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Başvekilimiz Malat
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Venizelosun 
muvaffakıyeti 

tllf' Yunanistuıda Venizelosun li · 
ral fırkası ile Çaldarisin krali
tçi fırkası arasında aylardanhe· 

att'cereyan eden mücadele nihayet 
l~rincilerin kat'i muvaffakıyeti i
iskf neticelendi. Bu suretle meclisi 
6 eb'usan intihabatından sonra 

an başvekili V enizelos için 
vkalade gayri müsait bir man • 
ıa altnı§ olan vaziyet yeniden 
U'uvaff akıyet safhasına girdi. 
ısfl Malfundur ki Yunanistanda 
aşa tihabat niücade.lesi başlarken 
ine aliyetçi Çaldarıs iktidar mev • 
ıl•İinde olan Venizelosu düşürmek 

in bütün kuvveti ile mali ve iktı· 
i cepheden hücuma geçmişti. 

ünkü Çaldaris V enizelos hükU • 
~etinin en zayıf noktasını burada 
&~ordu. "Yunanistamn çek -
li ütün sıkıntıların sebebi hü -
8metin takip ettiği mali siyaset

lt r. Bu siyaset Yunanistam inkıra
·r. a ıürüklüyor.,, diyordu. 

Ahali fırkası reisinin bu tarz
a tertip ettiği hücumların asıl 

, edefi tabii Venizelosu düşür • 
ek, ondan sonra onun yerine 

mek, daha sonra Yunanistan
a cümhuriyeti idareyi bertaraf 
derek kralı Atinaya davet etmek 
• Çaldarisin hakiki maksadı bu 
lmasa bile bir cok Yunanlılar 
nun hareketinde~ böyle bir ma 

çıkarıyorlardı. Onun için inti • 
abattan evvelki meclis meb'u -
-. • .ı~ ~htcU Jf;JD"lm8.JJ'"'ffl Si yİr• 

Iİ meh'ustan ibaretken son inti • 
batta tam (96) meb'ua çıkardı 

iter Venizeloa muhaliflerinin b~ 
arzı hareketi kartıamda kendiai
lİ ve siyasetini müdafaa ile ikti
a etmi§ olsaydı geçen intihabatta 

1 kasının kazandığı (200) den 

ıeı .azl)a ıneh'ua belki de ( 40) yahut 
~ Yed·· k 

.. 11i(I Ufec~. ti. Bu suretle kral 
1 ~.ara• kartı v ~u~huriyetçiler bü -
nık hır maglubıyete uğraınıt ola-
:aktı. 

V enizel0$ hu vaziyeti görünce 
ntihabat mücadelesinde müdafa-
l yerine kralcılara kartı bir taar
~z planı hazırladı. Kralcılar ka

[ ~~-acak olursa, cümhuri~etin teh
ş ede olduğunu ilan ettı. Bu sa
b 

f'ede intihabatta (102) meb'us çı-
cJrarınıya muvaffak oldu. Bu ise 
~huriyetçilerin iktidar mevki

.. ~ tutunmaları için değilse de 
J•tııin müdafaası için kafi bir 

Jnu\raf fakıyet idi. 

Y enizeloa bu ilk muvaffakı • · 
7b~tli neticeyi aldıktan sonra yeni 
ır tedb' d h . kr 1 1 

ır a a aldı. Bu tedbır de 
a cı arı .. h . dak da cuın urıyete sa ate 
vet etın L... V . 

L-in . • etUl, enızelos bunun 
~ reıaıcü h Z . . .. 
at ede k nı ur aımıse muraca-
kalac r: Çaldariain rejime ıadık 

agına dai .. . .. 
tedi Ak . r aoz vermesını ıs-

• aı takd' 
birleri al v ırde icap eden ted-

acagın .. 1 d. V . 
Jos but bb·· ı soy e ı. enıze • , eşe u .. ·ı kr 

, kuını kralcıh •u ı e alcılar fır -
miye davet ed~tan açıkça vazgeç· 
takdirde f k iYor, geçmedikleri 

'vetile d v ıtr akalrını kanun kuv • 
agr ma at hd· . 

' luyordu. Son gelen eh bıt eltmı§ ~
' V . a er ere go

re enızelosun bu tn h' 
~·d· h ki a ırane teh• 
Cı ı e enen semereyı· v . t' 

~ 
I 1 ermıı ır. 

ra cı ar fırkası reisi Çald . . .. h arıs re• 
ıaıcum ura yazdığı bir m ktu e pta 
J (Devanu Z incl sayıfada) 

f Mehmet Asım 
~ 

ISTANBULUN BAYRAMI Bir rnevJfJ 
~······················· 

Tramvaylar 
Güzel Türk şehrini kahraman ordu 

dokuz sene evvel bugün 
yabancıların elinden kurtarmıştı 

Tek mevkili olursa 
kim ziyan eder ! 

Tramvay şirketi birinci ve 
ikinci mevkileri birleştirerek bir 
türlü mevki yapacak, bütün 
tramvay arabalarını bir renge 
boyayacak, diye bir söz var. 
Vakıa bu söz henüz fiiliyat sa
hasına girecek bir vaziyete gel
miş değildir. Yalnız tasavvur ha· 
Iinde olduğu anlaşılıyor. Eğer 
şimdikı birinci ve ikinci mevki 
arabalar birleştirilecek olursa 
tabii bunun neticesi bilet para
larına tesir yapacak, şirket şim· 

Bugün, lstanbulun kurtultıf 
bayramıdır. Bundan tam dokuz 
sene evel kahraman ordumuz 
lstanbula girmiş, istiklalini ve 
hürriyetini kazandırdığı lstanbul
lular tarafmdan candan, yürek· 
ten karşılanmışb. 

Bugün ayni günün senei deY
riyesidir. Bugün gene lstanbul-

Iular kahraman ordumuzu can· 
dan alkışhyacak, kurtuluş gün
lerini büyük merasimle tesit ede· 
ceklerdir. 

Bu sabah dokuz buçukta ge· 
ı =...,aasc::;: 

çit merasimine iştirak edecek 
kıt'alar , mektepler, cemiyetler 
Sultanahmet meydanında topla· 
nacaklardır. Alay onu beş geçe 
hareket edecek ve Sirkeci, Ka
raköy, Tepebaşı yotile Taksime 
gidecektir. Tam saat onda şeh· 
rin muhtelif yerlerinden toplar 
atılacak ve bütan nakil vasıtalan, 
halk olduğu yerde durarak mu
azzez şehitleri selamlıyacaklardır. 
Deniz nakil vasıtaları ise düdük 
çalarak merasime iştirak ede
ceklerdir. Alay Taksime vasıl 

(Det'anu. 2 inci sayıfada) 
Fransız zabltlerl TUrk 
zablUerlnl sellmlarken .. 

KURULTAY 
9günça
lıştıktan 

sonra 
Samih Rlfat B. 

* ~ 
dün va• 
zil esini 
bitirdi! 

" Kutlu alsun kamunuza Kurultay ,, 

diki birinci ve ikinci mevki bilet 
fiatlarının vasatisini alacak, de
mektir, 

Bugün birinci mevki arabalara 
binen bir çok kimseler ayakta 
kaldıkları halde sırf birinci mev· 
ki araba içinde durmak için bi· 
rıocı mevki bileti veriyorlar. 
Onun için bu yolda bir teşebbüs 
şimdiki birinci mevki yolcuları
nın işine gelebilir. Fakat bugün 
ikinci mevki arabalar ile gidip 
gelenler için böyle değildir. On· 
lar bilakis lıilet fiatlarımn yük· 

Bir 2 inci mevki arabanın hall 

sekliğinden şikayet edeceklerdir. 
Bu itibar ile birinci ve ikinci 
mevki arabalarının birleştirilerek 
bir türlü araba kabul etmek 
fikrine halkın ne diyeceğini dü
şünmek lazı!Ddır, 

Bugün tramvay şirketinin lstan-
bulda işlettiği 100 birinci mevki15( 

1

1 ikinci mevki arabası vardır. Bu 
nisbet ikinci mevkie binecek 

Yusuf Akçora&. Celll SahlrB. RuşenEşre'llt. lbrahlm NecmlB. halkın ihtiyacına nazaran azdır. 

Gazi Hz., Dil inkılap teşebbüsünde de bütün Türk mille- b': a.ni .1?~ ark~bf~n~nk 60-17500 t'ak~necsı~ 
ti · k ~ dl "J b b · k ırancı ıçıo " ı ı en ı ı nın en ıı e era er olduğunu gördüler, kat'i olara ? • . 

hükmolunuyor ki Dil inkdibı da ok kola olacaktır (Dcı•amı w ıncı sayıfada) 
ç y .. - ... ··········································-··············--·· .. T .. k 0·1· T k'k C ·····························-·····--··-·::::.....-................................................. .-••.• - ....... .. 

m ıı ~ı e~~t~~ ~ı-~-~-~--~ .. ~--~··~"~-~-·~ .. ~-·~-t·:":-:·~·~-~-~~~;:::--~-~----, ilk Kurultayı, dokuz günlük çalış-
masından sonra dün akşam vazi
fesini bitirmi§tir. 

Programa göre söylenecek ve 
tetkik edilecek hiçbir mevzu kal

'mamııtı. Yalnı:ı cemiyetin nizam 
\namesi tesbit olunacak ve idare 
heyeti seçilecekti. 

Tam saat 14 te Gazi Hazret • 
.~ leri yanlarında Maarif vekili Re-

!, §İt Galip hey ve diğer zevat oldu
ğu halde salona teşrif ettiler. 

Kurultay reisi Kazım paşa reis 

Dbn DolmaDançe sarayınırı 
önUnde köylUler 

lik makamını, Rıza ve Müştak 
Beyler de riyaset divanı katiplik 
mevkilerini işgal ettikten sonra 
celse açıldı. 

( Dcvam1. 7 inci sayıl ada) 

- Birader, bir daha tiyatroya gelirken bastonumu yanım• 
almıyacaöım. 

- Neden? 
-ikide bir yere dUşUp insanı tath uykusundan urand1r1yor. 



Günzin mesele$i: ....................................... 
Milli müdafaada 

çııvahn rolü 
Rusyadan gelen fen heyeti, Ti

re, Ödemi§ ve Bayındır tarafların 
da yapılacak bir çuval fabrikası 

ile bu fabrikada kullanılacak ke
neviri yetiştirmek için bu üç kaza
da tetkikat yapmaktadır. Bu tet· 
kikat müsait netice verdiği takdir 
de yakın bir zaman sonra çuval 
fabrikasının tesisine başlanacak 
tır. Bu fabrika için icap eden ma
kineler getirilerek kurulacaktır. 

Bu çuval fabrikası yapmak te
şebbüsünü belki ehemmiyetsiz bir 
şey gibi görenler vardır. Eğer var 
sa kat'iyyen bu telakkinin yanlış 

olduğunu söylemek lazımdır. Tür 
kiye için çuval fabrikası ne de -
mek olduğunu anlatmak için umu 
mi harbe dair küçük bir hatıramız 
dan bahsedelim: 

O vakit Suriye cephesinde hiz
met etmiJ olan münevver bir zat 
bize demiJti ki: "Büyük harpte 
Suriye kıt'ası elimizden çıkmıya -
caktı, eğer o vakit memleketimiz
de bir çuval fabrikası olsaydı .. 
Filhakika bir orduyu beslemek i
çin yalnız memlekette bol huğ -
day bulunması kafi gelmiyor. Bu 
buğdayları icap eden yerlere sev· 
ketmek .• Bunun için de çuval bu
lunması icap ediyor. Fakat umu
mi harp uzun sürdüğü için mem
leketteki çuvallar kuJlanılmış, es
kimi!, bitmişti. Hariçten getirmek 
de mümkün değildi. Onun için 
bir gün geldi ki, Suriye cephesin
deki ordumuza buğday gönder -
mek için çuval bulunamadı. Ve 
sırf bunun için cephelerden kuv
vetlerimiz geriye çekildi. Bu su -
retle memleketteki çuvalaızlık Su 
riyenin tahliyesine sebep oldu., 

Bu miıal §unu gösterir ki çu -
val i~i memleket için zahiren gö
ründüğü gibi alelade bir iktısadl 
mesele değildir. Bir gün gelir ki, 
bu it bir miUi müdafaa meselesi 
şeklini bile alabilir. 

Bir mevki 
(Baş taralı 1 inci sayıfada) 

mevki kafi değildir. Fakat ~ir
ketin bu ciheti düşündüğü yok
tur. Bu arabalarm halkın zararına 
tezyidi yüzündendir ki geçen sene, 
evvelki senelere nisbeten ikinci 
mevkie binenler bir senede 2 
milyon azalmış, fakat birinci 
mevki miişterileri 3 milyon art· 
mıştır. 

Sonra acaba tramvay şirketi 
mevzuu bahis teşebbüsü nasıl 
bir maksat ile düşüoiiyor ? Bu 
ieşebbüsten maksat halka kolay
lık olsun diye midir, yoksa her 
1ki ıınıf yolcuları toplıyarak va· 
ıati lizerinden yeni bir bilet pa· 
rası tayin etmekle fazla kar ge
iirmek maksadı mı takip edile
cektir? Küçük bir para farkı 
için tramvaylarda halkı iki sımfa 
ayırmak demokrasi usullerine 
muvafık olmamakla beraber halk 
arasında müsavat rapmak gibi ı 
güzel bir pirensip tatbiki baha-

1 

nesile balkm zararına yeni bir r 
bilet parası kabul edilebilir. OnunJ 
için bu meselede biraz ihtiyatla I 
harek('!t icap etmektedir. ı 

1 

Çangırıda zelzele 
Çankın, 5 ( A.A ) - Hu gece 

ıa1tt 22'yi 20 geçe ,imalden şar· 
~- ,1ogru oldukça tiddetli bir 
b.,eketian olmuştur. Hasar ve 
ıaycgt, yoktur. 

onoooooo ... ooooooooooooee_o _____ .. _____ O_Ho-•o-Ho-oo-oooouoo- ·---- & ---·--··---ı 

l ........ ~ ............ ~--~--~-1! .. ~ .. ~-----~-~.!t..! .. ~ .. ~~ .. ! ............ ~ .... .J 
lngiliz Hariciye nazırının Parisi ziyareti 
................ _ .............. __ ............. -..... ·-····-············· .. ·········-.. ·-·-·-· .. ··•······· .. ---··---

Almanya n ın silihlanma istemesi 
karşısında lngiltere - Fransa bir 

kere daha uyusabildiler mi ? 
Loodra, 5 ( A.A ) - lngiltere 

hariciye nezaretinde teyit edil
diğine göre, askeri statülerin 
musavah hakkanda Almanya ta
rafmdan serdedilen rnetalebahn 
ortaya atmış olduğu meselelerin 
halli için 5 devlet müme11illerin
den mürekkep bir konferanıın 

içtimea davet imkanı, lngiltere 
hükumetince tetkik olunmakta
dır. 

Paristen bildirildiğine göre 
Heriot - John Simon mulakatr, 
bir buçuk saat devam etmiştir. 

Sir John Simo:ı, Fransa bari· 
ciye nezaretinden ayrıhrke, he
men tayyare ile Londraya git-
mekte olduğunu sGylemekle ik
tifa etmiıtir. 

Fransız Başveklll M. lterlyo 

Bir kaç dakika ıonra odasın

çıkan M. Herriot'ya bir çok ga
zeteciler tarafından pek çok su· 

aller sorulmuşsa da "Mülakatımız 

dostane, samımı ve ihlaskirane 
oldu.,, demekten baıka bir şey 
söylememiştir. 

Berlın, 5 (AA) - Hukuk mü-
1avatı meaeleıini tetkik için Lon
drada aktedilmek iıtenllen kon
feransın içtimaı projesi Oıerine 

nim resmi bir takım mlltalealar 
ıerdedilmiıtir. 

Alman hllk 6mt mehafili, no -
tai nazar teatileri vaıiyetini o 
derece 'ahim gGrmUttUr ki Al 
manya, hukuk mOaavabna dair 
olarak icra edil< cek o'an mükl
Jemelerde Fransız ve Alman no
talannda ifade edilm:ş olan no-
taların esas ittibaı edılmiyeceği 
hakkanda te111inıt almadan kon
feransa itlirak etmemek iztira-
rındadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.~.~~-~~~?:.~~~ Gcizi Hz. !..!:.~.~.~ ... ~~-~~:~.~ .. ::.~t~!r!..t 
Bitler daha 
ne istiyor? I 
BoJşevikleri ve 

düşmanları 
yıkıp atmak 

Roma, 5 ( A.A) - Bir gaze

tenin muhabiri, Hitler ile görüt· 

meğe muvaffak olmuş ve Hitler 

kendisine atideki beyanatta bu
lunmu~lur: 

11 Nazi'lerin baılıca gayeai, 
marksizme karşı mücadeledir. 

Bizim hareketimiz, hatta zaif 

hül,umetlere bile marksizm ile 

mücadele etmek ve siyah - KJZ1l 

koalisyonunu devirmek imkanına 
bahtetmiştir. 

Biz, bunun neticelerini g6rdilk.,, 
Gazete muhabiri, ltalyada Al· 

man Nazilerinin bir htikümet 
darbesi yapmalarına intizar edil
mekte olduğunu aGylemiıtir. 

ff :tler, ıu cevabı vermiıtir: 

"ltalyaoın 1922 ıeneaindeki 

vaziyetile Almanyanın timdiki 

vaziyeti yekdiğerioin aynı değil

dir. Bu suretle bir cebir hareke

tine Italyada Inzum vardır. 

Fak at, Almanyada kanun da· 
iresinde hareket daha kolay o
lacaktır. Bu sebepten dolayı da
ha yükıeklere eriıebilmck için 

aşağıdan başladık. Cebir ve şid
dete müstenit hareketler, bizim 

için zararlıdır. 

Hitler, önOmUzdeki intihabata 
ait programı hakkında şöyle de
miştir: 

Vatanın düşmanlarını katiyen 
merhamet etmeksizin koğacağım. 

Alman vatanının azameti için 
benim bayrağım altında çalışma
ya amade bulunanları, evvelce 

bana karşı milcadele etmiı ol
duklarmı düşünmiyerek elimi 

uzatacağım, kendilerine it bulun· 

ması lazım gelen 7 milyon itsi

zimiz var. Almanyayı idare et

mek için biltiln maddi kunet-

Reisicümbur Hazretleri dün 

dil kurultayınan dağılmasından 

sonra Sakarya motörile Boğazda 

bir gezinti yapmışlar ve saat 

20 de saraya avdet buyurmuı

Jardır. 

'\'üksek bir iltifat 
ı.tanbul, S ( A.A ) - Reiel

cü:nbur Hazretleri dil kurulta
yında T. D. T. C. Umumi mer· 

kez heyeti azalığına seçilmiş olan 

zevatı bu akşam yemeğine davet 

ve taltif buyurmuşlardır. 

:ıııııı1111ııııı111111ıınnııı111111111ııııııı11uııııtı1ınntlllll111111ıııııı11111ıı~ 

~ Yuoanlstanda ~ 

İ K;~f~ii;r i I \ 
)Czlmhzu i yeti kabul edince{ 
\ askeri cemiyet kalkıyor ~ = = E : 

1 
Atina, 5 (Hususi) - Kral ~ 

taraftarlarının Ctimburiyeti ka- ~ 
bul etmeleri Dzerjne askeri ~ 
fırkanın feshine karar veril- j 
m~ti~ \ 

Fırkalar zabitlerin ıiyaaetle ğ 

uğraşmalarından doları taki- \ 
bata uğramalarından vaz ge· ~ 

\ çilmesini istiyorlar. Reisicüm· j 
! bur millt bir temer kilz kabi- ~ 
-,; neıi teşkiline çalışmaktadır. l 

Bu kabineye bOtOn ıiyasi fır- \ - = 1 kalar reisleri iıtirak edecek- ~ 
f terdir. Memleketin ıelimeti } 
~ namına bundan baıka çare i 
i bulunamamaktadır. i 
~ Kafandaris ise muhtelit bir \ 
\ kabine teıkili fikrindedir. ~ 
~ıın 11ııııı11 1111 ııııııııı 11 ıııııııı11111ııı111111111111111ııııı1111111ııuııı~ 

lere malik buluouyoruz. Hilkiı· 

meli idare etmiye gerek abliken 

ve gerek kanunen hakkımız var

dır. Alman milletinin iyiliği için 

ve Cenabıhak namına kuvvetle 

deiil, milldin mfittefikan izhar 

ettiği arıuy~ istinaden bükümeti 

idare edecoğimiz zaman, pek 

ziyade yaklaımışbr. 

ltalya ile Almanyanın mDıte

rek düşmanları vardır. Her iki

sinin de vazifesi, medeniyet da

vası için beraberce çahtmaktır.,, 

Şaşılacak 
bir rakam 

Bir Alman kütüp
hanesinin büyük 

lig!~· 
Lelpılı. 5 (A.A) - l Kınubu

sanl 1913 t1rlblndenbıri ıerek 
Almınvıda •• ıerck ecnebi 
memleketlerde Alman l111nı ile 
intişar eden bötlin kitap ve 
mecmuaların kollekılyonunu yap
makta olan Dıutcht Bueberei 
Bibliotbıquı, 11nıdı Ylllti ola
rak kotaphıneye ıelıa nUıba
lamı 87 blnl geçmekte oldutunu 
haber ~ermektedir. 

eu kltDpbane dDayadaki milli 
kfitüphanelerin en mOkemmelldir. 

ihracat oll•lnln 
tebllil 

Istanbul, 5 ( A.A) - ihracat 
ofisinden tebliğ edilm:ıtir : 

.. lspaaya'nın TOrkiye itha!lhna 
karşı memnuniyet vaı'ettiği ve 
yıpılmıı olan muamelelerin ke
'ntemyekun addedildiği yolunda 
piyasamızda ieitilen rivayet doğru 
değildir. Türkiye'den lapanya'ya 
mal ithali serbesttir. Yalnız, it
hal edilen mal mukabilinde dö
viz ihracına müsaade edilmiyor. 
Takyidat, bundan ibarettir. ,, 

Irak - Filistin 
telefonu 

Bağdat, (Huıuıi) - ( Baidat 
Taymis) in neırettiği resmi bir 
tebliğe ıöre ıelecek ıene Bağ
dat ile Filistin araaıntf n telefon 
muhabetatı tee1161 etmiı ola· 
caktır. OnOmQzdeki Teırini1&ni• 
de inıaat batlıyacak, telefon 
hatları ç61 boyunca uzatılacaktır. 
Telefon hattı, petrol borularını 
takip edecektir. 

Yeni bir ortamektep 
loeg61, 5 • Huıusf) - Bu yıl ı 

teıiı edilen ortamektebin açılma 
merasimi buıOn yapıldı. Mera
simde baıta vali ve Maarif mO· 
dllrü Beylerle kalabalık bir halk 
kitlesi hazır bulundu. Açılma 
merasimioden ıonra derslere 
baılanda. 

Venizelosu 
muvaffakıye 

(ea,makalemızd•" O• 
cümhuriyete sadakatini t 
mittir. 
itiraf etmek lazımdır ki i 
neticesinde kat'f ekseriyeti 
mıyan Venizeloı Çaldari 
ğı bu teminat mektubu il• 
yük bir siya.si muvaff ·-........ 
etmittir. Zira Çaldariıin 
batta aldığı reyler ıırf ofJ~ 
cılığına verilmiıtir. Çaldarif 
huriyete ıadakat teminatı 
ten ıonra bu reyler tam 
nizelos fırkasına iltihak 
mektir. Bu iltihak Veni:zel 
tihabatta kaybettiği reyleri 
sile tazmin ve telifi ede 

Netekim Atinadan gel 
haberlere göre Venizelos 
nın meb'usan meclitini 
ilkbaharda yeni bir int' 
sevkedeceğinden bile bı~ ....... 
mektedir. 

Şayet böyle yeni bir ' 
bat yapılacak oluna bu d 
cak (102) meb'uı çıkarın 

liberal fırkanın kuvvetini D 

li arttıracağına ıüphe e 4iri 
lazım gelir. Bu itibarla Ve~ 
ıon siyasi mücadelelerden 

1
, 

tam bir muvaffakıyetle çı 
yılabilir. 

olunca belediye tarafından 
deye bfiyük bir çelenk ko 
Harbiye mektebi rnuzikaaı 
l&l marıını çalacak ve 
bir mcdiıi aır;ah11111 au h ... •• 

ve müteakıben Darülfün 
bir müderris ve mektepler 
mına bir genç nutuklar 16 
ceklerdir. Nutuklardan ıonr 
çit resmine baılanacaktır. 

Evveli askeri mektepler, 
alar, geçecek bunları sivil 
tepler, cemiyetler takip ed..___. __ ., 
tir. On altıda vali ve bel 
reisinin riyasetinde şehir m 
azasından ve cemiyetler m 
sillerinden seçilecek bir 
ko!ordu merkezine giderek 
lordu kumandamna halkın 
ran hislerini bildirecektir. 

Aktam 20 de de Perap 
kahraman ordu za);-itanı ıe.,..,..1111 

250 kitilik bir ziyafet veril 
tir. Geceleyin her taraf ele,.bıt.ı 
terle ıllslenecek; havai fit 
ahlacak, muhtelif yerlerdi 
zikalar çalacaktır. 

BugDakll program 
3 üncü sayıfamızdadır. 

Ttltttn kaçakçıl 
Dokuıuocu ihtisas mabk:,.lllllıU 

Çarııiçinde kaçak çakın•~ 
satmaktan maznun Cemal 
ve yananda kaçak tütün 
matcta11maznun Ortaköyde 
Tahsin Ef. yi altışer ay 
mahkam etmiştir. Ayrıcj 
eczası alınması da karar' 
mııtır. 

Gebze ve 
eşkıyası .,, 

Gebze, Darıca ve cı oO 
adam öldürmekten maı0 

ra Ali ve arkadaşlarıoıD 
kemesine, bugün öğJedeO 
lstanbul ağır ceza mah~ıt• 
de yeniden batlanılacak 

ilk muhakeme sonuad•oı 
nunlardan bazıları mab~ 
muf, bazıları beraet etlll:. 
temyiz mahkemesi, kar 
muıtur. 
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ı~a~~ıı.:::_~~.!. Edirnekapıda işe gı en 
stanbul ve çocukları için ba-

k d 1 )Jir z i yaret a ın arın --·--.. · .. ·····--. 
Madencıler 

susuzluk .. kım yurdu açılıyor 1 
·----;rket bu a yuı onundan 

sonra l\lı !!el ecel!irıi 
v v 

ternin cdiy ·or 

Ltanbulun her tarafında oto

er, gilnde binlerce halkı ta

or •e giln geçtikçe bu nakil 

ı artıyor. Fakat arada bir 

eıa kazalar insanı ürkütüyor. 
• bir tanesi: 

Kartal • Yakacık yolunda bü

bir kaza olmuı ve ıoför 
•Yi • T nı evfik tarafından idare 

··~~ bir otobOs devrilmittir. 0 
•te •ita yolcu bulunuyordu. 

b· rdan UçQ kadındı. Netice-
ar lcıaını •iır yaralanan yol-

r derhal h 
••taneye kaldınl-

•e ıofar Tevfik yakalan-
'· Kaıay f • ıo 6rlln sarhoş 

• aaı~ın ıebebiyet verdi-. tab-
a edılmektedir. gı 

Keresteler altında 
bir çocuk 

Uakapanıoda KöprGbaıı . 
. cıva-

dakı kereste yığınları Uzerin-
oynıyan 3 yaıında Muammer 
indeki çocuk devrilen keres

erin alhnda kalarak yaralan
f, Balat Musevi hastanesine 
brılm11tır. 

Istanbulun 
,,, .................................................... __ ... 

kurtuluş bayramı 
A 

resmı programı 
BugOnkü merasim g(çidine 

ittirak edeceklerin isim ve ge
çi§ s1ralan föyledir : 

A - Motosikletli polis!er. 
8 - Askeri bando. 
C - Harbiye, Tıbbiye, De

niz harp mektepleri, Kuleli, 
Mal~pe askeri liseleri. 

Ç - Bir piyade taburu. 
D - Bir ıuvari bölllğll. 
E - Bir topçu taburu. 
F - Bir muhabere bölüğü. 
G - Sehir bandosu. 
H - Polis müfrezesi. 
l - itfaiye. 
J - DarülfOnun. 
K - Mekteplerin izcileri. 
M - Liseler talebeleri. 
N - Mehlerhlne muzikası. 
O - Esnaf cemiyetleri. 

Merasime girecek kıtaat ve 
askeri mektepleri Ko'.ordu; 
Darülfünunun Darülfünun e
minliği sivil mektepleri Maarif 
müdürlüğü; cemiyetleri Ticaret 
müdürlüğü, diğer kıtaatı men
sup oldukJan makamlar hazır
hyacaklardır. 

Merasim şöyle olacaktır: 
Merasim geçidine iştirak e

decekler tam saat onda Sul
tanahmet meydanında toplan
mış bulunacaklar. T eşrin ievve
lin altıncı günü Ko!ordu ku
mandanının Sirkecide lstanbul 
toprağına ayak bastığı tam 
saat onda Kolordu kuman
danlığ1ndan tayin edilecek 
mevkilerden yirmi bir pare top 
atılacak ve ilk top sesi duyul
duğu zaman Jirnanda bulunan 

büyük küçOk bUtOn va~urlar 
düdüklerile merasimi tes ıt e· 
deceklerdir. Halk ve k~r~ ve 
deniz nakliye vasılalar1 ıkı da
kika oldukları yerde duracak, 
lstanbulu bu saadete kavuştu
ran ıehitleri t~hattür ve tak
dis cdeceklerdır. Onu beş ge-
e kıt'alar yUrüyUf sıralarına 

çöre Su:tanahmet meydanın
~an hareket edeceklerdir. 

Talebe Blrllfllnln daveti 
MilJi Türk Talebe Birliğin

den : lstiklil tarihimizin en 
muzaffer glinlerinden biri olan 
güzel lstanbulumuzun kurtulu
şunun dönUm günü o!an 6-9-32 
gününü tes'it için yüksek tah- ı 
sil gençliğinin saat dokuzda 
Darülfünun meydanında top
lanmalarını dileriz. 

ve Vekil Bey 
},f ad enlerden verg i alın-
111anıas1111. muafiyetlerin 

idarn esiııi istiyoı lar 
lkhsat vekili Celil B. dlln sa• 

bab 1anayi ve maadin bankasın
da madenciler heyetinin ziyare• 
tini kabul etmiştir. 

Maden işletenlerden Edip, Re· 
ıit Osman, Sadrettin Enver, M~ 
ti Bilyoti beylerden mllteıekkıl 
olan heyet Celil beye madenci· 
lel'in dileklerini bildirmiılerdir. 

Madencilerin istedikleri ıun• 
)ardır: 

Madenlerde ku'lanılan patla• 
yıcı maddeler fiatlannın tabii 
hadde indirilmesi, nakliye ncret• 
)erinin indirilmesi, sanayi tetrik 
kanununun madenlere verdiği 
muafiyetlerin idamesi, mevcut 
madenlerin iılemesine lllıumlu 
sermaye azaldığından madenJe
rin harabiyelten kurtanlmasına 
çalııılması için madenlerden ver
gi alınmaması ve maden vergi• 
sinin yllzde bire indirilmesi, dev· 
redilmiş mekşuf madenlere ait 
Ye tatbiki imkinıız olduiu tec
rDbe ile tahakkuk eden maden 
ıartnamelerinin yeniden tetkik 
edilerek tadili. 

Celil B. heyet azasına dilek· 
lerinin tetkik edilerek bir karar 
verilecejini 83ylemiıtir. 

Muvaffakıyetli 
Türk kızı 

bir 

Dört yıldır Av:. --------. 
rupada tahsilde 

bulunan Rukiye 

Mehmet Hanım, 
tahsilini muvaffa· 
kı) etli bir suret· 

te bitirerek mem• 

leketine dönmOı· 
tür. 

Rukiye Meh· Ruldr•M•hmef 
met Hanım Fr1n ~anım 

l.nayi mektebınden 19 
sanın k 

Ukifat alarak çıkmıt ve BrU • 
:ıde E'col yunch da stajını ~i
tirerek mektebin en parlak dıp
lomaıını almıştır. 

Rukiye Hanım boş vakitlerin· 
de tatillerinde de lıviçre, Fran• 
.. ,' ltalya, ispanya, Bulgariıt~n, 
Su !>istan, lngiltere ve Belçıka 
gibi her Avrupa memleketlerin
de seyahat ederek tecrllbelerini 
arthrmıttır. 

Rukiye Mehmet Hamm De
niılilidir. Kendisini tebrik ede· . 
rız. -----------

Tiyatro mektebi 
bu sene açılamıyor 

Maarif velcileti bu sene Be
lediyenin idaresi altında bulunan 
tiyatro mektebine her sene ver• 
diği 3000 lira tahsisatı vermediği 
için, mektep bu ıene açılamıya• 
cakhr. 

Yalnız Darülbedayiin bOtçe
sinden a)rılacak bir miktar tab• 
sisatla operetlerde oynayacak 
lcad111 artistler yetiıtirilecektir. 
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Hikaye Yeğeni .•• Nakleden: 

fa. 

Münif bey hakikaten acınacak 
bil'haldeydi. Yirmi senelik mes'ut 
bir "hayatı zevciyet,, ten sonra 
Şefika onu birdenhire yalnız bı
raknuştT. Ölüm hakikaten birden
bire olm~tu. Üç gün içinde zaval 
h kadıncağız eriyip gitmİ§ti. 

Münif bey kendi halinde bir 
tüccardı. Karısı ile gayet iyi geçi· 
nirlerdi. Ayni renkleri, Darülbeda 
yide oymyan ayni piyeıleri, &İne
malarda gördükleri ayni filmleri 

· beğenirlerdi. Birisinin melıtubu -
nu ötekisi, kendi mektubu İmi' gi 
bi açardı. Biribirlerine o derece 
uymuılardı ki, tramvaya. bindik • 
leri zaman: 

- Bize Taksime bir bilet! 
Deseler ve tramva.ycı sorsa: 
- Niçin? Siz iki kitiıiniz? 
Onların: 

- Hayır, biz yekvücuduz ! 
Diye cevap vermiye hakları 

vardı. 

Şefika, Münif beye adeta ç.o· 
cuğu gibi bakardı. Birçok küçük 
uf ak, tefek şeyler vardı ki, Münif 
bey, kendi kendine yapamudı. 

Meseli, her sabah kıravatmı ka
rııı bağlar, kahvaltı ederken yu -
murtasım o kırıp önüne getirirdi. 

Münif bey şimdi sadece dul 
kalmamıı, ayni zamanda öksüz 
ve yetim de kalmıştı. Şimdi ne ya 
pacaktı? 

Münif bey tamam dört gün e
vinden çıkmadı. Dördüncü günü 
yazıhanesine geldiği zaman Mü -
nif beyi kimse tanımadı. O kadar 
zayıflamıı, yüzü o kadar bozul • 
muıtu ki, kendisini görenler, bir 
an, onun da karsımn peşinden gi 
'deceğinden korktular. 

Münif hey artık dillere deatan 
olmuıtu. Onu herkes nümune bir 
zevç olarak gösteriyordu. Kadın -
lar kocalarına: 

- Gördün mü bak kocayı, 
diyorlardı, her halde ben ölsem, 
arkamdan böyle müteessir olmaz 
dın. 
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Oç ay sonra Münif beyin ken 
diaine bir metres edindiğini du -
yunca herkeı hayretten dona kal
dı. Demek bu adaımın kederi, ha 
rap oluıu hep sahte idi. Evvelce 
kendiıini nümune zevç olarak gös 
teren kadınlar timdi: 

- Vay pinpon vay, kırkından 
aonra insan saz çalar mı? Zaten 
hep erkekler biribirine benzerler. 

Diyorlardı. Filhakika, Münif 
bey, apartımamnın alt katında 
oturan dul, ve ancak otuz iki otuz 
üç yqlarında bulunan güzel ve 
sarıtm Af et hanımla tanışını§, bir 
hafta ıonra da beraber ya§amıya 
bqlamıtlardı. Durunuz bu nasıl 
oldu, ıize anlatayım. 

Bir aktam, Münif hey, geç va· 
kit evine dönmüı, apartımanmm 
merdivenlerini çıkmıya ba§lamış· 
tı. Üçüncü kata gelince, Münif 
bey, hafif bir baygınlık hissetti. 
Bir an durdu. Merdivenler gözle· 
rinin önünde dönmiye baılaımı,tı. 
~§ağıya doğru bakınca gözleri ka 
rardı, az kalsın beyin üstü, asan • 
sör için bırakılmı! olan hoşluktan 
'dütecekti. Trabzona dar tutundu 
ve olduğu yere yıkılıverdi. Tam 
bu esnada, üçüncü katta oturan 
genç dul kapısını açmış, bir deli
kanlıyı teşyi ediyordu. Kadın, Mü 
nif beyi bu vaziyette görünce, ya 
nındaki gence: 

- Sen git, geç kalma! 
Diyerek hemen koştu, Münif 

fJeyin ko!tuftuna gtrerek kaldırdı, 
apaıiımanına götürerek yatırdı, 
kolonyalar filan serperek ayılttı. 

Ertesi sabah, Af et ha mm er • 
kenden yukarı çıkıp komşusunun 
hal ve hatırını sormuştu. Biraz 
sonra da hizmet!ri gelerek kahval 
tıyı hazırladı. Münif bey henüz 
pek zayıf olduğu için, Afet ha -
nım, onun kıpırdanmasms müsaa 
de etmedi, yumurtasını kendi eJi
ı~ kırarak ona ve:rdi. 

lıte bu hidİse, Münif beyi A· 
f et hanıma i!ık ebıişti. Çünkü A 
fet hanım da, tıpkı Şefika gibi yu
murta kırıyor, onun gibi hizmet e 
diyordu. Yoksa, allah, ona acıyıp 
da, bu k~dmı, aeYgili kansının 

benzerini mi göndermi~ti? Hik • 
metinden ıual olunmaz. 

Şimdi artık Afet hanım, Münif 
beyin apartımanma tqınmıştı. 

Münif bey ondan pek memnundu. 
Vakıa eski kansı gibi aralarıntla 
tam bir anlaıma yoktu ama .. 

Yalnız, Münif bey, Afc.t ha -
n1mı, merdiven baımda dü~üğü 
ak§am gördüğü genÇ.ten müthiş 
bir suretle kıskanıyordu. Afet ha-
nım: 

- Akrabamdandır, demişti, 

yeğenim .. Zavallı çocuğun ben -
den başka kimsesi yoktur, ben 
bakmrya mecburum. 

Sonra, Münif beye rica ederek, 
onu yazıhanesine katip olarak al 
dırtmJJb. Arasrra, Af et hanım ge

liyor, onu yazıhanede görüyordu. 
O zamanlar Münif B, bunların bi 
ribirlerine derin bakışlarından fe 
na halde muztarip oluyordu. Ni • 
hayet Afet hanım, bir gün: 

- Rica ederim, dedi, bu gece 
Muzafferi yemeğe çağır, bir tane 
cik akrabaıın. 

Münif bey yüzünü ekşitti. Fa
kat birdenbireaklma bir ~ey gel -
di. Bu meseleyi kat'i bir şekilde 
anlamalı idi. Bunun için de bir 
plan hazırlamıştı. 

- Peki, dedi, buyursun, ma
almemnuniye! .. 

Münif beyin aldığı tertibat §U 

idi. Tam yemeğin ortaJ11nda ge -
lip kendisini mühim bir iş için ça 
ğıracaklar, gidip misafirlerile ko· 
nuşmak üzere onları yalnız bıra
kacak, sonra, sanki salonda imiş 
gibi yaparak balkonden ge!!p cr..
ları gözetliyecekti. 

Filhakika, her şey hazırladığı 
gibi oldu. Tam yemeğin ortasında 
hizmetçi gelerek: 

- Beyefendi, dedi, komisyon 
cu Saim ve Ahmet beyler muhak
kak sizi görmek istiyorlar. 

Münif bey homurdanarak ve 
af diliyerek kalktı. Kapıdan çık -
tı. Salondan geçti. Dönüp balkon 
dan içeriye baktı. 

Münif heyin gördüğü manzara, 
şüphelerini tamamile teyit ede -
cek bir vaziyette idi. Muzaffer, 
Afet hanımı derin bir surette lru
caklamış ve öpüyordu. Kadın: 

_ Yavrum, diyordu, hakikati 
gizlemek bana o kadar zor geli • 

k.' yor 1 ... 

_ Peki ama söylesene! .• 
- Ah yavrum, söylemek o ka 

dar kolay mı? 
Münif bey içeri girerek "Al -

çaklar ! .. ,, diye bağırmamak için 
kendini zor zaptediyordu. Fakat 
durdu, dinledi. Şimdi Muzaffer 
soruyordu: 

- Seni sevdiğinden emin ıni
ıin? 

- Katiyyen eminim! 
-O halde? 
- Yavrum, sana kaç defa söy 

lemedim mi? Bir defa kendisine o 
tuz iki yaıındayım demi, bulun • 
dum •• Nasıl olur da otuz iki yaşın 

VAKiT 

Geçen Alayısta 

Tra 
bir ç 

:> 

Çocuk mu tramvaya, 
tramvay mı çncuğa 

çarptı ! 
P/ayısın il inci güa. ü, Akc;aray

da Cümhuriyet caddcs nde o!an 
bir kaza : Vatman Muammer 
efe!ldinin idare elliği tramvAy 
arabns•, Şükrü isminde on iki 
aşında bir çocuğa çaıpmış. Ço

cuk yaralanmış ve ancak bir ay 
sonra iyileşebilmiş .... 

Dava, bu. Şimdi lstanbul ikinci 
cez.a mahkemesinde muhakeme 
Bir tarafta çocuğun vel si namına 
nvukat, öbi'r tar"fta avukstile 
beraber vatman.... Muhake.me 
kararnamesi okununca, reis Ha· 
mit Bey, maznuna sordu : 

- Hadise nasıl oldu? 
- Efendim, şöyle: Ben, ara-

bayı idare edıyorcum. Yol alır· 
keo, yandan bir karaltı •.• 

- für karaltı mı? ... 
- Evet. 
- Vakit gecemi idi 1 
- Hayır, Gündüz. Aydınlık, 

sabah! 
- Şu halde ne karaltısı? 
- Efendim, ben iyice göre-

medim. şte çocukmuş anlaşılan ... 
Birdenbire nrabaya çarph. 

- Araba mı çocuğa çarptı, 
çocuk mu arabaya? 

- Efendim, "çarptı,, demek
ten maksadım şu: Çocuk, birden 
bire arabanın üzerine atlamış ... 
Atılmış... Nereden çıktığını, ne
den atladığını, atıldığını bilmem. 
Ben usulü dairesinde tramvayı 
idare ederek, Topkapıya doğru 

g:diyordum. Çocuk yan demire 
ve yüzü koyun yaya kaldırımlığa 
düşmüş. 

- Çocuk nereden çıkmış 1 
Yolda mı imiş, yoksa bir yan 
sokaktan filin mı ilerlemiş? 

- Orada yan sokaklar var, 
ama tramvay sokağı geçmişti. 

Kaldırımdan atılmış olacak 
hem ben görmedim, ama gören
ler var: Çocult köpek kovahyor
muş l 

Mahkeme, şnhitleri çağıracak, 
muhakeme dokuz teşrinisani sl\
ni sabahına kaldı. 

ihtiyari tetkik 
Vılayette teşekltül eden ihti

yari tetkik komisyonu son top-
lantısında kahve, şeker ve çay 
meselesi üzerinde gönderilen 
evrakı tetkik etmiş ve bazı nok
taların ticaret odasından sorul
masına karar verilınişlir. 

··-···-··················-···········-···················· -· ·······-···························--··· .. ············· da bir kadının böyle yirmi beş 
yaşında koskocaman bir .. 
O zaman, Münif bey, kendisi için 
hakikati meydana tamamen ~ıkcı
racak olan Muzafferin şu sözleri
ni işitti: 

- Ah anne, ah .. Ne kadar da 
kadın ve genç knlmı~sın? .• 

Miinif bey az kalsın ağlıyacek 
tı. Gözlerinden akan yaşları tuta
rak, usulca salona döndü, komis
yoncuları atlattı ve yemek oda -
sına uirmeden evvel, hmmsi yazı· 
hanesinden, ölen karrnına takmış 
olduğu niş&n yüzüğünü aldı, içeri 
girince doğru Afet hanıma ilerle
di, parmağına geçirdi, alnından ö 
perek: 

- Af et, dedi, seni bu gün ne 
kadar genç görüyorum bifoen ! .. 

Muzaffere dönerek: 
- Hele, diye ilave etti, seni 

hiçbir zaman bu kadar sevimli 
bulmamıştım. 

iki ay ıonra düğün oldu. 
fa. 

"K an un 
Namına,, 

Hakiki bir şı:ıheser olduğun 
dan herkes ittifak etmektedir 

Bu a .. şamdan itibaren 

GLORYA'da 
Kahramanlık ... 

Lüks ... 
Aşk ..• 

8 Teşrmievvel 
Cumartesi alişammdan itibaren 

Asri Sinemada 
Vatlace Berry - Clark Gable -
jeanne Harlov ve Levis Stone 

taraf ındao temsıl edilen 
Gizli Mahkeme 

SUperfilmi başlıyor. 
H3ydntl:ırın hayatını musavver mühlç 
' C müessir b:r sahne. Metro Gold\'yn 

'-- Mayer fılmi .. 

B:J Arzuyu umuml lizerine 

Asri Sinema a 
Parlak muvaffakiyetler 

kaı.aomış olan 

Malek harbe gidiyor 
şen · ve gülilnçlü filmi 

8 Teşrinievvel cum:ırtesl son m:ıtinesine 
kııdar devıım edecektir. 
Mutlaka görünüz 

tı... Metro Goldv~'tl Maycr filmi _ 

TAKViM -~ 
Perşembe Cuma 

6 T.evvel 7 T.evvel 
5 Cema.ahlr 6 Cema.ahlr 

GUn doğu§U 6,11 Cl,13 

GUıı lı:ıt.I§ı l:',30 17,28 

Sabah ııanınzı 6,11 6, 13 

Ö~le namazı t!.Oll 12.QO 

lklndl namı:w ıs.as 1s.oı. 

AkDnnı namıı.zı ı;,30 t7.'.!8 
Yatsı nıı.mnzı 19,Cf'J t!l,O 1 

lmsak 4,33 '4,3, 

Yılın geçen } günleri 
267 !68 

Yılm kalıı.n l 98 97 I gQnlerl ; 
~-- - - - 2-1 ......... 

HAVA - DUn sı~ktık nzaml 13, 1111ga -
ı:t ıG d roca Olarak tesblt edilmlıtUr. Bugtln 
rU%gft.r rnUtehav\'ll sUratıe esecek hava yarı 
bulutlu yarı açık olacaktır. 

RADYO 

BugUn 

İST ANBUL - 18 den 19,30 a kadar 
gramofon, 19,SO dan 21 e ltadar alaturka 
saz, 21 den 22 ye kadar orkestra. 22 den 
23 c kadar alaturka. saz. 

VlYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13, 

40 pl~k. 14,10 pltık, 16,55 muslld, ıs kon
ser, 21,20 Draın, 23 orkutrn. 

ROMA (441,2 m) - 21 plAk, 21,45 sen
fonik konser, 28,5~ h!ı.bcr. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 kon

ser, ıs.o~ konııcr, 17 konser, 18,30 konser, 

20 çigo.n orkestrası, 22 dans. 
OSLO (10S3 m) - 20,80 od:ı muslklsl. 

21,30 orke:ıtrn, 23,15 ;ko:o. 

MOSKOVA (1804 m) - 15,30 musiki, 

11,30 musiki, ve 23 e kadar muhtelit ncı;rt
yat. 

Yarın 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 
lS,40 pttık, 14,10 plft.k, 16.20 mutlki, ıs 

musiki piyes, 20,50 piyes, 21,40 orlcestrn.. 
ROMA (441,2 m) - 18,30 pl.ik, lS,80 

k onser, 21,45 konser, 23 konser, 23,55 ha -
ber. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 lconscr, 
13,05 konser, 18,ZO pll!.k, 20,15 konser, 22 
oda musikis i. 

OSLO (108 m) - 19,SO konser, 21 kon
ser, 23,15 halk §nrkılnn. 

MOSKOVA (1304 m) - 15,30 musiki, 
16,30 musfül ve 22,55 e kadar muhtelif ne•§ 
riyat. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 p!Ak, ıs 

halk ltonscrl, 21,15 senfonik konser, 24 
dans. 

KÖN1GVüSTER HA VZEN (1635 m) -
7,15 jimnastik, li,30 konser, 21,30 dans. 

PARİS (1725 m) - 20,25 musiki, 21,40 
mUsahabe, 22.SO konser. 

VASA!'!CI erR 
BAYRAK ALT&fllO~· 

Hiç b'r h.edın Se\ eliği kocııSI 
de bu miı•hi · ca,usluı:tu üıerııı' a 
maz. f'lh eten R K O dünya tıı k 

Bu akşam 

Artistik sinema 
Büyük gala müsameresi 

KADIN PEŞ!N 
(RUBACUORI) 

Iık Italyanca söz:tü ve 
· film 

Armando Falc 
Grazia Del R 

ilaveten: E:duardo Bianko 
jantin orkestrası. "Pampa 
jantina., nın tarihi ta 
arasında en mükemmel vo 

döndürücü tangoları l 

b6aa edecektir. 

Telefon : 42851 

lstanbul Belediy 
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DarDlbedayl Şehir Tiya v 
Temsfllerl : ~ b 

6. 10- 932 
Perşembe lsUHBUL 
akşamı M 

aa t ~l ,30~~d~-.~trt 1\ 
Yedi köyUn 

Zeynebi 
Yaıan: Hnuptmann 

Nakleden: 
Seniha Bedri n. 

Umuma mahsus 

1 1111 

lllllHl 
Isıanbul 6 ıncı icra memurlu 

Bır borçtan dolayı tahtı hacze 
paray:ı çcuilmesl tak:ırrur eden 
) ünde Modada 27 numara1 ı hail 
adet Radyo m:ıkinesi 8 · 10 · Q 

s:ınt 12 - 14 de pııra\·a çevrile 
taliplerin meıkCır ~ilndc cn:ıh:ıllin 
bulunmalan ilıln olunur cfeııdiıtı 

,-BORS 
5 T.ovvel 1932 
Nukut (Satuı) 

----~Kuruş 

20 t. Fransız 170 

l SterllD 735-

1 Dolar 213,- 1 Mark 

20 Liret 218- 1 ZOlotl 

20 ı. Belçika t17-
1 Pcmgö 

20 Ley 
20 Drnhml 27,-
20 lsvir;re 8 o-
20 Leva 27.-

l Florin ES-
20 Kuron Çek 124-

Çek flatları (kep. ~ 
P:ı.ıis 12 06 t 

Londra 730 75 Viyana 
Ne• York 
Millno 
Brllksel 
Atina 
Cenevre 
Sof y~ . 1terdnm 

t nan itası 
An3ı.lOIU 

Reji 
~ı-. Hcyrlye 
Tramvay 
u. Sigorta 
-~monU 

0475'2 
9.2? 
341159 
77,29 
2 4512 
66O!1 
1.1759 

~ .. 10 
21,90 
S,05 
1450 
47 

12,2 
2350 

0 'ldrft 
Beri in 
V&r§O~ 

l"~.,.u 

BU kreş 
Belgraı 
Mruıko\'t 

-istik arzlar 
Ist. dnhlll 96501 Elektrfll 

Tra.f4'1a1 
Ş:ı.rk D.yollıın 5,05 

1 D.Muvahhldc 59 - TQne 
Gllmrllkier 5,tO Rılttııll J 

4 20 ,An&dOl\l ıJ 
So.ydl mahJ A.nadolıl ~ 
Bağdnt 4•5o ~~ 
Askeriye A. 1111 
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Sayda 5 

Iktısat vekili Ticaret mek· 
tebinde , Darülfünunda 
Celal Bey bugün Ankaraya gidiyor 

Nigar Hanımın evinde inatçılığı hizmetçiyi korkutan 
bir ziyaretçi : Mehmet Ali Efendi bek)iyor ••• 

-24-
Zltnl ile Ni,ar ••• Feyzi Bey bir 
aldandıimr zannetti.. Karıı 
dırmadaa onların kol lrola dur. 

uklan bir cameklmn ııraaına 
dar ıeçti. Yandan ikiaini de u-

sun aaclıya tetkik etti. 

Onlara slribma•luizin u. Yan· 
larına kadar aitti. Zaten onlar 0 
kadar blrWrlerine yalan ve cam· 
daki bir P1 takımını 0 kadar dik· 
katla ..,ncliyorlardı ki etrafla· 

ela '*"PD eden hiç bir teJclen 
herleri ol•mazdı.. F .,m Be, 

bird..wr. Zihniyi kolundan sek· 
mele te ve Niılra ba çocuktan ne 
~tini IOrup IOl'lllamakta le

•• etti. 

- Eter, decll, eenet ıetircllniz· 
ae lamdieine t11lerim, yana ıe
lirainis.. 

- H&JD' merak etmeJİD, para itt..._ ,..._.im,, onala ko • 
nutmı• icap ecli,.., .. 

- Ne llonatacMmaısT Sis ha· 
mmefatliJi tamr • ......., ilminiz 
nedir?. 

- Hafi', ne o *1 tamr, ne 
ele ben onu taam& .. Amma ken· 
dlaiu alt pk mllma Wr meeele 
konllfllllP ,.ldiliml .a,le.. 

Ba uWID Mr alıcakh olmadı· 
.......... ptlrlw bbm~i hi
,.. ......... olda. A•ma ıene 
tekrar edl,.,..duı 

- Hanımefendi ılzin kim ol· 
clatanmu bilmeden konupmu • 
llterHniz, iatecliiia.isl Wr lrqıda 
yum• ... Sonra ıelir cevabını a· 
bnmız .• 

1ok mu?. Şimdi doirUUDU s8yle 
bakalım •• 

Dedi.. Kadın yan endipli, yan 
hizmete imade: 

- lıteneniz e'Yin her tarafım 
ıezip garün, hanımefendi evde 
yok.. 

- All, İfte bayJe poliıin dedik· 
lerini yap... Şimdi onun oduına 
götür beni bakayım •• 

Beraber yukanlr:i bta çıktılar, 
bir iki odayı ıezdiler, aalona bak· 
blar. O zaman Ni,ann hakikaten 
evde olmadıima )lan••t getiren 
poli• memuruz 

- Peki, dedi,•aea tahil hanıme• 
fendinin kimlerle koDUttuiunu, 
kimlerle dott oldutmm bilinin, 
onun erkek taıudddan me1anm· 
ela en çok ıö ·· tüiü kimler var? 

l'Uf l 0 b0 

Akraba, nipnb, kOJDfU fa an ıı ı. 
- Hanımefendinin iki nitanlı· 

lkb11t Vekili Celil Bef din 
ltleclen sonra YOksek Ticaret 
•• ikblat mektebial ziyuet et· 
mittir. Me~tep mOdlrll Htıaeyin 
HDIDI Bey tarafaadaa ku11laoaa 
Vekil S.,, bltQa binaya gezmif, 
mektebia tııkU&b, mllderriı ve 
muallimleriJe çalııma tarzları 
hakkında mlldllrdea izahıt ilte
miftir. Bundan ıoara mektebin 
blltçeıi, muhtelif lnumlara alınan 
talebe ve lnıımlaran evAh, mek· 
tepten yetifenlerin hayati kıymet· 
leri Dserinde mOdllrle baabubıl· 
de bulunmuı,laburıtavarı gezmit 
ve laburatuvarm gerek devlet 
blımeti, gerek mektepte yapbia 
vıdfe ile talebenin laboratuvar 
meuial hakkında malOmat al· 
mqbr. Vekil Bey lıbnratuvara 
lletenmif, ve çok faydab bir 
bale getirilmeai için dOf llnDlen 
ıeyleri memnuniyetle kabul ve 
tatbik edecejioi ı&ylemİf, aon· 
ra mektebin yanındaki Ticaret 
Ye auayi mUzeaini gezmiftir. 
Celıl Bey baradı, millenin 
tllc:cara, memlekete we barice 
kerp daha çok faydalı olma11 
için IOzum g&rDlen ibtiyaçlann 
tabltilll iatemif, mllzede balan-

maaı icap eden nOmunelerln çok 
iyi taanlf edllmit bir ıekilde 
g8ıterllmeıl için bluat mqpl 
olacatını ı&ylemlftlr. 

Daıillflaaada 

Celll bey baadan ıonra Da
rOJfOauaa ziyaret etmiftir. CeJll 
be1 Raı proftalrl Orlofu koa· 
fer•a11nda bulaaıcakb. Fakat 
prof e1ar baıtalaodıit için sel· 
memiıti. 
Cı 'Al bey DarUlfOnaada mll

derriıler tarafından kuıa18nmlf 
Ye çay ziyafetinde buhmmaftur. 

Celll bey kendiıl ile bu eı• 
nada g&rtııen muharririllllle Ti• 
caret mektebi ile Dartllftbrana 
'Siyaret ettlflnf, llbnbal limanı 

•• limum bir eld• itlareli me• 
seleıile benDz metıal olmadapm 
alylemfftir. 

Vekil bey bu ıOn Aakanya 
hareket edecektir. Birkaç ,an 
aonra tetkiklerine devam etmek 
Dıere tekrar ıehrlmile plmui 
muhtemeldir. 

Siirt meb'uıu Mahmut Bey de 
yekil Beyle birlikte Aakarıya 
gidecektir. 

Sonra bunu İhtlJ&ta manfak 
... lmadı. lkiıi de ı,a1ı. cllrflttaa• 
l»ir muamele kartu-la ticldetli 
laarekette bulunabillrdl. Hele Zih· 
•i için böyle bir hareket tamiri 
&&Yri kabil oJalPHf ve Zilml ile 
Nenninba .,..ı ebedinen açılabi
lirdi. Nlalrua tlir erkek için ne ka 
dar cazip olduğunu bizzat ke d'· 

- HaJll' Yaldt ......... :.He
men bu aabab onunla konutmalı· 
yım.. Eğer daha uyanmadıyıa ne 
zaman uyanacağını ıöyle, bekle • 
rim •• 

... ,...,....._l.fl!'!ll!. onların ikiıi 
de ••1mez old • imdi fııannn
efendi çok ıenç hir mektep tale· 
beıile göriifüyor amma tabii bu 
ıeçici bir hevestir, buıün var, ya· 
nn yok. •• 

iki şüpheli adam Kammpaıadaki ce-
yakalandı set ve katilf . t "be . n ı 

ı ecru etmıtti. 

Orada onlara ıörüameden ay· 
nldı •• Fakat •rt••. .. N" A-

. -· awa ••ana e Yınde Zihniyi veya Niıirı bularak 
bu iti temizlenıiye karar verdi. . ... . 

F ea ~balı hariciye teırifat· 
epı 8q Ni8bm -:-... ·ı 

--.~... -·---aı· 
Jilet Alı ~-· h•lfi calclr. K-.. 
11tına Nıglnn ••ne M afalı. ne 

ıı çıktı, kapıyı teaadüfen hiz. 
i •smıttı. Mehmet Ali Efen· 
ı 

~., ..... ...,.pim .. 
1• ~ fabt Pitlda -
ı. memmaı --

- Ha1cll cannn, IJa aeatt.e..,. 
bia çıbr mı? Beld claha "7&D• 

lllMmftn'·• Oturur, belden-.. MI· 
him bir mesele var •• 

- Hammefendl evde yok; hu 
alqamdan enel ne ,.1mes, ak· 
f&m da ıaat kaçta ıellr bilmmn •• 

- Peki, kaçta ıelirıe ıelıin, 
ben onu bekliyeceğim •• Amma ne 
ıamıoraun kuz~, beni hırıız mı 
zannedlyonun? Yok canım .. 

Diyerek memur bir a7ajuu ke
r~n .__.. Ej.- atmuaJ-cb hiç 
!"r ~icle ı.......ıw •ir aerar 
... ~ lai .. .ep beUd 
de birdenbire Jbüne kap'" D• 
patacaktı •• 

- Haydi camm, çekil ıeri1e ... 

"Si. .. ı itelDlw ~in .. Jdinis 
ıaliba .. .,, 

- Belki t Onlar birbirlerini im· 
kanırlar mıydı?. ~ ... 

- Elbet lmkamrlardı •• 
- Peki, birl»irlerini tanırlar 

1111Jclı7. 
- T•maslanlı amma tlaba 

Pile olan Fe7Si ~ ltir siba 4h
.... ~ Nislr H•••la m,.... 
laadıimı " ....... k a.eıe el· 
duiuDa itftiw pek .. ım«ttL• 

-Ya, e,le ..t?. Ba Fe,si Be1 
pek Hrt .... ..ı- mnlır?. 

~Haunlleb•et 
ilimlerinde iki kiti tnkif eclil· 
mitlerdir. 

BUDların Kigili olduju orada 
birçok hıydutluk hadiselerinden 
maznun bulundukları, &zerlerin· 
deki nDfUI takereltrlDln de keia· 
clllerine alt olmaclılt aetlcaiae ........... 

Memleketlafatl• lataalaala 
,... ~- IHa iki kiti. acUiJ.,e 
•eıİllliiflercli· ----

(0.•- ..... > Sen Wmdı anlar 111111117. Ben poo 
U. ._111117Umoo , ..... ..,_tomrüta Llm· 

- .U."*Dana .. ı. 0 , ...... ak........ ••• ..,..... laacls Jıpıbrken 
,.,,.. ... , ...,_de taJeL- ....,..,. LI ... ...-ma laakaret ettlii 

me, .. ...a _b., ~ ._.. -...c1a bulunan ala· 
118 

ele henmwfc:m~ •. _,..__ .iiifs4r. lreicll.ıse.. ...., la- •ki• Yalylcle bıpndan yuı· - -... ~- ~ 1+4nlıı••• "'11.t- ı.--a.. Limbo yıkıl•• .._ 

Birkaç g8ıa enel K...mPlf&• 
dı hDviyeti WUamiyen bir alil 
buluomutlu, 61c1Drea ele biUaml
yordu. 

Ölenin kim o1dup aahı an• 
lafalamamlfbr. Ancak, l>ca cina• 

7etl ltllJea laaldmacta mllalm bir 
ip aea elde eclll•lf, d.. akpm 
ıc..-papcla WrW 1akalanm11tar. 
v ......... .,...,. ,eldl•elde-
clir. Hlti1etl ıimclikl halele ukla 
tatalmıktadır. Claa1etla .....ı 
oldutanan baıtmlerde bmamle 
anlııılmua malatemelclL 

Konservatuvara 
mlteb-• 

Fakat hizmetçi ısrar edi1or, 
'"-lundulu yerde mdılanmıı ıibi, 
•emunm içeriye girmeaine mani 

Qyordu.. Şüphelendiii bqka 
leJdi.. Gene alacaklılardan biri 
....... ihtimali vardı: 

hir iki - - ..... , •• ?= ~ ... --.-. -DUf"""· -#--- ...... • ....... ..,. , .. .... 
•.az hizmetçi Wmm kara· ••• .. bla ..... .,, .. d..- Ticaret odası meclisi 

nnı deiittlrdi •• iki adıaa ıeri se- ama, lallhulini artbrmak icap 

a.ıec11, • .,..... .... ~ 
cllfl için vı,. ......... ola 

kildi ve Me'-et Ali Efendiyi İ· edecektir. Ticaret oc1.. mecliai dla de 
çeriye ahm,a mecbar oldu, O sa· Milli lkt111t ve Tasarruf toplum11 •• kontenjan me1ele-
man poliı memuru: C leri Ye ibrıcabmıı etrL-..1-Lı enıiyeti uaauaaı 

- Sahiden hanımefendi evde ----------·--.!J 1aallere cewap huarlamalda met· 
ıul olmuthar. 

iki Gülüşlü Kadın! da oturuyorum. iri Polün YUJ'Uldu 
iu zaman, yani tam ıaat altıda 
ben pa111iyoncla idiın ve orad~ 
pamiyon aahibi ile ıöriif ü:ror • 
dum. Sonra tramvaya bindim. Bi
naenaleyh o, tahidinıdir. Sonra 
marki d'Erlemoat da bana teha • 

deftere bakaJDD •• 4 Huiraa ca • 
ma ıünü plmiı. 

Anen LGpenla yeni bir macerUı - 65 
11-.. ı ~ fl,U-,. ~,,, fUltM: la. 

-Volıailc latedililla tatoauncla yakalamak 
_ E lia miydiniz, cletil mi? 
--ş· Yet.. • badi ı... __ ... _ ...1 • • 

llDİz detiJ --;'1-..a UUJ'&D ... mı 
ll-ı llH?. 

----...ı 
-Ohald o ... 
- halde lt'L . d ••ı• z ra ben KJara ~ e ı ım.. i· 
Jorjln az Jraı; 11111•• 

lacalctı.. na Mçlanm yo-

- Anıaau, rmn.. ora.... anl•1111;ro • 

Antonin sGldGı 
- Müfettit be, ~ 

Jonaw- le ' ...... anlamı --, m_. ri 0 1chaia aihi Ye 

~ ka'fTl18m·•11mra de • 
•ıldw. S.. burada 
müddet, bir hayli dütünd~":: 
baret anladım. Onun için de 1a1-

tum. 
-Niçin? 

- Beni ıizin elinizden üç de-
fa lmrtarmıt olanın itlerine mani 
olmamak için! 
-O~ clefa mı? Bir de d8rdün 

cü defa maYi ıuinoda ıizi kur
tardı mı? 

Antonin ıene ıüldü: 
- lıte, dedi, burada aldanı • 

J'onunuz. Zira, o, ben delildim. 
Klara idi. iri Pole ~ hücum 
edip de onu YUl'an o oldaia ıibi ! 

Jorjare anlıyor aibiydi. Fakat 
henüs daha bYl'IJUllUDllb. Genç 
im ela ••- ~nla. Niha· 
yetı 

- Hallla eclelim, decli, Pariae 
ıeldiiim ....._ hri Kliti catlde 
•iade "iki ~. pami;,omm-

det eder. 
-Burada cleiil ki! 
- BulÜJI ıelecek. itte hen, 

hizmetçilere onun bu IÜD aeJece. 
iini haber vermiye ıittijim euaa 
ela beni Klara DDDeclerek J&ka· 
laclJDJL 

Jorjare ecel teri döküyordu. 
Odadan çıktı, poliı müdüri;retine 
ıiderek hadiaeJi anlattı. Müdür: 

- Derhal, dedi, bu pauiyona 
telefonla IOl'UllUZ· 

Sordular. 
- Allo, buralı poliı milclüri • 

Jeti. Madam, ıizde Amoaia Got· 
ye imaincle bir kiracı var mı? 

- Evet efendim. 
-Ne•m1a..Wi7 
- Bir dakika mu.wle edinls, 

- Hiç batka bir 1ere aitti •11 
- Gelcliiinin erteli pnU sit· 

ti. 10 huir&Dda dBDdü. 
Jorjlre mınlcl..mı 
-Tam MaYi psinodaki ha· 

diae IÜDÜe 
Tekrar telefonla IOl'da: 
- o ,.. chpn çıktı mı? 
- H&Jll' ef•dm. Matmazel 

Aatoaia pltlili ,oaden IMri biç 
bir '"9 cllfUI ÇlmMDlfln'• 

- P.ki timdi orada mı? 
- ff•Jll'· Enelki sün aaat al· 

byı on ,. çıktı. Bir daha da 
• ...... i, haber de aöndermedi, 
merak .eliyorum. 

Jorjln telefonu kapattı. Sua· 
ta. PoU. müdürilı 

Milyi Jorjöre, dedi, zanneder 
MID &a itte biraz acele ettiniz. 
Derhal panal1ona sldlp odayı a • 
,.,.... Ben marki d'Erlemontu 
daYet edeeeflm. 

Jorjirenin taharriyatı hir neti· 

komerYataYar •lt•la- il. 
Marku mektup ,...ı.nk lltaa
bala clant edilmlftir. .. ....... 
- tqrillilllÜDID iptidalanacla 
plaait buluıcakbr. 

ce ...,.ec11. Çamaıırlannda ....._ 
A. O. marblan Yardı ntlfua lrlla 
dmda ela, Antonln Gotye imi p 
zıh idi. 

Pollı mUdörii iç ~yreli aaat 
kadar, mllthlt bir uap lcincle kal 
dı, kamı aç olmuına rapaea, 11111 

•Tini ile beraber otmdup ,.... 
li ;remecli. Flaman oma teaelli7• 
çalıı11orclu: 

- Camın, madem ld Klua a 
dam .........,, ne diye mu edi 
fonun? 

- Vay hınbıl YaJ, demek iri 
Polu Klara vurmadı öyle mi?. 

- Hayır •• Klara vurdu.. 
- MaYi ıuinoclaki o delil mf 

idi?. 

-O idi .. 
- O halele, eneli &JDi ••••a-

da hem nhule hem de MaYi ıa
ainocla, ....._ pm ...... 
ele ............... ..,............ 
bulunueaa ...ı iu1a .. ifonmf 
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• Mıntakaşamplyonları 

Bahçekapı yangını ihracatımız geçen bugün geliyorlar 
ve 3 kişinin tevkifi aydan fazladır 

Geçende Bahçekapıda "Ertuğ· 
rul,, ticarethanesinin, "Albn çiz
me,, kundura mağazasını ve bir 
terzinin bulunduğu binanın kun· 
dura mağazasına ait kısmsnda 
bir yangın başlangıcı olmuş, ye
tişilmiş, yangın söndürülmllş ve 
yangının sebebı hakkında tahki
kata başlanmıştı. ilk tahkikat, 
yangın çıkan binanın 80,000 kü
sur liraya sigortalı olduğunu gös
termiş ve yangında bir kast ol· 
duğu şüphesi uyanmıştı. 

Bundan do!ayı haklarında tah· 
ldkat yapılan kundura mağazası 
sahibi Anofri ve terzi Haristo 
efendilerle "Ert uğru!,. ticarethanes: 
sahibi Nihat B. dün tevkif edil
mişlerdir. Hadise etrafında tah
kikat ·derinleştiriliyor. 

Londraya giden ka
vunlar beyenildi 
Bir Türk ticaret evi tarafın

dan tecrübe olmak üzre Londra
ya bir miktar kavun gönderil
miş, kavunlar orada çok rağbet 
görmüştür. 

Londra ticaret mümessilliğin
den ihracat ofisine gelen bir ra· 
porda kavunlar için yapılan am
balajın Macar ve lspanyol ka
vunlarına yapılan ambalajdan da
ha iyi olduğu, kavunların tat, 
renk ve kokusunu muhafaza et
tiği bildirilmektedir. 

Rus mütehassısının 
konferansı 

Rus mütehassıs hey'eti reisi 
profeıör Urlof tarafından, dün 
Darülfünunda, hukuk fakültesi 
salonunda bir konferans verile
cekti. Bu münasebetle hemen 
bütün müderrislerle talebe ve 
hariçten bir çok dinleyiciler Da
rülfünunda toplanmışlardı. Fakat 
son dakikada profesör Urlofun 
hastalandığı telefonla haber ve
rildiğinden konferans verileme
miş ve gelenler dağılmışlardır. 

TUtiincUlttk kongresi 

Gümrükler istatistik müdüri
yeti Eyliil ayının son on beş günü 
zarfında mühim ihracat limanla
nmızdan başlıca ihracat madde
lerimizin ihraç vaziyetlerini tes· 
bit etmiştir. 

Yapılan istatistiğe göre on 
beş gün zarfında ihracatımız 
(4, 150, 417) liralık kıymet arzet
mektedir. Ağustosun son on 
beş günü zarfmda ihracatımız 
(2, 164,567) lira tutmakta olma
sına S?Öre Eyliildeki ihracatımız 
(l,985,850) lira fazla olmuştur. 

Eyliilür. son on beş günlük 
ihracatını aşağıda gösteriyoruz: 
Eşyanm cinsi Kıymeti lira 
Koyun ve keçi 15,800 
Yumurta 222,657 
Ham deri 51,934 
Av derileri 21, 186 
Yün 88,843. 
Tiftik 7:l.430 
Hah 21,440 
Arpa 38,819 
Üzüm J,786,098 
incir 809,493 
Fındık {frnbukJu) 12,371 

,, (kabuksuz) 70,724 
Tütün 640, 733 
Palamut 26, 194 

,, hülisası 30,089 
Afyon 147,681 
Pamuk 740 
Maden kömOrll 83, 185 
Ağustosun son on beş gününe 

göre ihracatımızın tezayüt ettiği 
kalemler şunlardır: 

Av derileri ağustosun son on 
beş günü içinde 6,196 liralık 
ihraç edildiği halde eylalde 
21,186 liralık ihracat vukubul
muştur. Üzüm ihracatında 1,519, 
862 liralık bir tezayüt görülmüş· 
tilr. incir ihracatı 807,459 ka· 
buklu fındık ihracatı 12,002 tü· 
tün ihracatı 285,620 palamut ih
racatı 5,181 palamut hülisası 

ihracatı 6,8:.t 5 afyon ihracatı da 
113,586 lira fazlalık göstermek-
tedir. 

Türkiye birinciliğine esas teş
kil edecek grup birincilikleri 
maçlannı yapmak üzre Bandır· 
ma, Kocaeli ve Edirne futbol 
şampiyon takımları bugün ıehri· 
mize gelecekle ve yarın maçlara 
başlanacaktır. 

Ankaralı gUrefçller geldller 

Yarın yapılacak Türkiye gü
reş birincilikleri müsabakalarına 
iştirak etmek üzre Ankara mın
takası şampiyonları dünkü trenle 
şehrimize gelmişlerdir. Gelenler 
filiz sıklette Seyfi, en hafifte 
Esat, hafifte Refet, yarı ortada 
Hüseyin, ortada Selim, yarı ağır

da Hüsnü, ağırda Necmi beyler. 
Müsabakalar yarın Şebzad~

başında Ferah tiyatrosunda ya
pılacaktır. 

Atletlerimiz bugUn gidiyor 

Atinada yapılacak Balkan o
yunlarına iştirak edecek atletle
rimizin ikinci kafilesi de bugün 
Pireye hareket edeceklerdir. 
Atletlerimizle beraber tenisciler 
de gideceklerdir. 

Bandırma şampiyonu 
geliyor 

Bandırma,5 (Hususi)- Türkiye 
grup birincilikleri müsabakasına 
iştirak etmek üzere Bandırma 
mıntakası ,ampiyonu takımı bu 
gün Gülnihal vapurile Istanbula 
hareket etmiştir. 

Italyanın nüfusu 

Gttn geçtikçe artıyor 
Neşredilen istatistiklere gare 

31 Temmuz 1931 ltalyada otu· 
ran nüfos 42 milyon 149 bin 
kişidir. Bu tarihte doğum 1 mil
yon 263 bin 79 dur; ölen 764 
bin 953, Memleketten hicret 
edenler 1S2 bin 196, memlekete 
dönenler 122 bin 819 dur. 

Italyan gençliği ! 
Faşist ltalyan idaresinin ltal

yan gençliğine harpcuyane bir 
terbiye verdiğindeu şikiyet eden 
bir Fransız gazetesi ltalyan mek· 
teplileriuio tatil şarkıları üzerine 
nazan dikkati calbediyor. Çünkü 

~· • 

Yeni Filimle~~ 
Asri Sinemada 
---·---· .. ·-·· 
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Gizli Mahkeme 
Centro ıehrin salahanesinin 

memurlarından dev gibi olan 
scorpio, bu kere john) Frank 
ve Nick Mizoskiyi teşrik ederek 
ıehre yakın çiftlik hayvanlanna 
mahsus olan bir yerde, bir mez
baha ve konserva fabrikası kü-

temı 

Tetl 
' BugQn '.ASRI alnemada bqlıyacali olan (Glzll M.:bıceme) fllmJnden bir saıııı'!ku 

ıat eder. işler pek kurnaz ve l cinayeti ile alAkaaı olduğu,, 
becerikli bir avukat olan Nevton telerde yazdığı için haya~Dili 
idaresinde ilerler. bayet Yerilir. ~tek 

işler günden güne terakki e- Şehrin büyük tüccarla na 
der ise de şirket esasen gangs- altı kişilik gizli bir heyet t4 -
t lardan ibaret olduğu cihetle kül eder. Maksatları m•t.a~ 
t:~aları peyderpey büyür, çoğa· vasıtalarla gangsterl~ri ı~~i 
lır. Nihayet kendi rakipleri ve dıpn kov~aktır. ilk ışlerı 
şe rin en bOyük etecibaşısı olan ın cinayeti s,..,,..,.ku- ıc:k,,. 

. , . mahkemeye sev etme 
Cohmo nuo aleybıoe hareket et- M h . t'h ı 

. a sus ın ı ap o uoan 
mıye başlarlar. h k' l b t tt' a ım er onu eraa e 

Bir gfin iki rakip takıır.lar a- Scorpio bir müddet tayfas e 
rasında vuku bulan mücadelede birden çekilir, sükunet basıl 
Colimooun kardeşi katledilir. Co- D"V r taraftan gizli altı · J h F k b " .. ıge hmo o ny ran a u curmuo he et ise polis yardımile . 
faili kendisine teslim edilmesini onian takip eder ve ga~·~zı 
emreder. Frank asıl müc.rim ken- takımını altüst etmi e muJcu . 
disi olduğu halde Scorpıyoyu ele olur. y yetıt 
verir ise de Scorpio mukpbelei Para meselesi için bir 
bilmisil olarak Frankı öldürür ve delede Scorpio avukat N 
gengstralar takımının kuman- katleder yegane şahıs ki 
daolığını ele alır. leri kanuni hilebazlıkla k 

Scorpio ve avukat Nevton şeb- bilirdi. Nihayet Scorpio 
ri idare etmiye kalkışırlar ve bu fası için katlu idamı bük 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: 

1701 numaralı tütün kanunu
nun değiştirilmesi işite meşgul 
olan tütüncülük kongresi dün 
inhisarlar umumi müdürlüğllnde 
toplanmıştır. 

Buna mukabil koyun ve keçi 
ihracatından 2,274 yumurta ih· 
raca tından 77, 761 yün ihracatın
dan 72,359 tiftik ihracatından 
339,679 halı ihracatından 96,793 
arpa ihracatından 49,565 kabuk
suz fındık ihracatından 62,591 
pamuk ihracatından 1,119 ma
den kömürü ihracatından da 
65,906 liralık r.oksan vardır. 

bu şarkıda şöyle bir parça var-
dır: Beyoğlunda seyyar Bir baldan 

T oplanbda kanunun tadili işi le 
uğraşan komisyon tarafından 
hazırlanan projenin bir kısmı 
tetkik ve kabul edilmiştir. Kon
gre gelecek hafta içinde bir 
toklanb daha yapacaktır. 

Mısıra travers 
yollıyacağız 

lstanbulda faaliyette bulunan 
bir Tilrk ticaretanesi son glln
lerde Mısırda açılan bir travers 
münakasasıoa işth ak etmiş ve 
kazanmıştır. 

Müesse memleketimizden odun 
travers tedarik ederek Mısıra 
yollıyacaktır. __ ...,_ 

Portakal ve 
mandarina 

Portakal ve mandarinlerin bü
yüklük itibarile ayrılması için 
Mısırda ve Yafa mıntakasında 
kullanılan ve iyi neticeler veren 
makinelerden memleketimizde 
de istifade edilmesi için ihracat 
ofiıi tetkikata başlamıştır. 

Hariciye vekilimiz 
Milletler cemiyeti toplantıları· 

na hükümetimiz namına iştirak 

etmek Uzere Cioevreye gitmiş 
olan h1riciye vekili T emk Rüştü 
Beyin ayın on ikisinde şehrimize 
dönmesi beklenilmektedir. 

Müesseselere 
teşekkür 

ihracat ofisi, üçüncü Paris Şark 
paoayirinde Türk pavyonuna nü
mune gönderen ve muvaffakiyet 
kazanan lpekit ile diğer bazı 
müesseselere milli mahsullerimizi 
ve mamullerimizi tanıtmak hu
susunda gösterdikleri alakadan 
dolayı yazı ile teşekkür etmiştir. 

Tramvayda yankesici 
Çolak lbsan tramvayda kun

duracı F etbi efendinin cebine 
elini sokarak çantasıni çalmış, 
kaçarken yakalanmıştır. 

Ducc! Ducc! Ölümden korkan kimdir? esnaf doJaşamıyacak 
Hayat Ahenksiz, 
Yaşamıya değmez. 

Çocuklar. şurada oynıyal ı m, 

Bir hançerin ucunda. 
Duce! Duce! O!ümdcn korkan kimdir? 

Bundan başka Italyan talebe· 
lerinin mekteplere kaydedildik
leri vakıt kendilerine verilen hü
viyet v~rakalarında şöyle hitabe 
vardır: 

- ltalyan genci, unutma ki 
Dalmaçya ltalyandır. Fakat Yu· 
goslavyanın elinde esir bulunu
yor. Bizim binlerce kardeşlerimiz 
orada ısbrap çekiyor ve seni 
bekliyor!,, 

- Bütün doktorlar hep bir 
ağızdan "vitamin,, lerin sağlık 
için lüzumundan bahsediyor
lar. 

- Vitamin nedir ? 
- Vitamin. 
Üzüm. 
incir. 
Fındık demektir. 

Milli lktısat ve Tasarruf 
Cemiyetı 

Beyoğlun~a Tünel başında Sü

reyya fotoğrafhanesi yanındaki 

mezarlık duvarları yıkılarak me

zarlık temizlenmiş ve burası 

bir meydan haline get irilmiştir. 

Burada Beyoğluoda dolaşan sey· 
yar esnaf pazar kuracaklardır. 
Pazar açıldığı için bundan sonra 
Beyoğlu caddelerinde seyyar es
nafın dolaşmasına müsaade edil
miyecektir. 

Yıtbancı memleketle
rin piyango 

biletleri satılıyor! 
Gümrük muhafaza müdürlüğü 

şehrimize kaçak o!arak yabancı 
memleketler piyango biletleri ge
tiren ve gizlice satan bir şebeke 
meydana çıkarmıştır. 

Şebeke lngilterenin meşhur 

Derbi at yarışlarına mahsus bi
letleri lngiltereden getirmiş ve 
burada satmıştır. Muhafaza ida
resi tahkikat yapmaktadır. 

zehirlenme 
Beykozda Istandard ga• 'Ya 

panyasında amele Nazif umu 
sine hediye gelen bir oklı' tik, 
dan bir parça yemiş, yarı~ clerl 
sonra zehirlenme alaimi ~ nu 1) 

miştir. Nazif Cerrahpaş• 1 
nesine yatırılmıştır. 

Boya fabrikası 
yangı o 

Pangaltıda Halaskar G•" 
"k• desindeki boya fabr• 

k . t et 
yangın çı mış, sıraye 

söndürülmüştür. 

nebi 
rak 
mad 

J,ruıta 
Sıhhiyede bir J( du. 

ıar• ..J 
Hastane baş dokto~, I", nan 

sıhhiye müdürü Ali Rıı}J~edi 
riyasetinde toplanarak Jet]....._ 
lere ait muhtelif rnes~e 'l,fİ'J 
fında görüşmüşlerdir .. 1 5~ B 
açılacak Z~ynep Kaııı• d• t 
sinin sıhhi alit ihtiyacı 
edilmiştir. 
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Kurultay dokuz gün çalışbktan sonra dün vazifesini bitirdi 
(Btlf taralı l inci ıagıfada) Fahri hey Kurultayın ilk toplan· 

Evvela Türli Tarihi Tetkik Ce- dığı günün (Cemiyet bayramı) 
İyeli reiıi X u.uf Akçora bey söz olarak kabul edilmesini teklif et· 
arali dedi ki: ti. 

- Zamanmıızda Y:&famak isti Azadan Zeki Cemal bey bu 
n milletler tarihlerine ve dı'll- h'ua t d L ' ı b' akr' · .... us a ana evve ır t ır ver· 
e ıa~~?1 •.anldılar. Bunları iyi, mit olduğundan bu takrir de o • 
ğru, ogrenır, yaparlar. Bunu en kundu. Ve Zeki Cemal, Halit Fah 

. bilen Gazi doğruıunu bilmek ri beylerin teklifi reye konarak 
~ bildi~ek için Türk Tarihi Tet ittifakla 26 eylul cemiyet' D'l 

cemıyetin. T"' k D'l' T ın ı 
• 

1 ve ur 1 ı et· Bayramı olarak kabul ed'ld' V 
1 .......... Cemıyetini kurd B l . . ı ı. e 

k b. . u. un arı nızamnameye 20 ınci madde ola· 
e ımayeııne aldı. J rak ·ı~ d'ld' T ih C . ı ave e ı ı. 

. ~ e~ıyet~ il~ Dil Cemi •

1 

Celse de (10) dakika tatil e • 
ının gayesı bırdır. Türk ve dildi. 

ilrklüğü öğretmektir. 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti J ikinci celse 

isi ııf ati le kurultayınızı kutlu • Ki.zmı PILfa reislik mevki inde 

m. idi. Riyaset divanı katiplik mevki 
"Kutlu olsun kamunuza kurul- lerinde de Refik Ahmet ve lsma· 

y.,, il Müttak beyler bulunuyordu. 
Cemiyetin nizam- Celse açılınca Kaymakam Şemsi 

namesi Bey söz aldı. Faaliyet esnasında 
çok teferrüata kaçılmamasını ıöy 
ledi. 

Alkıtlarla biten bu •özlerden 
nra Kazım Paıa te!kilit nizam· 

etinin tetkikine bakılaca" ını 
- led' v .. g Y 10 e encumen tarafından 
azırl&nmıf olan projenin okun • 
asım bildirdi. 

Ni~amnamenin bütün madde • 
ri bırer birer okunarak tetkike 
landı. 

Madde 1 - Reiıicümhur Ga· 
• Mustafa Kemal Hazretlerinin 
"ksek Hami Reiıliii altında 12 

muz 932 tarihinde Türk Dili 
etkik Cemiyeti atlı bir cemiyet 

lmuıtur.,, 

Azadan bir zat bu ismin (Türk 
ili Ara§tırma Birliği) olmasını 
klif etti. Fakat encümen namı

Celil Sahir bey dedi ki: 
- Kelimelerin türkçelerini bul 

ak için çalı§mak cemiyetin ga • 
ııı.--.. ··idir. Ancak hunun için uzun u· 

n çalıımak ve en munisini bul
lizımdır. O zamana kadar 

evcuı kelimelerin kullanılmum 
a mahzur bulmuyoruz.,, 

Bu sözlerden sonra madde re
kondu ve aynen kabul edildi. 
2 inci madde maksadı gösteri

rdu. 

~ ~ncü madde cemiyetin mer· 
zının Ankara olduiunu 4 .. • 

.. dd , un 
CU ma e maarif vekilinin cemi • 
yetin fahri reisi bulunduğunu, 5 
inci madde cemiyetin itlerine ça
tmalarına merkezi umumi heye-

"nce düzen verileceği bildiriliyor 
clu. 

6 ıncı madde merkezi umumi • 
• n vaziyetini, 7 inci madde mer· 

z heyetinin Kurultay tarafın • 
an seçilmesini 8 inci madde aza· 
kta münhal olunca ne yapılaca • 
nı, 9 uncu madde cemiyete kay· 

dedilecek olanların ,arılarını ihti· 
•a ediyordu. 10 uncu madde ise 
• umi merkez heyetinin lengüis· 

d '
1 
etJmoloji, lugat ve ıstılah, 

erb~I e, neıriyat tubeleri olduğu 
u 1 d' . 

•rıyordu. 
11 in · 

Din f cı ınadde merkez heyeti· 
madd•Ydalanacağı yerleri, 12 inci 

e tatra tetkilitım 13 ·· ·· 
madde halk . 1 , uncu 
iri teıkilitı ;v4ı ~ ~~yan dyderlerde
hab · 1 • ' uncu ma e mu • 

ır erı ıs . . 
tin ıeliri, . •ncı madde cemiye • 
ler maa U:i 16 ve 17 inci madde -

Deh ... 1. ral ~, 18 nci madde ec· 
ı a ım erın f h 

rak kaydedilece ~. r~ muhabir ola· 
madde d 'k• gını ve 19 uncu 

e ı ı ıened b" k K 
rultayı t l e ır ere u· n op anacax10 •• • 

el " ı gosterıyor· u. 
r . . b 
-emıyetın uraya kadar oku· 

Bundan sonra cemiyetin mesai 
programı olmak üzere aza tarafın 
dan verilmit olan takrir okundu. 
Bunda madde madde yapılacak 
ıeyler izah ve teklif edildi. 

Bu maddeler okundu. Muvafık 
görüldü. Bu esnada azadan Zeki 
Cemal bey cemiyetin ehemmiyet 
~erip tesbit etmesi lazım gelen 
ışlerden birinin de selam bahsi ol
masını teklif etti. Ve dedi ki: 

- Esselimüaleykümden itiba • 
ren bonjura kadar kan§ık selamı· 
mız var. Dilde birlik yaparken ıe· 
lamda da birlik yapmalıyız.,, 

Zeki Cemal beyden sonra aza· 
dan ıöz alan bir zat da selim bah 
sının bir an evvel halledilmesi la· 
zımgeldiğini ve çok mühim olan 
bu noktanın her halde unutulma
muıru aöyledi. 

Cemiyet reisi aıf at ile Samih 
Rif at Bey ayağa kalkarak Zeki 
Cemal Beyin selam teklifi için 
dedi ki: 

- Selim bir kelimede olma
lıdır. Bunun için uzun tetkike ih
tiyaç vardır. Cemiyetimiz size ya 
kında en güzel bir ıelim hazırlı· 
yacaktır. 

Bu tekliflerden ıonra cemiye • 
tin neıredecefi mecmua iıminin 
(Kurultay) olmuı ve bir (Türk 
Amiklopediıi) bazırlanmuı hak 
kmdaki tekliflerin de merkez he
yetinde tetkiki kabul edildi. Ka • 
zmı P&fa nizamnamenin bittiğini 
ve merkez heyet azaları ıeçilece· 
ği için arkadqların dütünmelerİ· 
ne ve namzetleri teabit etmeleri • 
ne meydan bırakmak için celse -
yi 15 dakika tatil ettiğini bildir· 
di. 

ilçllncil celse 
15 dakika sonra Kazım paıa

run riyaseti altında son celse a • 
çıldı. Reislik divanı kitipliklerin • 
de gene Refik Ahmet ve İsmail 
Müttak beyler bulunuyordu. 

Bu celsede umumi merkez he • 
yetine aza seçileceği için çok he· 
yecanlı olacağı tahmin ediliyor • 
du. 

Dllokurultayda kabul 
edilen çalışma 

programı 

1 - Türkçenin, gerek Sumer, 
Eti gibi en eski Türk dilleriyle, 
gerek Hint • Avrupa, Sami deni
len dillerle mukayesesi yapılmalı 
dır. 

2 _ Türkçenin tarihi inkişaf· 
ları aranmalı, mukayeseli grame· 
ri yazılmalıdır • 

3 _ Türk lehçelerindeki ke • 
limeler derlenerek lehçeler luga • 
ti, sonra esas Türk lugati, ıstılah 
lugati, Türk sarfı, nahvi tez elden 
yapılmalıdır. 

Sarf, nahiv, lugat yapılırken, 
ıstılah konurken türkçenin bütün 
lahikalarının araıtırılmasına, bu 
lahikaların edatların dilimizin , 
bütün ihtiyaçlarına yetecek sur~t· 
te it lenilmesine ehemmiyet verıl· 
melidir. 

4 - Türkçenin tarihi grameri 
yazılmalıdır. 

5 - Şark, garp :ıııemleketlerin· 
de çıkan Türk dili hakkındaki e· 
serler toplanmalı, bu eserlerden 
lazım olanları dilimize çevrilme· 
lidir. 

6- Cemiyet gerek kendisinin, 
gerek dıtarda Türk dili işleriyle 
uğratanların tetkiklerini bir mec 
mua ile netretmelidir. 

7 - Memleket gazetelerinde 
dil itlerine hususi yer verdirilme· 
lidir. 
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surette Ankarada bulunacağını, 

ücretsiz olduğunu, binaenaleyh 
seçilecek kimselerin memuriyeti, 
vazifesi Ankarada olan zevattan 
olmasına dikltat edilmesini, bu 
takdirde heyete ayrılan kimselere 
çalıtmak ve faydalı olmak imkam 
verilmit olacağını ileri sürdü. 

Teklif edilen, isimler birer bi
rer reye konuldu. Alkıılar arasın 
da hepsi seçildiler. 

Bundan sonra Türk Dili T et • 
kik Cemiyeti reisliğine seçilen Sa 
mih Rifat Bey kürsüye geldi. Da· 
ha ıöze baılamadan evvel tiddet· 
le alkıılandı. Gazi Hazretleri de 
Samih Rif at Beyi alkıtlamakta i · 
diler. Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Reiıi dakikalarca süren alkıılar • 
dan sonra ıu nutku söyledi: 

"Yüksek hami Reisimiz Gazi 
Muıtaf a Kemal hazretleri, muhte 
rem hanımlar, efendiler. 

On gündür, birçok mütehassıs 
arkadaşlann ilim ve edebiyat na • 
mına en güzel, en kıymetli sözler 
söyledikleri bu kürsüye hu gün 
ben söylemek için değil, duygula
rımı söylemekteki aczimi ifade et 
mek, söyliyememek ve söyliyeme· 
diğimi göstermek maksadile çıkı· 
yorum. Yüksek heyetinizin beni 
tekrar (Türk Dili Tetkik Cemi ye· 
ti) reisliğine seçmesini 35 yıllık 
bir matbuat arkadatma verilen 
en değerli ve son bir mükafat gibi 
heyecanla kartıladmı. (Alkıılar) 

Bazan tarih, hadiselerin tabii 
akı§mı kendi yatgın yatağında 

durgunlaıtıran sessiz bir ırmak
tır. Fakat hazan yolu üzerindeki 
bir geçit, onu coıkun ıelilelerle 
canlandırır. Su uçkundu kayalar 
üzerinde bütün berraklığı ile at • 
mıya, etrafına kendi varlığını tel 
kin eden bir ahenkle çağlamıya 
bqlar. Bir cemiyetin umumi inki 
taf hamlelerinde bu manzara ne 
kadar göze çarpar, on bir günün 
tarihi hep bir arada yaşadık. Yüz· 
lerce mütefekkir batın alınları 
müıterek bir gayeye teveccüh et· 
mit, severek ve düıünerek milli 
bir dil inkılabına karar verdiği 

zaman hürmet ve huıu ile seyret· 
ti. 

Muhterem hanımlar, efendi • 
ler; 

Bir tarihi yatamakla onu bat· 
ka milletlerin ancak gözlerini ka
pıyarak tahayyül edebildikleri bü 
yük bir dahinin, bir kahramanın 

ıahaında okumak arasında çok de 
rin bir fark vardır. (Alkıılar) 

Yurdun kurtarıcısı bütün kur • 
tuluı ve inkılap hamlelerinin ba • 
şında itte böyle bilen ve dü§Ünen, 
yaradan ve yorulmıyan bir rehber 
olarak durdu. (Şiddetli alkıılar) 
Bütün yüksekliklerin o yüksek §a• 
hikası etrafında bu gün millet it· 
te böyle sizin gibi, hepiniz gibi 
parmağının gösterdiği istikame • 
te bakarak vazifeye ve zafere kot 
mak için hareketin ve hamlenin 
zamanlarını bekledi. Yürüdüğü· 
müz yollarda her zaman muvaf • 
fak olduk. Ayağının izindeyiz. Bu 
birlikle, bu imanla ve itikat birli· 
ğiyle dehasının ı§ığında yürüye • 
cek, yorulmadan seve seve, kalple 
ri çarpa çarpa yürüyecek ve istik
bali en derin bir kuvvetle en ya • 
kından kucaklıyacağız. (Alkıt • 
lar). 

Bütün yurt bizimle, bütün mü 
tef ekkirler bizimle, bütün halk bi 
zimle beraberdir. (Alkıt) Türki • 
ye Büyük Millet meclisi reisi Ki· 
zım paıa hazretleri kurultayın re· 
iıliğini üzerine aldıktan ıonra o
nu yüksek kudret ve asil idaresile 
diriltti, canlandırdı, kendi gayesi
ne vardırdı. (Alkıtlar) Memleke· 
tin terakkisi ve huzur ve saadeti 
i!rin gece gündüz yüksek azmi ve 
yüksek kiyasetile çalışan sevgili 
ve muhterem hükUmet reisimiz Is 
met pafa hazretleri daha kurulta
yın ilk gününde dilin milli ve aari 
bir §ekilde inkiıafı için vukubula

cak teşebbüslere kartı hükumetin 
her suretle yardımcı olacağını 
bildirdiler. (Alkışlar) Vazifesini 
ciddiyetle kavrıyan ve en yüksek 
bir kudretle ifa eden hür ve ne • 
zih Türk matbuatı kurultayın et· 
rafında büyük bir hassasiyetle ça· 
lıştı. (Alkıılar) Gördüğümüz tef· 
vikler ve yardım~ra bu kürsüden 
yüksek sesimizle teıekkürlerimizi 
bildirmekte T. D. T. C. reisi sı· 
fatile büyük bir haz ve iftihar du 

yuyorum. 
Muhterem hammlar, efendiler; 

hinde kehketan yıkılırken altın • 
daki bürçler, bütün bürçler, bü • 
tün yıldızlara çökmüt, yerlerine 
Türk bürçleri, Türk yıldızları gel 
mittir. Artık gökte bir Hamil hür• 
cü yoktur. Bir sünbüle bürcü yok 
tur. Kuzu bürcü, baıak bürcü var· 
dır. Yarınki çocuklarımız bize es 
ki Türk atalarının batak bürcü de 
ğil, batak öğeği dediklerini öğre· 
neceklerdir. İster misiniz ki hali, 
Havtzinnün tabirini kullanalım; 

mıntakatülbürç diyelim? Türk o• 
ğanı bize ne der; göğünü tanıma• 
mısın? Ben tanrıyım. Benim yüce 
alemlerimi sevgili ve aziz dilinle 
söyle der. Başını yükseğe kaldır 
Türk çocuğu; siz Gazi Mustafa 
Kemalin yetittirdiği hür ve yük· 
sek nesilden geldiniz. Bütün dün· 
ya üzerinde adlarını ilk defa ken· 
din koyduğun yıldızların altında· 
aın. Toprağının üzerinde yqaran 
otlar ve çiçekler yeniden var ol • 
du. Ve onlara oğan tanrı eski ad· 
larını verdi. Çiçeklerini öp; kok· 
la. Onlar hep senin oldular. 

Muhterem efendilerim; ıize 

başka diyeceğim yoktur. Önümüz 

de yepyeni bir ufuk açıldı. Tür • 

kün ruhu öz dilinin yannki sesle

ri gelen sonsuz bir aleme doğru 

yükseliyor. Alkıf olsun bu kurulta 

yı kurana. Alkıt olsun Türk dili· 

ni kurtarana. Alkıt olsun ona ge
ne ve her zaman ona. ,(ŞiddetH 
alkıtlar.) 

Maarif Vekili Reşit 
Galip Beyin nutku 

Bundan sonra alkıılar arasın • 
da kürsüye gelen maarif vekili 
Dr. Reşit Galip bey ıu nutku irat 

etti: 

Büyük Gazi reis, Büyük Kurul· 
tayın muhterem azaları; 

Çalıtmıya baıladığımzın onun 
cu ~nündeyiz. Bu müddet için • 
de derin ilimden ve coıkun milli 
duygulardan kana kana feyiz iç • 

tik. Bu müddet içinde Türk dili 

uğruna emek vermeyi, Türk dili • 

nin kurtuluıu yolunda çalıımayı 
bütün dünya işlerinden üstün tut· 
tunuz. 

Çalıımalarınız sayesinde Türk 
dilinin parlak istikbaline doğru 
genit ve düzgün yollar açıldı. Bü 

tün milletin katılacağı bu yollar• 
da naaıl yürünmesi lazım gelece • 
ğini isabetli süzgecinizden geçmif 
tetkilat yasası ile, çalıtma progra 
mı ile, yapılacak itler hakkındaki 
buyruklarınızda gösterdiniz. Bun· 
ların harfi harfine batarılması 
için bütün imkanların ıonuna ka· 
dar tatbik sahasımı geçirileceğini, 
birinci açılıt önünde de söyledi • 
ğim gibi yalnız maarif teşkilatı 

namı değil, bütün hükumet teşki· 
litı namına Reisicümhur Haz • 
retleri ve baıvekil pa§a emriyle 
tekrar temin ve teyit ederim. 

Yüksek kıymette bine yakın 
Türk münevverinin burada topla· 
narak yorulmadan usanmadan ça 
lışması, yorgunluk, usanç tanıma· 
mak andile ayrılması irfan tarihi 
nizde unutulmaz büyük hadiseler 
den biri olarak yaşıyacaktır. Ya· 
kın ve uzak istikbalin tarihçeleri 
adlarınızı bahtiyar çocuklarımı • 
zın ve daha bahtiyar torunları • 
mızın mütefekkir minnettar bakı§ 
hırı karfıaında saygı ile anarak: na~ ~Mideleri birer birer tetkik, 

edılmıt, ve nihayet kabul ed'•--=·· 
..... hllllf• 

Dn 'bayramı 

Evveli azadan Afyon meb'uıu 
Ali bey ve arkadatlarının 100 İm· 
zalı bir takriri riyasete verildi. 
Bu takrirde reisliğe Samih Rif at, 
umumi katipliğe Ruıen Eıref, mu 
hasebeciliğe Besim Atalay, aza • 
Irklara da Celil Sahir, Ahmet Ce· 
vat, Ragıp Hulusi, Hamit Zübeyr, 
Hasan Ali, ve lbrahim Necmi bey 
ler teklif edildi. 

Merkez hey'etl 

Yorgun batım, yüksek itimadı· 
nızın verdiği bir huzur ile dinlen 
di. Geçkin batım kendisini dinç 
ve ayakta görüyor, bir gün, yeni
den bütün arkadatlarıırnla muhte
rem heyetinizin huzuruna çıktığı
mız zaman geceleri ıııklarmıızı 
söndürmeden çalı§tığımızı size 
vesikalarile İspat etmek bizim i • 
çin bir namus borcu olmuttur. 
(Şiddetli alkıtlar). 

Kurultayın kapanması ile ki • 
taplarımızm açılması arasında en 
kısa bir zaman geçmiyecektir. 

Dil inkılabı 10 gündür hayatın 
cereyanına karıtmıttır. Bu gün bu 
inkılap artık memleketin ruhu üs
tüne itlenmit bir gayeye bir ihti
ya!rtır. Yarın aktam Boğaziçi kıyı
larından birinde dolatan çocuk 
gökyüzündeki belirsiz yıldızların 
çizdiği yolu göstererek: Bu ne • 
dir? dediği zaman yanındaki ana 
sının munis sesi ıairlerin ona keh 
ketan dediklerini söylemek lüzu -
munu duymıyacak, saman yolu di 
yecek ve bununla talim vazifesini 
bitimıit olacaktır. Edebiyat tari -

"Türk dilinin kendi benliğine 
kavuşması, hakiki zenginliğine 

Bundan aonra azadan 1 
Bu isimlerin hepsi okundu. Ki· 

Halit zım pata merkez heyetinin daimi Muhterem hanımlar, efendiler, 

( LOtfen aayıf arı çevlrlnlx) 



Sayıfa 8 VAKiT 

Kurultay 9 gün çalıştıktan sonra 
dün vazifesini bitirdi ! 

aıli güzelliğine ermesi itte onla • 
rm Kurultayı ile baıladı .• 

Diyeceklerdir. 
Muhterem arkadatlar, 
Sizler, ıabıraızlıkla kendi di • 

tine kavutmayı istiyen milleti, iı· 
tediğine kavutturmayı taahhüt et· 
miı ve manevi mes'uliyet altına 
gimıit milli bir heyetsiniz. Gele • 
cek toplanıtınızda kararları.mızı, 
hükümlerimizi ne yaptınız diye 
ıormak açık hakkınızı, ıize, itte 
mümkün olan her §eyi yaptık di • 
yebilmek de bizim derin saadeti· 
miz olacaktır. 

Yüksek kumandası altında ye· 
ni milli cidale ve zafere yürüye • 
ccğimiz Büyük reis ve muhterem 
Kurultay arkadaılarım cümleni· 
ze sağlık ve muvaffakıyet içinde 
tekrar buluımak temennileriyle 
ve en derin saygılarla selamlarım. 
(Alkıtlar} 

Ruşen Eşref beyin 
nutku 

Maarif vekilinden sonra kati • 
bi umumi Ruıen Etref bey kürsü
ye gelerek çok yerlerinde alkıtla· 
nan §U nutku irat etti: 

Büyük Gazi, arkadaılar; · 
llk dil kurultayı bugün sonuna 

eriyor. Böyle büyük ve tarihi bir 

çazif eyi gören kurultayı saygı ile 
selamlıyorum, güzel İstanbula ne 
mutlu ki, harf inkılabı ilkin onc!a 
hazırlanmıftı. Dil inkılabının ilk 
hızı da §İmdi ondan batlıyor. 

Arkadaılar; her biri süren on 
günde. vekil bey, ilimler, edipler, 
ıairlc münekkitler, dilciler, gra
merci1t..r, ıstılahçdar söz aldılar. 

Derin dütüncelerini söylediler. 
Özlü dileklerini anlattılar. Bunla
n, bu salondakiler dinlediği gibi 
havaları aıarak yurdun dört ku • 
cağına da ıeıinizi duyuran demir 
ağızlar önünde toplanmıı bütün 
yurttatlar dinlediler. O yurttaş • 
lar ki, kurultayınızı kutlulamak 
için yolladıkları binlerce telyazı -
ları göreceğiniz işi alkışlıyan bir 
millet sesi idi. 

ilk izlerinin de ötesine varabilen 
devirlerdeki büyük muhaceretle • 
rin dili olmuıtur. En ilk ve eıki 
kültürlerin dili 0Jmu9tur. En bü • 
yük zaferlerin dili olmuıtur. Bu • 
günkü lengüistiğin kök diye bak 
tığı saıukritçe, Yunanca, Latince 
gibi dillerin de daha kökünde du
ran bil.. Sumerce, Etice, gibi ilk 
ön Asya medeniyetlerinin dili .. 

Bu kadar uzak benliği olan di
limiz Fatihlerin orduları ile me • 
deni alışverişlerin yolu ile eski, 
yeni dünyaları kaç boy daha do • 
laşmış, kendi varlığından nice iz· 
ler hırakmı§. O pek yakın bir geç 
mişte hile Afrikanm Cezairinde, 
Sudanında; Avrupanın Nemçe 
sınırlarında konuıuluyordu. Bu 
gün bile onun coğrafya11 her di • 
lin çizemiyeceği çizgileri çok öte· 
lere atmaktadır. O ala Balkanlar· 
dan Hint sınırlarına, Çin içerleri· 
ne, buzlu istep derinliklerine ka· 
dar konuıuluyor. Onun her bir 
lehçesi bir diyarı tutınuı, bir ikli
mi benimıemiı, orada kendinden 
olmıyan dillere göğüs geriyor. Bir 
çok yerde mektepsiz, bakımsız 

kalsa da halkın bağrında bir ruh 
zırhına bürünmüş olarak diri du· 
ruyor. 

Türkçe, buyrukların dili; yurt, 
yapı kuranların dili; ülkeler gibi 
denizleri de ıanla atmı§lann dili; 
toprağı İ§liyenlerin dili; beyinle • 
ri uyandıranların dili; aevgile • 
rin dili; aızıların dili. 

Türkçe; analarımızın dili; ana 
dil; diller pzeli. Yerine göre kı
lıçtan keskin, çelikten sert, kaya· 
dan ıarp, boradan hızlı, bürüm • 
cükten ince, kelebekten uçucu, çi· 
çekten renkli, kokudan tatlı, altın 
dan parlak, sudan duru türkçe .. 

devrinin dütünce hamleleri bizim 
için onlardan çok uyancı ve bata 
rıcıdır. 

Adını tafıyacak devrin ilk ha· 
tında o kendisi duracaktır. Sa • 
karyada, Dumlupınarda olduğu 
gibi fapkada da, harfte de, tarih
te de, dilde de bat o olmuttur. 
Bunlardan onun himıetinde ça • 
lıımıt olanlar, bahtın eliyle alm· 
ları ııvazlanmıt fanilerdir. Bu a • 
bidelerin uıtabatıaı yalnız odur. 

Bu program da onundur. Bu 
program Mustafa Kemalin bir me 
seleyi nasıl dütündüğünün grafi • 
ğinden batka nedir? Bir davayı 
bütün gerçekliiile gözönüne ge • 
tirmek, onu zaman ve mekin için· 
deki yerine ııraıına koymak, bey· 
nin laboratuvarında inceden ince 
ye elenip dokunmuı bu işi nasıl 

bir it olduğunu görmek, göıter • 
mek dütünceleri o it etrafında bir 
araya toplamak, o itten çıkan ne· 
ticeleri ilerisi için hedef edinmek. 

İtte Muıtaf a Kemalce dütü • 
nüı bu demektir. Bu kurultayın 

programı da hu cemiyetin kurul • 
maaı gibi o düşünütün bir öme • 
ğidir. Mustafa Kemalce dütün • 
mek demek tahlil ve terkip et • 
mek; şuurlaıtırmak; nizamlandır 
mak, siıtem haline koymak de • 
mektir. Bu usul, Çanakkaleden 
dil kurultayına kadar ayni hızı 
ve sırayı gösteriyor. Yaptığı itle • 
rin hiçbiri kolay değildir. Onun 
ve hepimizin timdi bu sa • 
rayda toplanmamız çin ön· 
ce onun yıkılmıt Türkiye • 
yi, verilmit lstanbulu kurtarma• 
sı gerekti. Onun ve bizim latan • 
bulda oturmamız için onun yeni 
Türkiyeyi kurması gerekti. Her bi 
ri tarihte bir büyüğe sonsuz ıan 

olacak bu dev itlerinin herbirin • 
den sonra: "Artık yeter.,, deyip 
dinlenseydi, hangi birimiz ona: 
"Yoruldu!,, diyecektir. Fakat o 
bizi kamaf tıran her büyük iti ken 
dinin bir gün iti gibi görüyor. 
Vazifesini bitmı saymıyor. Bu 
diğini dünyada yalnız o biliyor. 

Onun ıçın dünyada han 
gi ıtı baıarmıya gelhir öm • 
rün çizgileri ıçıne bir mille 
tin asırlarını sığdırıyor. Çağlıyan 
akıyor. Ondan bütün tarlalarımı· 

Beyaz Kadıa tlcar 
Eğer kız güzelse ailesi ile fiy 

biçilir; bu da piyasaya tabidir,. 
Yazanı? 

Jako Laroza bakacak oluraa • 
nız pulaklar centilmen adamlar 
delildir. Hem onlann kan teda • 
riki için kullandığı uıulün hiçbir 
cazibesi de yok. Böyle basit usul· 
lerle kadın tedariki Jakoba gü • 
lünç hatta iirenç geliyor. Pulak
lar kızları kandınp kaçırmıya le• 
nezzül etmiyorlar. Onlar piyasa • 
ya çıkaracakları kadınları gidip 
analarından babalarından doiru· 
dan dofruya ıatın alıyorlar. Öy· 
le vasıtaya filin müracaat i9leri • 
ne gelmiyor. Herifler iti. ıağlam 
kazığa bailamakta da meharet 
sahibi .. 

Eğer kız güzelse ailesi ile fi· 
atı biçilir. Fiat zaten piyasaya ta· 
bidir. Şimdiki pyasa tudur. Polak 
üç ıene müddetle kızm aleıine 

yüz yirmi bet (Zıloti) Leh para • 
11 gönderiyor. Kızın ailesi ile Po· 
lak arasında bir mukavele akto • 
lunur. Kiiıtlar imzalanır. Ha • 
tta mukavelattan bile geçirilir. 
Her teY tamam olunca Amerika 
yolu tutulur. Lehiıtanda öyle köy 
ler vardır ki, oranın halkı kızla • 
rını batka memleketlerde piliç 
beıledikleri sibi Arjantinle ihra· 
cat için kız beılenir. Bu noktaya 
Jak Laroz fevkalade içerliyor. Ma 
amafih bunu ahlaksızlık addettiği 
zannına kapılmayınız. Böyle şeyle 
ri ahlaksızlık ıaymak kaydından 
baba Jak kurtulalı çok zaman ol 
muıtur. 

Yalnız polaklaım * tiııtreketlm" 
ne an' aneye muhalif buluyor da o 
na kızıyor. O, kız kaldırmak ve 
kaçırmak meseleıinde zevk g8rü
yor. lnıan maharetle kızı avlayıp 
kapana düıürdü mü ne kadar hoş 
olur. Bu polaklar hiç zevk sahibi 
değiller diyor. Filhakika bunun 
noktai nazannca avlama dediii 
teY adi bir ticaret iti deiildir. 
Blakis bir takım hususi meziyetle 
re sahip olmıya mütevakkıftır. Ka 
dın avlamaıında meharet, zevk 
ve adeta bir nevi sihir vardır. Bu 
nun böyle olduğunu izah etmek 
için öyle ballandıra ballandıra ıöz 
ler söylüyor ki, adeta insamn ai· 
zının suyu akacak! 

Tefrika ı tf 
- Azizim, bir düıününÜI• 
inıan avlıyacağı kadında ll"l~·u 

mamalı. Her halde kadın 
tirecek bir mahldk olmalı 
batka !Üphe uyandırmad.O 
yaklatmalı, ve korkutmad .. 
a muvaffak olmalıdır. Bir 
ele geçtikten sonra da kaç 
mn yolunu bilmeli ona b 
reket etmemekle beraber 
ti elden bırakmamalıdır. 11' 
koca karıaına hem kendini 
rir, hem de hürmet ettirir. 
hasleti polaklarda bulaaı 

Bunlar babadan kalma ebl' 
dir. İyi biliniz böylece bu 
ağzında karı it letmek adeti 
yii nefiseden biri oluyor. 
polaklara kızması karı itle 
seleıini ıanayi nefiseden a 
adi bir ıan'at haline ıokt 
dandır. Hakikaten bu iki 
cirlerinde an'aneye bağlı b' 
nevi düt ünce var. Kend 
hem donjuanlık, hem eski 
cirliği hisleri hakim. 

Jako sık sık: 
"- Ah efendim böyle 

lıtılır !,, dedi mi bu an'ane 
tarlarının: "Of bu terakki d9IDDI 

dir !,, demesi gibi bir §eydir 
Jako Laroz polakların b 

da insafsızdır. Lüzumu 
onların aleyhine ıaatlerce 
ler. lttiham eder. lttiham 
dur: 

- Bütün bu pelaklar mu 
bir cemiyet tetkil ediyorlaff 
miyetleri Arjantin teliir 
kök ıalıyor. En küçük köyl 
dar ıubeler açmıya muvaff 
dular. Bu teıkilatın baıınd• 
dedikleri bir reis vardır. 
her türlü salahiyeti vardır. 
teıkilita meıuup olanlards' 
ne öldürteblir. Her 
te bir reia ve bir ikincİ 
bulunur. Büenos Ayreste k 
lonları, huıusi salonları, ve 
sinagoku ile muhteıem b 
vardır. Sakın ha inanmayı 
le hahamhane olur mu? 
polaklar ne kadar sahtekar 
yüzlü adamlardır. 

(Deva 

Önümüzde daha zaman olsay
clı, kadın erkek, nice hatibin biri
birinden değerli sözlerini dinliye
cektik. Onların söyliyememit ol • 
ması, söylemek istedikleri §eyin 
duyulamıyacağı demek değildir. 

Coıkunların hızını, dertlile • 
rin iç ıızısını; delikanlılann sev • 
gisini, imanını; güler yüzlü kızla· 
nn kıvraklığını; babaların öğütle 
rini, anaların yumutak yüreklili • 
ğini, kızgı~ların öfkesini, kırgınla 

rın iniltisini, tenlerin takasını, 

göklerin ıraklığını, suların canlı· 
lığını, ay ıtıklarının oynaklığını, 
güneı parıltısının keskinliğini, 
her iç ya§ayıtımızı da, dıt yaıa -
yıfımız gibi her dilden daha duy· 
gulu anlatan türkçe bize hayatı 
anlatan, hayatı kendiıi ile anladı 
ğınız türkçe. 

zı bolluk, bütün karanlıklarımı • ==== mmr=:ı:=====--=·= .. :::-===-==· .. :a:a::::.::::::::::-:::.:::::.:=ı:======-=-.. "D=na:::=:: ı:ı::ı:ı:n:::::::::: •••• 
Umumt katiplik elindeki yazı

lan umumi merkez heyetine ve -
recektir. Bunlar ilerde bastırılıp 

yayılacaktır. Böylece kurultay 
yurdun dört bucağından getiril • 
miı olan hiçbir armağan sayılma· 
dan unutulmuf, sunulmadan sak -
lan:nıt olmıyacaktır. 

Arkadatlar, 

Bütün hatiplerin sözleri, kurul 
tay programının altı maddesi ü 
zerinde toplandı. Bu program 
Türk dilini üç zaman içinde dü -
tündürüyordu. Dilimizin dünü, bu 
fJÜnü, yarını. Onun için diyebili • 
rim ki, bu program, tarihi ve coğ
rafyası olan bir programdı. Çün
kü, Türk dilini zaman ve mekan 
içinde gözüne koydu. Gördük ki, 
Türk dili, genitlikten yana Asya· 
nın göbeğinden büyük ve Atlas 
Oseanların kıyılarına, Hint Ose
amnın kıyılarından F enlandiya 
körfezi kıyılarına kadar yayılmış 
bir ummandır. 

Derinlikten yana ise insan ze· 
kiamm ea ••.ldardaki belirtisine 
kadar gider, uçsuz bucaksız bir 
yoldur. 

Gördük ki, dilimiz tarihin en 

Bizi biribirimizle anlattıran, 
dünya milletleri içinde bize de 
şanlı ve belli bir varlık veren 
türkçe .. 

işte hu kurultayda, on gündür, 

onun başından geçenleri, onun uğ 
radığı bakımsızlıkları, onun ken • 

disine gizli kala~ zenginliği, o -
nun ilerde olacağı ıürbüzlüğü dü· 

şündük. 

Onu ilk defadır ki, bu kadar 
toplu, bu kadar sürekli, bu kadu 
candan dütünüyoruz. Yarına bir 
abide yüceliğinde geçecek bir ve
sika, bir kitap bırakıyoruz. Yeni 
T urfan abidesi! 

Tarih en büyük düşünce hare· 
ketlerhıin belirti noktaları diye 
Perikleı devrinden Auguıt dev • 
rinden, rönesanatan on dördüncü 
Louiı devrinden, Büyük Frederik 
devrinden bahıeder. Bunlar beğe• 
nilecek ıeylerdir. Bunlara adını 

verenlerin bunlarla ne kadar uğ • 
raştıkları çok belli değildir. Fa • 
kat, bu devirlere eş bir devirde 
biz yafıY.oruz. Mustafa Kemal 

za ıtık, bütün makinelerimize ha
reket almak bizim borcumuzdur. 
Bizim yurdumuzda onun gibi bir 
kuvvetimiz bulunması bizim bah
tımızdır. Bu aüne kadar dağınık 
dilekler, geçici özleyiıler, küçük 
emekler, turada burada birer ay· 
rı 11zıntıydı. O, iti eline aldığı an 
danberi ise bu umumi bir fuur ol· 
du. Bir nizam, bir sistem oldu. 

Milletleıti, devletleıti, yeni ve en 
gin bir hız aldı. 

Ey bizden daha genç olanlar, 
bu emekler, bu dilekler sizler için 
dir. Bu dille sizler, ne mutlu, biz· 
lerden çok ve güzel konutacakıı • 
nız. Hele anaların kucağında ilk 
sözleri öğrenen Türk çocukları .. 
Ah ıizin konuıacağınız, sizin ya • 
zacağınız türkçeyi duyaydmı ! Si· 
zin ve sizin çocuklarınızın ağzın • 
dan türkçe kim bilir ne güzel, ne 
duru bir varlık olacaktır. Onu ya 
rınki dahi san' atkirlar kim bilir 
daha ne imrenilecek yeniliğe ve 
güzelliğe yürütecektir. Unutma • 
sınlar ki bu yolu Mustafa Kemal 
açtı. Böyle bir yolun bqında bu • 
lunmuş olduğunuz için bahtlıaı • 
ruz arkadaılar, hem de Mustafa 

Kemali aörerek, reylerinizle bu 
dile yol batında hizmet ederek. 

KAzım paşa Hz, oto 
nutku · 

Hanımlar, beyler; 

Kurultayın çalıımaıı bu gün 
bitti. Burada söylenen çok kıy • 
metli beyanat ile Türk dilinin ha· 
kiki yüksek kabiliyeti meydana 
çıkmıtlır. Verdiiniz isabetli ka • 
rarlarla dilimiz bütün dileklerimi 
zi tamamile ifadeye elveritli te • 
mz türkçe haline gelecektir. 

Bana verdiğiniz kurultay reis • 
liği vazifesini iyi ifa edebilınit ve 
itimadınıza liyakati muhafaza et· 
mit iıeım bu sizlerin göıtermit ol· 
duğunuz itidal, ciddiyet ve bü • 
yük çalııma iıteiinin vazifemi ko 
laylaıtırmuı sayesinde olmuıtur. 
Bu hizmetle daima iftihar edece • 
ğim. 

intihap buyurduiunuz merkez 
heyetinin reiı, umumi katip ve a· 
zaları kurukay kararlannı iyi tat
bik etmek, ıöıterdiiiniz yollarda 
bilerek yürümek ve ıayeye ıürat· 
le varmak için her türlü evıaf ve 
ilmi u.lihiyetleri haizdirler. Ça • 

lıtmalarında muvaff &k ol 
rına bütün kurultayca ka 
vardır. Huzurlarile kuru1··"'r-... .-r 
ref veren reisicümhur ha 
nin müzakereleri her gün 
ve alaka ile takip buyuroı 
ları yaptığınız İ§in ehenı 
delildir. 

Hanımlar. efendiler; 

inkılap Batbuiumu:z 
Kemali her inkılap teı 
olduğu gibi dil inkılabı 

ıünde de bütün Türk "'1 
Türk milliyetperverleri.,ill 
ıile beraber olduiunu 1 
görü§le kat'i olarak bil 
dil inkılabı da bütün e 

laplar gibi çok kolay ol• J> 
semerelerini en az s~~ 
cektir. Sizlere ve dil ıf 

ile taldp edenlere tefe 
bildirmiye beni nıenıur 
lar. Size büyük ıefioıİl'.I 
yellerini bildirirken °0

1
• 

. l . . ni"'et e 
vınç erımı memnu , 
rum. 

Aziz ve muhterelll d•li 
lar, birinci büyük türk 

1 

tayım kapıyorum-



içilen fi güraolar 

-thtiımaldix padişahım belki del")-a 
taşa. ., 

Dedikleri gibi dünyada olmıya
bir fey yoktur ... Yalnız, bu iti 

i figüranları içmeği herkea be
mez.. Bunu yapabilmek içiu 
nın mühim bir kahraman, me
' vaklile gazetemizde macera
tefrika ediJmit olan "Kara 

vut,, gibi bir kahraman li.znn
, nitekim de, ~imdi size anlata

.. ımı.z: bu vak' anın kahraınanı 
radavut,, müellifi Nizamettin 
iftir .. 

Nizaınettin Nazifin "Bir Millet 
pmyor,, isimli filminin İpek 

ati!dyularında yapılmakta ol-
" unu biliyorsunuz.. Evvelki 

bu filmin bir barda geçen 
eıi oynanacaktı • • Dekor 

ırlandı. Masalar, sandalyeler .• 
birinci planda gözükecek olan 
ıürü likör ve bira §İteleri .•• 

Bu içkileri, artistler film oyna
ken açıp içeceklerdi •. Yani an
acağınız, şişelerin de filmde 
ileri vardı .. 

Nizamettin Nazif, bu sahnenin 
aamı seyrederken gözlerini 

lere dikti... Sonra yaklqb, bir 
eıini açtı, artistlerle beraber 
er kadeh ictiler .. 

- Bu §İ§eyi geri masalara ko
uz, bir açılmamıımı buraya 

tiriniz .• 
ı e n Nazif blınlan ıöy

en, yeni gelen tiıeyi, bunun 
mclan bir üçüncü ve dördün

likw tiıe-ini açb; içtiler •• 

Bu aralık sahnenin alınması i
içeriye giren rejiıör, bütün ar-

erin aarhoı olc~uğunu görünce 

Jri mevcut saçlarını yolmıya 
ladı .. 

• • • 
Netice: "Kara Davut,, müellifi 

gündür ıtüdyuya uğramıyor •• 

Mekine Filmleri 
MoUSr şarkısı 

ltalyada Pittaluga §İrketi tay· 

ecilik hakkında büyük bir film 

1Ya baılamıştır.. Bu filmin 

•dr İtalyan tayyareciliğine 
lllethiye yapmıt olmaktır. Bil· 
ltalyan sinemaları bu filmi, 

bi........ .. kt• ... qez goıterece ır. 

M Çellk 
eıh\lr Alman rejisörlerinden 

• t;a.nrı Pirandello'nun "Çelik,, 
ı eıerirı· f'l 1 dü ı ı me a makla meş· 
r. Bu filrn balyada çevrili

ve •rtiıtI 
-~....,,__ 1. er arasında Pastore 

ı la.nınnı f 
drr. 1t utbol ıampiyonu 

Kahrant8111 

B •Chn dinamosu 
u makineye . 

i tamaını •ıt filmlerin seri· 
a.mak ·· . hramanlı.. o· uzere, bıa· de 
gın ına . . ı· 

"r film daha Ya moau ısım ı 
ka "G k ~ılıyor. Bundan 

enç ız ıle di . 
r film dah l rıamo,, dıye 

. t' a yapı ınağa karar ve· 
19 ır. 

zehirlendi 
Hollywood, 5 (A. A.) _ Ch _ 
Chaplin'in zehirlenme net· ar h ıce-
asta olduğu haber verilmekte-

. Vaziyeti vahim telakki edil
lrtedir .. 

VAKiT 

Çok sevdiklerimiz, az gördüklerimizi s.ı~~~~ni!~~~.~ı:.rı ..... 
vap vermiyor,, isimli bir film oy• , 
nanıyor. Bu filmde Şarl Buaye~ 
Danyel Parola, Jan Müra oyna• 
maktadır. 

• ~inema, Bize, uzak memleketerin güzellerini sev
dırdı. Bunlara "Yıldız,, diyoruz. 

Bu yıldızlar arasında öyleleri varki, 
nasılYaktile ilmü nücum bizlere birer 

Evlin Brent de, bir zamanlar 
mcşum kadmJarın en sevileni idi. 
Onu, birçok kimseler, kendile· 
rine kadınhk gayesi olarak be
nimsemişlerdi. yıidız atfediyorsa, olnara bağlan

mışızdır, onlann en 
küçük hareket
lerini takip e
diyo-

zaman 
bu yıldız· 
]arı par• 
labp bize 
sevdirdiği 
gibi, onla· 
rı gözleri· 
mizin önün• 
den çekip a
lıyor. Lakin 
bir türlll kalpl 
erimizden sök· 
emiyor, ve on• 
ları arıyoruz. 

Meseli bunları " 
arasında Billi Do- li. 

ve en başta gelen• 
lerdendir. Ben, ona 
işık bir çok kimse
leri biliyorum. Hatta, 
buradaki ifıklar1Ddan. 
bir çokları, yüksek pa·~ 
ralar vererek, "Billi Dove 
öldü,, diye bir rivayet 
çıkhğı zaman, Amerika• 
xa tegraflar çekmiılerdi. 
Öylelerini biliriz ki, Billi 
Dove'nin resimlerinden sek· 
ıen yüz sayfalık albllmler 
yapmışlardır • 

Nan ıi Karo) da en sevi
len yıldızlardandır. Onun bir 
çocuğu doğduğu haberi gelince, 
hepimiz alakadar olduk, san
.ki kendi çocuğumuz olmuı ka· 
dar sevindik. 

Ya Mari Beli? 1 Pek nadir 
filmler yapan artistin eserlerini 
ilk gece görmiye gidenler ara• 
aında aimokin giyenler var. • 

Fak at şimdi, bu yıldızları
fiJmlerde göremiyoruz. Ook 
lar, acaba yerlerini mi terk 

ettiler ? Belki evvet .. 
BeJki hayır 1 Muhakkak 
olan bir şey varsa, kalp· 

lerimizde onların tath 
hatıralarının yaşadığı· 
dır. 

Bu yıldızların orta
dan değilse de, bi
zim perdelerimizden 

kaybolmalarının se· 
beplerinden birisi, 
belki de başhcası 

-Mari Bell müs
tesna- lngiliz -
ce olarak film 
yapmalarıdır. 

Pekili bili
yorüı ki sine

malarımızda, 
lngilizce söz· 
lD filmler pek 
\ rağbet bul· 

muyor ve 
g ös te riJ

m i yor. 
en çok 
Franstz· 

:/- :/- :/-

"Denizde Sekiz Genç Kız,, iıim 
li bir Alman filmi, Alman filmle· 
rinin en san'atkirı olarak ilan edil 
mittir. 

• 
Duglas Fer banksın Bahri Mu· 

hit adalarında yaptığı filmlerde 

figüran olarak oynıyan yerliler .. 

den bazıları ücret almaktan iıtin· 
kaf etmiıler ve "Bu kadar eğlen• 
dik, üste de paramı alalım,, de • 
mi§lerdir.. J 

il- lf. "' 

Klark Gabi ile Jan Harlov hu, 

menimin en pahalı filmini yapa• · 
caklardır. · J 

1(. .y. • 

Meşhur Amerikalı aktris Kon .. : 
tans Benet şimdiye kadar film 
yapmak istemiyordu. Fakat bu

gün sesli filmlerde en çok aranı· 

lan artist - pek tabii Amerika· 
da - odur. 

"" :/- lf. 

Klark Gabi diyor ki: 

- Eğer sinemada yıldız olmak 

isterseniz Holivutta kalmayınız .• 

Ben vaktile iş aradım, bulama
dım. Sonra tiyatroda oynamağa 
başladım. O zaman herkes pc§İme 
düttü .• 

lf. •• 

Şimdiye kadar yavaı yavaı i~ 

gören Metro tirketi, birdenbire 
faaliyetini arthrmı!lır. Bu mevsim 

J için 54 film yapıldı. 
.y. • :1-

Anni Andre "Suzi Saksofon 
isimli bir film yapıyor. '' 

:(. :{o • 

Paris rastahane:ıi, son ay tutu• 
luşunu filme almıştır. 

:/- :il- "' 

V aktile Rakel Meller' in oyna· 
dığı ve büyük bir muvaffakıyete 
nail olan "Şahane Menektcler,, 
filminin sesli nüshaaı yapılıyor. 
Gene ayni artistler oymyacak. 

Moriı Şövalye Viyana, Prag, Amı• 
terdam, Lahey, Brüksel, Milano, 
T orino, Romayı dolatacak ve her 
gitiği yerde tarkılar söyJiyecektir. 

:/- :/- "' 
M~ganni Jan Kipre "Bir Gece· 

nin Şarkıar,, isimli yeni bir film 
yaptı. 

"' .v. • 
'7 opaz,, m İngilizce nüıha11n• 

da hat rolü Jon Barrimor oynıya• 
caktır. 

"' .. 

• 

Bir İngiliz gazetesi i~i sütun aç
mıthr. Birisnin ismi "Görülecek 
Filmler,, ötekisinin ise "Görülmi· 

1 yccek Filmler,, dir. 
"' .y. :/-

ret olmak ıartile Almance 
filmler makbul • 

Mari Bell'e gelince, bu güzel ka-
dın, fim yapmanm yorl1cil ve Uzücü 

zahmetlerine pek nadiren katlanmaktadır. Zira, pek 
nazlıdır. Hatta kendisi mensup olduğu Komedi 
Frasez'de bile pek az oynuyor. 

Olimpiyat kadın yüzme ıampi
yonu Elanor Holm film yapmak 
ÜZP.re "V arnier,, tirketilc bir mü• 
kavclc imzalamıttır. 

.y. JI. ı. 

Norma Şerer'in kardeti Düglaı 
Şerer geçenlerde bir yatla ıeya• 
hat ederken yat batmrı Te Dllrr .. 
üç ıaat denizde kaldıktan aonra 
zorla kurtulmuıtur. 
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ismet Paşa Hazretleri Es şe 
• 
ır e 

Malatyaya vardılar 
Fürat Üzerindeki büyük köprünün 
at konma ve açılma merasimi yapıldı 

Başvekil yollarda halk tarafından 
samimiyetle alkışlandı 

Elaziz, 5 (Hususi) - Başvekil 

Paşa Hz. dün sabah bükümet 
dairesinde bir kabul resmi yap· 
tılar. Mahalli heyetler! kaza ve 
nabiyelerden gelen heyetleri ka
bul ederek marzatJarile pek ya-

. kından alakadar oldu· ar. Bilahare 
belediyeyi, kumandanlığı ve orta 

·mektebi ziyaret ettiler. Mektepte 
. derslerde bulundular. Paşa Hz. 
mektepte bir talebenin defterine 
"Aferin Muzaffer, defterini temiz 
ve yazını güzel buldum. n cüm
lesini yazarak imzalamışlardır. 

Gece de Başvekilimiz şerefine 
belediye tarafından bi~ ziyafet 
v~rilmiştir. ismet Pş. Hı. bu sa
bah saat 7,30 da halkın coşkun 
tezahüratı arasında buradan ha· 
reket ederek saat 1 O dn Kö
mürhana vardılar. Başvekilin geç
tiği yollara köylüler tarafından 
birçok taklar kurulmuştu. Ken· 
disini selamlamak üzre yollan 
dolduran köylülere paşa hazret
leri iltifatta bulunmuştur. 

Başvekil Hazretleri K6mür Han 
köprüsünde Urfa, Diyarıbekir, 
Beyazıt, Malatya, Sivas, Gazia
yıntap, Maraş vilayetlerinden ge· 
len heyetlerle c;var köylerden 
gelen binlerce köylüler tarafın

dan karşılanmıştır. 
Başvekil burada Fırat nehri 

üzerinde yapılan ve kendi nam
lano3 izafe olunan 164 metre 
uzunluğundaki betonarme köp
rtınün at konma ve açılma me
rasimini yaptılar. 

Küşat resmine yollar umum 
müdürü Beyin nutku ile başlan
dı ve onu Eliziz ve Malatya na· 
mına iki nutuk takip etti. Birinci 
Umumi müfettiı lbrahim Tali B. 
köprünün "ismet Pş. ,, namı ile 

tevsim edileceğini tebşir ettikten 
sonra ismet Pş. Hz. mühim bir 
nutu!< irat buyurdular ve köprü
ye gerilen kordelal~ra kesmek 
suretile, balkın mütemadi alkış
ları arasında kUşat resmini yap
tılar. 

Köprü küşadma birço'.I kur· 
banlar kesildi ve heyeti umumi
yeye büyük bir ziyafet verildi • 

Başvekil P4. Hz. otomobillerle 
Bedi istasyonuna kadar giderek 
hususi bir trenle Malatyaya ha
raket buyurdular. 

ismet paşa Uz. 
MaJatyada 

Mafatya, 5 (A.A) - Başvekil 
ismet paıa Hz. Fırat nehri üze
rindeki büyük köprünün ad kon
ma ve açılma resmini yaptıktan 
sonra saat 15 de Malatya istas
yonuna muvasalat buyurmuşlar
dır. ismet pa:Ja Hz. Fırattan ha
reket ettikten sonra yollarda ve 
eski Malatya istasyonunda biri
ken binlerce halk tarafından sa
mimi tezabOratla karşılanmışlar· 
dır. Malatya istasyonunda leş· 
riflerine intizar eden ve mülha
kattan plealerle 10 bini bulan 
kesif bir halk ldttlesi tarafından 
fevkalade hararetli tezahüratla 
karşılanarak şiddetli alkışlanmış· 
!ardır. 

Bir hanım kn mektepliler na
mına paşaya bir buket takdim 
etti. Halkın 'sürur ve heyecaoa 
pek büyük idi. ismet paşa Haı.
retleri doğruca hükumet kona
ğım teşrif ettiler. Ve bir müddet 
istirahat etliler. Belediyeyi cüm
huriyet halk fırkasını ziy•etten 
sonra ikametlerine tahsis edilen 
vilAyet koaağlm tepif ettiJer. 

====------::===:::::::::: :::::::::::::::::::::::::.::·-=·=================-=·:.:::--:::·::::=:::::::::: 

Arpacık çlf lllğlnde 
yangın 

Dun gece Beykozda Arpacık 
çiftliğinde yangın çıkmış ve gç 

vakte kadar devam etmiştir. 

Yangının sebebi hakkında malu
mat almak üzere müracaat et
tiiimiz yerlerden bu hususta bir 
§ey öğrenmek kabil olamamıştır. 

Izmlr borsasında 
lzmir, S (A.A) - Bugün bor

sada 5 kuruştan 22 kuruşa ka· 
dar 1118 çuval incir ve 11 bu
çuk kuruştan 33 kuruşa kadar 
1793 çuval üzüm satılmıştır. 

Bir komisyon azazı 
ihracatı tes bit komisyonların· 

da bulunmak üzere lımir ve 
. Giresuna giden ofis memurla

nodan lbrabim Avni, ticaret 
odasmpan Avni Beyler bu ko
misyonlann lağvedilmesi üzerine 
şehrimize dönmüşlerdir. 

lkl otomobil çarpıştı! 
Şoför Salabattin ile şoför Sa· 

libia otomobili Beyoğlunda çar
paımıılardar. Her ilci otomobilin 
ön kısımları parçalanmıştır. 

Esklşehlrde grup 
mtısabakaları 

Ankara, S (A.A) - Türkiye 
birinciliklerine esas olmak üzere 
Eakifebirde yaptlacak grup mü
Hbakalanna iştirak edecek olan 
Ankara tampiyonu gençler bir· 
liği bu akşamki trenle Eskişe-
hire hareket etmiş ve istasyonda 
kalabalık bir sporcu kütlesi ta
rafından alluparla teşyi olunmuş-
tur. Gençler birliği, oyuncuların
dan en bOytk kısmına izin al
madığı için birinci takımından 
yalmz çü oywıaa ile yola çık

m11hr. 
Diğer birkaç O}'lUICUDun da 

iziİI işleri biterse yarm hareket
leri muhtemeldir. 

lzmlrde grup mtlsa
bakaları 

lzmir, S (A.A) - Bugün oy
nanma• muka.rrer olan Bahkesir 
Isparta grup seçme müsabaka
sında Balıkesir yeni getirttiği bir 
oyuncuyu oynatmak istemişse de 
Ispartalılar buna itiraz ederek 
sahayı terkeltiler. Balıkesirliler 
bu vaziyet karşısında seremoni 
yaparak hükmen galip addedil
diler, ve cumaya Altıoordu ile 
karptaftDak üzere finale kaldı
lar. 

Güzel bir teşebbüs 
Ankara, 5 ( A A ) - Milli ik

tisat ve tasarruf cemiyeti Eski
şehir ~ubesinin teşebbiisG üzerine 
Eskişehir ' •ilfiyeti, memurları için 
Aydın vilayetinden bin lirahk 
incir sipariş etmiştir. Es'~ işehir 

vilayeti memurlarının bu güzel 
hareketini Aydın incir müstah· 
silleri büytık bir heyecanla kar
şılamı~lardır. 

Ü:ıüm, incir, fındık gibi mah
sullerimizin dahili istihlakini art
tırmak maksadile yapılan bu 
teşebbüslerin çok hayırh netice
ler vereceği anl aşılıyor. 

Garip bir boşanma 
Birkaç gün evvel İngilterede 

çok garip bir boşanma davası gö 
rüldü. İ~pirtizmeci olduğunu söy -
liyen bir kadın kırk yıllık kocuı 
aleyhindeki bir davayı şu temel ü 
zerine kurmuştur: 

- Cihan harbinde ölen iki oğ 
lum vardı. O zamandan beri on -
ların ruhlarile görüşüyorum. Ço • 
cultlarımm ruhlnrı geçenlerde ba
na btı.balarının başka bir kadınla 
münasebette olduğunu aöylediler 
ve bunu birkaç kere tekrarladı -
lar. Kocamın artık benden soğu
duğu ve beni bıraktığını anlıyo -
rum. Onun için onu hofamak isti 
yorum. 

Mahkeme, erkeğin ifadesini 
dinlemiş, o dn §U sözlel'İ söylemi§ 
tir: 

- Karım on senedir benimle 
konuf1Duyor, yalnız pek mecbur 
oldukça bir iki kelimelik ceYap 

veriyordu. Senelerden beri yemek 
lerim izi ayn yiyor, ayrı odalarda 
yaşıyoruz. Ben de bu halden bık
tım ve başımın çaresine baktım. 
Ben de ondan bo§anınayı istiyo -
rum. 

Mahkeme bunun üzerine bep.n 
ma karan vermictir. 

Am~le kazaları 
çoğalıyor 

Fenerde un fabrikasında ame
le Ali sol kolunu makineye kap
tırnıış, kolu dirseğinden kopmuş
tur. Ali Musevi hastanesine kal
dınlmışhr. 

Istanbul mabkemei asliye 4 ün
cü kukuk dairesinden : Eftik na
mı diğer Ojeni, Makrohi ve hay
konoş hanımların uhtelerine inti
kal eden gayrı menkuller üzerine 
Beyoğlu mülga ikinci hukuk mah
kemesince 28 - 4 • 306 tarihinde 
vaz edilen hacıi ihtiyatinin fekki 
talebile müddaaleyb Ortaköyde 
Pişmiş oğlu so~'ağmda atik 38 
ve cedit 64 No lu hanede mukim 
Artin Aroıpyan efendi aleyhine 
açılan davada bi i tebliğ iade 
edilen dava arzubaliode göste
rilen adreste müddaleybi muma
ileyhin bulunamadığı mübaşirin 
verdiği şcrbden anlaşıldığından 
her mucıbi talep bir ay ilinen 
tebligat icrası karargir olup 
10-11 • 932 perşembe günü saat 
14 te tahkikat günü tayin edil· 
diği tarihi ilandan itibaren bir ay 
müddetle gazetelcıle i'an o'ur:ur. 

(4633) 

lstanbuf altıncı icra memurluğundan: 
ffr borçlan dol.:ıp mahcuz ~e p:ıraya 

çc,·rilmcsi muk:ırrer mürekkep def cer, 
l\ardeks markalı çelik c\'rak dol plan ' e 
saire kırtasiye eşyası 10 • 10 • 9 2 tnri· 
hinde s:ı:ıc 13, 14 de Sandal be.icstenin· 
de birinci açı l\ a ı ın rma ile ı;ant:ıcağındnn 

t:ıhp o!a.nl aı: mnh:ıllındc memura mora· 
candan ı lım olunur. 

Türkçem şaştı! 
Dil Kurultayı çıktığından b 
bana soranlar hadsiz hesap 

Bizim memlekette, Konyada 
herif yabancıya bir türlü mera· 
mmı anlatamazsa to kadar söy· 
liye gördüm bir türlü anlatama
dım. Türkçem şaştı), derler. 
(Şaşmak) burada (hayret etmek) 
manasına değil dağılmak, pera
kende olmak, hedefinden azmak, 
başka başka yerlere gitmek ma
nasınadır ki eski manası bu idi. 
Şu (Dil kurultayı) lakırdısı çık

tığmdanberi bana soranlar hat· 
siz, hesapsız - hemen hepsi alay 
mı, hakikat mı bilmem • bana 
hörmetklr ve masum bir çehre 
ile müracaat ettiği için hakikat 
olarak almağa mecbur oluyo· 
rum. 

Kimisi gelir. Efendim biz bu 
Türkçeyi bırakıp kurultayın yap
tığı dili kuUanacakmışız, aslı var 
mı ? Hele :ravalh kadınlar, telaş 
içinde 

Kimisi, efendim bundan sonra 
"müdür,, yerine (id, it) diyecek
mişiz. sabimi? Bunu söy:iyen, 
kendisi de müdür, besbelli doğ· 
rudan doğruya kendine doku
nuyor. 

Başka bir zavallı gelir. Garip 
bir eda ile (bundan sonra yu
murtaya •.•• lokması diyecekmi· 
şiz) diye acayip bir hicapla ke
keliye kekeliye sorar. 

Önce (acaba bu adamlar be
nimle alay mı ediyorlarlar ?) de
dim. Halbuki bu mubarek mem· 
leket halkından hemen yarım 

ırda eri kD - n yo·n · 
den hürmet ve iltifattan başlla 
bir şt:r görmedim. Şimdi ne ol
du ki beni alaya alsınlar. 
• Pek iyi, bani şu mahut yağ
mur hikayesi gibi bu adamlar 
hepsi o suyu içtiler de bir ande 
tuhaf mı oldular; öyle ise biz 
de içelim de onlara uyalım. 

Bana adeta bir senemlik gel
di. Kurultayda tabii arkadaşlarla 
buluştum; bazılarına sordum; gü· 
lerek ( biz de bu kabil suallere 
maruz o luyoruz) dediler. Onun 
üzerine geniş bir nefes aldım. 

Soranlara tabii, elimden gel
diği kadar izahatta bu~unuyorum. 
Kabul eder gibi görünüyorlar. 
sonra işitiyorum,anlıyorum ki yine 
kendi aralar1nda baladaki maru
zat kabilinden konuşmakta, gü· 
lüşmekte be.rdevamdırlar. ŞüphC* 
sizdirki kısmı azamınm maksadı 
bir alaydır. Şöyle hoş bir dedi 
kodu zemini bulmuşlar. Günün 
sohbeti olarak söyleşip gülüşü· 
yorlar. 

Fakat vatanda~larıma halisane 
arzedeıim ki kurultayda muhte· 
rem hatipler ilrni bir surette 
müdellelen beyan buyurdular ki 
biz vatanımızı yabancılar elinden 
mucize kabilinden bir fedakar· 
lıkla kurtardık:. ( Kurtardık ) de
gil yurduk o büyük evladı lrnr
lardı. Dabilini de yabancı unsur
lardan temizledi. Tertemiz, tam 
müstakil, diğer muaııam devlet
ler gibi bir ( 1 ürkiye) devleti 
yar.ıth. Şimdi de o ço~ büyük 
adam miJietine yurdu gibi tam, 
tertemiz, müstakil, diğer en bü
yük yurtlar di i gibi müstakil 
bir de. (dil) telvin ediyor. Yur· 
dunıuz nasıl ki eskiden var idi 
istiklalini iade etti. Zaten mevcut 
olan ditimiz de böyle müstakil 
olacak. ( Dilimizden halk diline 
ciüşmüş, bizim ahengimize kai-

demize uymuş kelimeler 
rılacakmış) diyorlar. 

Memleketimizde biıd 
bize lrnrılmış katılmış b 

tan vatandaşlarımız .,,,, 
bir şey diyor mu? Ha 
ten biri Türk tabiiye 

şurutu dahilinde kabul 
mı. Türklere engel çe 

yan (debil = uyuntu) 
ne diyor ki. Bu kabil 

ğılmış, her kes Türkçe 
konuşup durduğu dile 
le desinler. Bilmem, b 
düşünüyorum. 

Fakat bazı gazetelerde 
kes kendine mülayim 
yazıyor. Bazıları -

olanlar haricinde - bilaıel 
sip mi hala büsbütilıı 

ırklardan bazı kelimelet 
sını, bazıları • keenne 

lehçeleri toplanmış, elde 
Jar tedvin olunmuş, k .. 
lerimizdeki naziri bulun 

san defineleri yağma e 
bunlarda nradıklarımıı 

mamış gibi - göklerf 
herlere , bildiğimiz eki 
hikalan taka taka tii 
isimler, ıstılahlar uyd 
teklif ediyorlar, hatta n 
göst~riyorlar. 

Bir başkası da mesell, 
Türkistanın bilmem haogl 

- imiz mesela ( borç, z 

ğürt ) gibi en eski Ana 
gatlarına bedel ac·p, ga 

şılıklar, kezalik bizim leh 
artık başka manaya gel 
sela: Assı, bark, alım, 

yazık - gibi) kelimeleri 
hangi yabancı kelimeler 
kullanmamızı teklif edi 

Maksadım, ne kimse 
lifini müahaze, ne k imse 
rine muhalefettir. Zaten 
Ja, ne sıfatla karışabiliri 

Ancak kuru\tayın ait 
yeti işi uzağa atmıyıualı 

şimdiden halka talimatna 
icmalini tafsil ederek 

lısanla bu çok mühim, 
:ıam kurultayın bu mübJ 
nevi inkılabının a:ıame 

bir lisanla gazetelerle 
defalar yazıp belki de 

nini tağlit ederek bu 
teşebbüsü kendi zuumla 
leldar etmek istiyenleriO 

büsleri varsa akim bıra 

za bu masum ve mu 

şebbüsü tekrar betek~ 
makta, büyük GazimtziO 

nevi inkılabını da sad~ 
halkımıza tekrar bete., 

retmekte ne ziyan ofab 

veı-1 

Beşiktaş icra 
Borçtan dolayı paraya 
s·ne karar verilmiş ol•: 
bir lrnnsol, bir yerPe~ 
lamba camlı dolap. 8 ~ 
derop, kanepe, secc• 
l<aryola, 6-1Ü·932 per 
saat 15 de Feriköy ~ 
sesi önünde açık aıt . 
tile satılacağındaa t.ı: 
rm hazır bulunacak ot• 
müracaatları ilin oluO 
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HAYAT KiTABi 
Hayat - Kumbarası 

latanbul dardilncQ icra me
murluğundan: Temama 13101 
lira kıymeti muhammineU Boğaz 
içinde eski Mirgün Emirgin yeni 
Uluköy Mirgün caddesinde eski 
34-36 yeni 48 numaralı derununa 
cari nısıf masura mailezizi havi 
bir bap sahil hane bit en maa 
bahçe ıahilbane ve köşkten iba

ret maa su işbu gayri menkulün 
tamamı açık arttlrmaya konmuı 
olup ıartnameainin 20-10·932 
tarihinden itibaren dairemizde 
herkes tarafından görOlebileceji 
gibi 8-11·9.32 tarihine müsadif 
Salı günn saat on dörtten on 
Yediye kadar dairemizde açık 
•rttırma ile satılacaktır. Arttır· 
hla bedeli muhammen kıymeti· 
hin JOzde yetmiş beşini bulma· 
dığı takdirde eo son arttıranın 
taabhtıdn baki kalmak fizere 
23· 11·932 tarihine müsadif Çar· 
fanıba güııU yine saat 14 ten 
17 

Ye kadar dairemizde yapıla· 
calc · olan arttırmasında gayrı 
lhenkuı en çok arttırana ihale 

edileceğinden taliplerin muham· 
~eıı kıymetin yOzde yedi buçuğu 
nı~betinde pey akçesini veya 
~ıllt bir Bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları lazım-
dır. Mnterakiın vergiler ile va· 
k.ıf icaresi ve Belediyeye ait ten
v!rat ve tanzifat rüsumları roUı· 
rıye ait ve 2004 numaralı icra 
ve iflas kanununun (126) mcı 
lbaddesinin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayri menkul üze· 
~1bde ipotekli alacaklılar ile di
ger alAkadaranın ve irtifak hak· 
kı ıabiplerinio bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialanoı, ilin tarihinden 
İtibaren (20) yirmi glln içinde 
evrakı mllabitelerile bildirmele-

lıtanbul Heıinci icra Memur· 
luğundan: Mahcuz olup satılma
•• mukarrer bulunan bir adet 
Jilet Bitey makineainin 11-10-932 
T. Salı günü saat (15) den iti· 
haren Beyoğlunda Yüksekkaldı· 
rımda Bereket zade sokağında 
~O No. Ju dükkan önünde açık 
arttırma ıuutile mOzayidesi icra 
kılınacağından taliplerin yevm ve 
saatta mahallinde hazır bulunan 
memuruna mllracaatları ilin ohı· 
nur. (4632) 

Satılık kötk 
ErenköyUnde Suadiye hatbo

yunda dokuz odalı derununda 
iki kuyusu ve vasi bahçesi bu
lunan bir bap kaık aablıktır. 
Talip olanların ittisalindeki k6ş
ke mliracaat eylemeleri. 

Istanbul Altıncı icra memur
luğundan : Bir borçtan ddayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif renkte elvan 
ıeker kutusu camekan vetrini, 
Liyon, ve Melba çikolataları açık 
arttırma ıuretiyle 10-10-932 ta· 
rihine milsadif pazartesi günil 
saat 14 den 16 ya kadar lstan• 
bul Balıkpazarında 5 numerolu 
Şekerci dükklnında satılacağın· 
dan talip olanların yevmi mez· 
kurda hazır bulunacak memurine 
mOracaatları ilan olunur. (4642) 

ri, aksi halde hakları tapu sicille· 
rile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç ka
lacakları cihetle alikadaranın 
işbu maddenin mezkiir fıkrasına 
g8re hareket etmeleri ve daha 
fazla malftmat almak iıteyenle
rio 932· 1344 dosya numarasile 
müracaatları illa olunur. 

3UncU Kolordu S.bnahna 
Komls~onu lllnları 

1 - 932 TDtllo bey'iye ilua• 
miyesindea elde mevcut kalan 
paradan on aeneliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk· 
ları şubelere gönderilmittir. Es· 
babı istibkakıa ıubelerine mu· 
racaatları. 

2 - Mütebaki para 931 ve 
800 932 tevziatına vaktinde 
ademi muracaatları hasabile it· 
hal edilmiyenJere ve derecesi 
f arln verilmlyenf ere tevzi edile· 
cektir. Bu son tevzi attan sonra 
vaki olacak muracaat nazarı iti
bara alınmıyacağından bu gilne 
kadar askerlik şubelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya
zılı eşhastan başka esbabı istih· 
kakın askerlik ıubelerinde is:m
lerini cetveli mahsusuna 31 9i
rioci Teşrin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve şubelerin de 
Birinci Kanun 932 de MilJi Mli· 
dafaa VekAleti Tekaüt ıubeıin· 
de bulundurmak üzere bu cet· 
velJerini göndermeleri ilin olu
nur. (851) (5193) 

• • • 
lzmir Müstahkem mevki bay· 

vana ta için (256 1 ton le uru ot 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
müştur. lbaleıi 22·10-932 de 
Cumartesi giloli saat (15) dedir. 
ihaleye iıtirak edeceklerin vakti 
muayyeninde lımır m6stahlf em 
mevki Satınalma Kocnisfonuna 
müracaatları. (820) '506 ı) 

.. .. . 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(8,000) kilo 11rı ıabunlu köıele 
kapalı zarfla mUnıkasaya kon• 
muıtur. lbaleıi 20-10- ~32 per• 
ıembe gbnG saat (15) te yapıla• 
cakhr. Tali pi erin şartname ve 
numuneJ~ri"l f"~ .. -r•,. j.,,., .. ,. J.,.,. 

lıtanbul Dördllacll icra Me· 
morluğundan: Mütegayyip Anas· 
tas efendinin hıuasına Hziyet e· 
den lstanbul defterdarlığı ile lsak 
efendinin ıayan tabb tasarrufla
rından olup tu'un izalesi için 
açık arttırma auretlle aablmaııoa 
mubakemei ayideaiace karar ve
rilmlf olan ve temamına bin liç 
yOz altmıı be.t lira kiymet taktir 
edilen galatada arap camii ma
baUeainde pertenbe pazara cad
deıinde eaki 96 yeni 72 nume· 
rolu bir bap kAgir mağazanın 
temama açık arttırma ıuretile va
zedilmiı. 24 - 10 • 932 tarihinde 
f~rtnameıi divanhaneye talik e· 
dılerek 10-11-932 tarihine müsa-
dif perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul dördfincn 
icra dairesinde açık arttırma su· 
retile 1atılacaktır. Arthrmaya it· 
tirak için ''ilzde yedi buçuk te· 
minat akçesi alınır. Müterakim 
vergi belediye ve vakıf icarui 
müşteriye aittir. 929 ,tarihli icra 
kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan baklan tapo sicirleri!e 
sabit olmayan ipotekli alacaklı
lar ile diğer alAkadaranm ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin ve bu 
haklarını ve hususile ve faiz ve 
ve masarife dahil olan iddiaları· 
nı ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrak mDs
bitelerile bildirmeleri lbımdır. 
Aksi halde hakları tapo aicilleri-
le aabit olmayanlar aahf bedeli· 
nin paylaımasıodan hariç kalır· 
lar. AIAkadarlarıo işbu maddeyi 
kanuniye abklmına göre hareket 
etmeleri daha fazla malumat al· 
mak isteyenlerin 932· 847 dosya 
oumeroıile memuriyetimize mü· 
racaatları ilin olur.ur. (4648) --: -= -=- -==. .. - -·~-:- -
ıUn ve mOnakasaya ıştırak ede
ceklerin o gDn ve saatinden evvel 
Ankara merkez Sa. Al. Ko. na 
mOr11caatlan. (829) (5087) 

JstanbuJ 4 üncü icra memurlu• 
jundan: Temamına 1392 lira 
kıymet taktir edilen SoJeymani
yede Elmaruf mahallesinin Ke· 
mera)h sokağında eski 34 yeni 
30 numaralı kısmen ayni ıokak .. 
ta 11 mllkerrer yeni 19, 21, 23 
numaralı hanenin altına te1adnf 
eden havasız dllkkAnın temama 
açık artırmaya çll<1rılmıı olup 
5-1O·932 tarihinde ıartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 
8-11-932 tarihine mU.adif sah 
gOnO 1aat 14 den 16 ya kadar 
htanbul dördOncD icra dairesin· 
de açık artırma ile satılacaktır. 
Artırmaya iıtirak için yüzde ye• 
di buçuk teminat akçeıi alınır, 
müterakim vergiler ile belediye 
resimleri vakıf icaresi mDıteriye 
aittir. 1424 No. lu icra ve iflb 
kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmıyan ipotekli alacakhlar 
ile diğer alAkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialarmı ilan tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde ev• 
rakı müsbiteleriyle bildirmeleri 
Jbımdır. Aksi halde hakları ta• 
pu ıicilleriyle ubit olmıyan!ar 
satış bedelinin payla1ma1ından 
hariç kalırlar. All!iadarlann işbu 
maddeyi kanuniye ahkamına gö· 
re tevfiki harel<et etmeleri ve 
daha fazla malftmat almak iste• 
yenlerin 931-601 dosya numara• 
ıiyle memuriyetimize müracaat• 
Jarı ilan olunur. (4624) 

Ucuz klrahk 

Bomontl caddesinde No. 65 ıpartımı· 
nın 4 ,.e 5 odalı 2 \'e 3 üncü katlan 

20 • 25 liraya kiralanacaktır. 

Sişli l lasat • Per ih:ın sokak No. 93 • J 
müracaat. (4483) 



Sa 12 

Bey 
Doktorlarımız 

Doktor- Operatör 

Ahmet Asım 
.Doğum ve kadın hastalıkları mUtehaasuıı 

Muayene: lG-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, İ!ıtlklll caddesl No. 193 

(Opera sineması k&qtBI) 

TeL 4,2221 - 4,1960 

Operatör Doktor 

Akif Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletmiştir. Tel. 20827 

Doktor 

Aristidi 
Muayenehanesi: 

EmlnönU: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zUhrev1 hastalıklar tedavlhanesl 

Karaköy börekçi fmnı aıraıımda 34. 

Dlf doktoru 

Arşak Sllrenyan 
Beyoğlu l!ıUklll caddelli numara 303 
Mısır apartmıanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 1:5 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parla Tıp FakWtesi mezunu 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar mUteha881SI 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli kaqısmda 

Avni Bey apartımanı 12:5 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 
Balıkçı yan 

Aıluayenehancal: Beyoğlu mektep sokak 
No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Doktor 
Emin ŞUkrll 
DahUJ hastalıklar mUtehaaıııaı 

l!ıtanbul Sultanmahmut tUrbesl, Babı
Ul caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.312:5 

Doktor 

Hasan Basri 
Muayenehane: Edlrnekapı Acıçe§ıne ao

kak No. (9) ''Her gün saat 15-18 e 
kadar hasta kabul olunur 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Divanyolu: Doktor Emin Pqa aokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 
Hakkı Rilştil 

İdrar ve TcnasUl yollan birinci BIDif 
mUtehaaaıaı "P ARİS,, den Diplome 

lstlklll Caddeai YıldıZ apartıman 
No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: Eminönü Valide kıra& -

tane.si yanında. Tel: 4303 lstanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpap haııt&bane.sl idrar yollan 

müteh8.8Bt81 operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

1:5 - 18 hasta kabul olunur . ., 

Doktor 

Mehmet Akli 
Ebe ve kadın hutalıklan mUteha.ssw 
Beyoğlu lstlklll caddesi Rus ııetareU 
yanında No. 4:51: Tel B. O. 200:5 

Her gün öğleden ııonra 

Doktor 

Osman Şerafeddin 
~luayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmanlye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 
Reşat Hllseyln 

Kulak, boğaz ve burun hutalıkları mü

tehassısı. :Muayenehane: Türbe .Mahmu
diye caddeai, No. 10. Telefon: 22622 

01, Tabibi 

VAKiT 

Dişlerin kıymettar hamisidir. 

cunu inci gibi beyazlatır, çürümesine ~ 
olur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur• 

Her türlü bonolarla mazbata, karar 
sureti ve deyin ilmubaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar. Balıkpazar Maksudiye han 
No, 35 Uğurlu zade 1\1. Derviş -

T~lefon · 23397. 

Eyüp Sulh Mahkemesi Ahklmı 
Şahsiye Hakimliğinden: Karısı 
tarafından aleyhine ikame olu
nan Boşanma davasanın cari tah· 
kikatında Felci umumiye müp
tela oldu~u anlaşılan ve muhtacı 
vesayet bulunduğu ve istimaında 
faide olmadığı adli tıp itleri mü· 
essesesinin 863 Numaralı ve 13 
Temmuz 932 Tarihli raporunda 
gösterilen Eyüpde Camii kebir 
mahallesinde Çarşı caddesinde 
Babası Hacı Rasim Efendinin 
dükkioında Çorapçı Mehmet 
Efendi hacredilerek Büyük bira
deri Mustafa Efendinin veaayeti 
altına konulmuş olmakla keyfiyet 
alikadaranının malumu olmak 
üzere ilin olunur. (4643) 

~···--·-·-··== ' ...... ···-···-··- , 
.. j=a Duhuliye , 5: ••• • •• ... . .. 
... :i Kuru• H 

y •• ·-·- ... ·-·······====·-==·--=~ 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha· 
kikiliği hakkında teminat te~kil 

eder ve sizi kıymeti olmayan 
ba~~ka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspirill 

paketlerini tercih ediniz. 

ASPiRf N 20 ve 2 ·tatiıetııl< ambalc\flar rcındl' 
her yerde bulunur. 

şışHA· [8 ....... K~·;~; ....... 5; P 
............................ . 

N E D E k ii O h 1. i~. :: u u ıye !i na ar •=-.:.:====:.:====m==== .. :• 

lsf anbul Halkının Yarısı Gece/eri 
il 
u .. .. .. 
a: 

Şişhanedeki LUNA- PARK da Bulılşyuo 
1:1 Yirmi muhtelif Amerikan vari eğlence: ölüm küresi, elektrikli oton1 

biller, uçan sandalyalar, hediyeli nişan atış talimleri, Sıhhi n1üze, balı 
ve ördek avları, müzik ve dans .. 

Cuma ve Pazarınızı ağız tadile geçirmek isterseniz şişhanedeki LUNA- PARK'a 

''Her gün öğleden sonra saat 14---18., 

Orolol • Doktor 
Feyzi 

P. Şamlıyan G .. ··ı · 1 
Beyoğlu, l!ıtlklrtl caddesi No. (28) fflUlllll oru memış nnmll~I~ 

--M-ua-ye-ne_<!a_uı_~-~-~-::-:-2 _!:_1_4_-_2_1_11 Ademi P~·~;~;;·a~"b:ı;~k;;;~liğine 'ı Büyük Tayyare Piyangos 
Böbrek, mesane, idrar yolu haataııklan 

mUtchaasISI 
Beyoğlu, İ!ıtiklll caddesi Elhamra 

apartanan No. 3 Her gUn öğleden sonra. Doğu~.~~!~taıı~~~~~haııaıaı 1 ·~arzşaı fki!et'ltiteusı·mr ugo~sityer8eyne 
Bu keşidede büyük ikramiye 

Tel. Beyoğlu 283:5 1 O O. O O O Liradzt 
UroloG • Operatör doktor 

Fuat Hamit 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet aparlı- 11 

:; 

4 

~e::.:;
2526 1 Glandokratin 

Burun, mesane ve idrar yolu y t A k ~ 
hastalıkları mUteha.ssıaı erVaD rŞB ~ Meşhur prof. Brown Secquart ve 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad- Beyoğlu, AğacamJ, l!ıtlklll caddesi Ya- i Steinach'ın keşfidir. Kadın ve erkek 

Piyango ıirodiye kadar binlerce kişiyi 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iştirak 

zengin etmiştir. 

Ediniz!. 
tL.. desi. No. 10. Tele!on 22622 rlnopulo apartımanı No. (98) • = 
~--••••••••••••••••••••••••'~ ı farkı yoktur. ller kutu derunünde 1 türkçe olarak tarifesi mevcuttur. lstanbul üçüncü icra memur-
Kara ca bey Harası müdürlüğünden: i Umum deposu ise. Bahçekapı'da luğundan: Bir borcun temini İs· 

~ ZAMAN ec:r.a deposudur. ile eczane tifası için mahcuz ve paraya 
Bu sene koyunlanmızdan alınan 4020 okka merinos yapa

ğile 959 okka merinos yilnü; 3959 okka yarımkan yapağı; 1638 
okka kıvırcık yapağı; 1283 okka yarımkan kuzu yünile 412 okka 
kınrcık yünü, dört kııımda teırinievvelin 20 inci perıembe günil 
saat on beşte aleni müzayede ile Harada satılacaktır. Taliplerin 
teminat akçelerile yevmü meıkürda Hara Mildürlüğüne müra-
caatları. (5274) 

§ ve ecza depolarında bulunur. Kutusu çevrilmesi mukarrer pres ve kı-
l 200 kuruştur. Doktor beylere tesirini lisör ve kurşun kalemi ve leva-
1 tecrübe için makbuz mukabilinde bir zımatı kırtasiye 9 • Teşrinievvel 
1 kutu gönderilir. ı 932 Pazar günil saat 12 den 
~llOaD111111111111DDUB11111l1111111111111~- sonra açık arttırma suretile Ga

lstanbul üçüncü icrasından: )atada Mamudiye caddesinde 
Bir borcun temini için mahcuz Zeliç biraderler mağazasında sa
ve paraya çevrilesi mukarrer tılacaktır. Taliplerin mahallinde 
Pres makinesi ve saire 10 Teş- bulunacak memuruna müracaat-

KARY Q LA ve madeni eşya 121 / )j LAke rinievvel 932 tarihinde saat 9-1 O lan ilin olunur. (4645) 
fabrikası 2 raya karyola kadar Galatada Voyvoda cadde- lstanbul 2 ci icra memurlu-

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 sinde birinci açık arttırma ile 
ğundan: Bir borçtan dolayı mab· 
cuz ve paraya çevrilmesi mukar-

lerde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü de memuruna muracaatları ılln 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon· olunur. (4651) rer hane eşyası 11-10-932 tarihine 

rnar,esl ve Yeril Mallar Pazarında da ayni fiatla satılır. ,. .................... müsadif Sah günü saat 13 den 
-, C bil itibaren Bayazıt camcı Ali ma-

U n Ş hallesi yazıcı so~ağında 2 num· 
DUnranın en rolu hane önünde açık arttırma 

iJe satılacaiından talip olanların 
yevmi mezkfırda 932-3004 dos
ya numrosunu hamilen mahal
linde hazır bulunacak memura 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Yüksek Muallim mektebi duhul imtihanı Teşrinievvelin onun
cu, on birinci, on ikinci pazartesi, sah, çarşamba günleri yapı
lacaktır. O güne kadar Lise mezunları müracaat edip kaydolu
nabilirler. (5251) (4644) 

VAK 1 
Gündelik Siyası Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi. VAKrı' 

Telefon Numaraıert 
Yazı l§lerl telefonu: 2.ı:rıf 
: dare telefonu : 2-iS1' -Telgraf ac1res1: lstanbul - ~ 

Posta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 
TUrklye-

Senelik HOO 
6 aylık 750 
3 aylık 4.00 
1 aylık 150 

.-. 
llln Ucrellerl : 
Resmi llt!.nlarm bir satm 10 

Ticari tlAnlarm bir satın 12,6 
Ticari lli1nlarm bir sanUmi ı~ -KOçUk Jlfinl3r : 
Bir de!ası 30 iki defası 50 QÇ 

dört defası 75 ve on defası ıOO 
Uç aylık il~ verenlerin bir dc!:;'
nendlr. Dört satın geçen l1Al11 ılt• 
satırlan beş kuruştan bcsıı.p edl 

Teıviki 

· Sana~i 
Hanımlar 

Biçki • 
1 M k b

• ·fte' 

t 
Talebe kaydına başlanmıştır. Maar• ~ · e 1 saddak diploma verilir.Sergi 7 Teşrioie 
ma akşamına kadar açıktır. Matbu proı' 
mektepten parasız olarak alabilirsi11iı·9f" 

Çemberlitaı Karababa sokağı köşesinde bramvay güzergahında.Telefon: 2-2 


