizin en eıkl huıaıi mektebidir Ye rHml mekteplere muadil olduğu taıclik edllmiştır. 
Aııa, hk, Orta ve Liıe kııımları Fea Ye Edebiyat şubeleri vardır. 
( F eyzlye mektepleri Cemiyetiaiıt) idaresi altında manevi bir ıahıiyettir. 
Talebesiaia talim ve terbiyeaiae kııkançhkla batlı olduğunu mıivaffakıyetl ile iapıt etmiştir. 

İıteyen talebe velilerine mektep tarifnameai gönderilir, 
T. '<e ve orta kısım wezuniyeı ikmal imtihanlarına 1 Eylıllde ve sınıf ikmal imıihanlanna 22 Eylôlde mektepte başlanacaktır. 

-~ Ye kayıt l~a berglin mektebe mllracaat edilebilir. Telefoa: 44039 .._ [5619] 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENT ALICl 
Liman Han, Telelon: 22925. 

İzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 

r istiklal Lisesi Müdürlüğünden: ... 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata rıhtımından kalkar doğ
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 
günü saat' 16 da lzmirden kalkıp 

doğru lstanbula ırelir. 

Karabiga yolu 
1 1 - ilk, Orta •e Lise k111mlarıaa kıı ye erkek leyli ve nehari talebe kaydına deYam olunmalı.tadır. ::- CUMARTESİ ve ÇAR

ŞAMBA günleri ıaat 20 de Top
hane rıhtımından bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönüıte mutat iskele,ere 

2 - Oawıcu ve onbirlnci ımıflarda nehari talelııı için yer kalmamııtır-

3 - Eıki talebe EYLOLON YİRMİ BEŞiNE KADAR kaydım 7eailetUrm•diği 
knı kaybetmiş olacaktır. ( Mıımlelı:etiade olu talebe mektupla müracaat edebilir.) 

4 - Kayıt için herp uat ondan on yediye kadar mllracaat edilebilir. 

takdirde bak-
uğrar. -

lzmit yolu 5 - isteyenlere, mektebin kayıt ıartlarmı bildiren tarifname glnderilir. 
--Adrea: Şchıadebap, Pollı merkezi arka11. TeL 22534 • (2007) CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARŞAMBA, günleri bir vapur 
aaat 9 da Tophane rıhbmından kalkar. 

Ştıiktaş: Yıldızı Telefon: 4.2282 

Şemsülmekitip 
lmroz yolu 

Her PERŞEMBE günü Topha
ne rıhtımından saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiı ve dönüıte Geliloo
lu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. 

Yarım asırlık bir tallın yaYa11dır --
y 'va, ilk ve orta hsımlara hergiln leyli ve n•harl kız ve erkok talebe kayıt olunur. Tedrisata teşrlnlevvelin birinde başlanacaktır. 

• 

ISTANBUL 
, 

Kibrit Satıcılarına 
1 - 1Tetrinievvel1934 ten itibaren halka BUYUK KUTU 

KiBRiTLER 60 PARAYA, KOÇUK KUTU KiBRiTLER 50 
PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eaki fiatten kilirit, bulunan satıcılar 29 Eylüle 
kadar kibritlerini atağıda gösterilen mahallere iade edecekler• 
dir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir talep veya 
müddeiyat kat'iyyen nazarı itibara alınmıycaaktır, 

3 - 1 Tetrinievvelden itibaren perakendecilere terkoluna· 
cak bey'iye ve ikramiyeler afağıda gösterilmittir. 

BUYUK KUTULAR iÇiN: 4 o/o (Yüzde dört) bey'iye 
KOÇUK KUTULAR iÇiN: 4 % (Yüzde dört) bey'iye ve 

4 % ikramiye ki cem'an 8 o/o 
:(Yüzde sekiz). , 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarları 
ISTANBUL ACENTALIGI 

Tahir 
Tahmis sokak No, 52 

Müracaat Mahalleriı 
lstanbul 

lstanbul 

Bakırköy 
Beyoğlu 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Galata 
Betiktat 

Üsküdar 
Kadıköy 
Ortaköy 
Büyükdere 
Beykoz 
Büyükada 

Mehmet Ali Efendi Aksaray Ordu caddesi 202 
numaralı tütüncü. 

Ali Efendi Fatih Atpazarı caddesi 2 numaralı 
bakkaliye mağazası. 
Bedroı Efendi • lstanhul caddesi kurukahveci. 

_ Paillgaltı Kurtuluş caddesi 33 numaralı kurukah:· 
veci. 
Ali Efendi istiklal caddesi Ağacami kartısı 163 
No. 
Sadık efendi Kalyoncukulluk 2-24 numaralı tü-
tüncü. 
Moiz Efendi Kürekçiler. _ 
Abbas Efendi Ihlamur Küçükhamam 26 No. tü
tüncü. 
Ali Efendi Hord:ıor çeşme kartııı 40 No. ' 
Haydar Efendi Kilise meydanı 38 No. 
Malfil lbrahim Uncu sokak 26 No. 
lbad Efendi Piyasa caddesi 64 No. 
Nihat Efendi iskele kartısı 70 No, 
Macar caddesi 14 No. 

..--• Karaciğer - Mide • Bar1ak • Taş • Kum ha•talıklarına ~ 

TU~ILA iÇMELERi 
VE OTELi 

15 T eırlnieYvele kadar Köprüden 6,30 • 7,81 • 8,05 - 9,50 · l l - ll,15 - f 5,1 O 
_ .. ı 6,45 ıe Hıydarpışaya giden vıpurlann trenleri içmelere giderler. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
; 

Vekiletindenı 
Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için 102 kalem ilaç 

ve tıbbi malzeme kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş· 
tur. 29-9-1934 cumartesi günü saat on beşte Ankara'da Ve
kalet binasında Satın Alma Komisyonunda ihalesi yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname, liste ve tevzi cetvelini görmek 
üzere Ankara'da Vekalet içtimai Muavenet Umum Müdürlü 
'ğüne ve lstanbul'da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
)le müracaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi 
ve teklif mektuplarını muayyen vaktinde Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri ilan olunur. ,(5488). " 5931. 

UMUM· 
Kibrit Acentalarına 

1 -1 Tetrinievvel 1934 tarihinden itibaren perakende 
olarak halka beher BUYUK KUTU KiBRiT 60 paraya ve 
beher KOÇUK KUTU KiBRiT 50 paraya satılacaktır. 

2 - Acıentalar, 30 Eylül 1934 tarihinde, gerek ellerinde 
bulunan ve gerek satılmak üzere perakendecilere veıtip te henüz 
aatılmamıt olan kibritleri zikrolunan tarihte merkezlerinde top
lıyarak miktarlarını apğıda yaz~ı tekilde tesbit ettirmeık mec• 
buriyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendeci~erıden geri alacakları kibritler 
için perakendecilerine evvelce v.ıfrmiş oldukları bedeli . hesap 
edecek ve mezkur bedel mukaIJilinde 1 Tşrinievvel 1934 ten 
itibaren yeni satıt fiati, yeni bef iye ve ikramiyelerini hesap 
etmek euretile kibrit veı'e~eklerdir. 

4 - · Acentanm gerek kendi1 def>osunda bulunan ve g~rekse 
perakendecilenden geri aUı.cisıklad kibritler 30 Eylül 934 tarihin
de mahalli malmemuru; malmehıuru ·lfufurunıyan yerlerde' ma
haltt mülkiye memuru huzurunda.- tadat edilerek 4 nüsha zabıt 
varakası yapılacak ve bu zaıbıtlar malmemuru ve acenta tarafın
dan imza edilecektir. Zabit varakalarından bir nüshası malme
murunda, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki nüshsım da 
acenta der.hal taahhütlü olarak tirkete gönderecektir. 

5-Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 30 Eylül 1934 
tarihinde henüz satılmamış olan bütün kibritleri toplıyacakla • 
rından, ondan sonra kimin tarafından ve herhangi sebebe müs
tenit olursa olsun hiçbir .talep ve iddia nazara almmıyacaktır. 

6 - Acentaların, gerek perakendecilerden 30 Eylül tarihi
ne kadar gerıi alacak1an kibritler bedeli mukabilinde 1 Tetrini
evvelden itibaren verecekleri kibntler için ve gerekse 1 T esrini
evvelden itibaren aatacaklan Wl:ititler için perakendeciler~ ve
recekleri bey'iye ve ikramiyeler aşağıda gösterilmittiıı: 

BOYOK KUTU KiBRiTLER iÇiN 4% (YOZDE DÖRT), 
KOÇOK KUTU KiBRiTLER iÇiN 8% (YOZDE SEKiZ) (bu
nun yüzde dördü bey'iye ve yüzde dördü ikramiyedir.) 

7 - AcentaJarm işbu ~eleClen mütevellit beapları 
zabıt vara!kalarındaki mevcutlarına nazaran - tirketçe teıviye 
edilecektir. 

Türkiye Kibrit y~ Çakmak inhisarı 
---· -
--~ 

1 

1 Teşrinievvel 1934 ten başlıyacak 

Y e:ıi Kibrit Fiatleri 
Büyük kutu: 60 para 
Küçük kutu: 50 para 

1 - Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu kibritlerin 
1 T etrinievvelden iHbaren 60 paraya, ve halen 60 paraya aatr). 
makta olan küçük kutu kibritl~rin de 50 paraya satılacağı 
muhterem halka ilan ve fazla talep eden satıcıların derhal fir
kete veya acental!ll"ına ihbar edilmeleri rica olunur, 

2 - Acentalar perıakendecilerin ellerindeki :kibritleri 30 ey• 
lül 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın 
ki·britsiz kalmamaları için bir kaç günlük ihtiyaçlarını timdiden 
temll\ etmeleri mercudur. , 

TÜRKiYE KİBRiT ve ÇAKMAK iNHİSARI 

Umumi Neşriyatı ve }'azı it leri Müdürü ETEM iZZET, , 
-L Gazetecilik ye matbaacılık T, A. ,Ş. 1 ·- -

• 

,1'ğrılarnı-ve IOD~ alcpnlı~a:;:&~,:Vi 
,lali teslrTi dovas~ ambabıf ~· 1<omp~me 
lerinde Ei) al1ıı!eıl lar"ılıasuu_taşıyao~lıa· 
't.i!ci ASPİRlNdir. 

Haydarpaşa Lisesinden: ;:-.] 
Leyli ve nehari talebe kaydı hergün yapılır. 

( 6048) - 6451 

Gedikkaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonandanı 

~ ·çanakkalede Jandarma mektepleri ve hastanesiyle Bay• 
ramıç ve Gelibolu Jandarma birliklerinin senelik erzaklan İ• 
çin Çanakkalede Jandarma mektepleri satmalma komisyonun 
ca tevarihi muhtelifede yapılıp müsbet netice vermeyen aşa• 
ğıdaki cetvelde cins miktarları yazılı erzakın ;r:apıhnış olan 
münakasalannın hükümsüz addiyle yeniden münakasaya 
konmaları icap etmiş ve Çanakkalede Jandarma mektepleri sa.· 
tmalına komisyonu ile lstanulda Gedikpaşadaki komisyonu• 
muzda erzakm hizalarında yazılı gün ve saatlerde münaka• 
salarmm icrası mükarrer bulunmuştur. lıteklilerin şeraiti 
öğrendikten sonra talip olacaklar erzaka ait ilk teminatlariyle 
muayyen gün ve saatlerde Çanakkalede Jandarma mekteple
ri sabo alma komisyonuna veya Gedikpaşadaki komisyonu• 
muza mü•ııcaat1arı. (5951) , , 

Erzakın ' · Mikt'ari Münakıua CiiP J \ aaat 
Kilo tarihi 

145000 9-10-934 Salı 16 Açik Mi.i· 
nakasa 

10 Kapalı 
zarf mu• 

nakasası 
15 Açık Mü· 

nakasa 
16 AçıkMü· 

na kasa 
:17 Kapalı 

. Zeytin yağı 
Zeytin Danesi 

Makarna 
Şehriye 
lrmik 
Kuru faıulya 

10950) 10-10-934 
11200) 

33550 10-10-934 

230800 ,, "~34 
' 

23600 ):' 
11450) " " 
2830) 

,, 

72800 11-10-934 

j 
./ 

Çarşamba 

Çar§amba 

Çarşamba 

fi -

', ıı:arf mü .. 
nakasası 

Perşembe 15 Kapalı 
zarf mü· 
nakasası 

6323 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Tarihi Saati 
Riyaziye 2-10-934 Salı 9 

Fizik, Kimya, Türl<çe, Tahrir 2-10-934 Salı 13,30 
Mektebe kaydedilen efendilerden meccani leyli olmak iıı• 

teyenlerin müsabaka İmtihanları 2-10-934 salı günü yıı· 
kurdaki saatlerde yapılacaktır. (5984) 6374 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4819 adet Kazan borusu : Kap alı zarfla münakasası : 4 BirİJ1"' 
ci Teşrin 934 Per§embe günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı ya• 
zıh bir kalem malzeme hizasında gösterilen giln ve saatte ki!" 
palı zarfla münakasaya korun uştur. isteklilerin §artnameıtı• 
ni görmek üzere her giln ve m ünakasaya girmek İçin de o gÜJ1 
ve saatte Kasıınpaııada kain komisyona müracaatları. 

1 ' ' ,(5576) . 6022 

Akay işletmesi Müdürlüğünden• 
Sonbahar mevsimine ait tarife, 26 • Eylül - 934 Çarşaınba 

sabahından bşalıyacaktır. ' 
,Tarifeler Gilelerde satılmaktadır~- [_(6035) 

6413 


