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u gar - Yugoslav dostluğu 
Yugoslav Kral ve Kra- l 
/içesi Sof qalıa gidil}or 

Sofya, 25 (A.A.) - Baıvekil M. 
Gorgiyef, Bulgar telgraf ajan11ının bir 
muharririne Yugoslnvya kral ve krali
çesinin yakında Sofyayn yapacakları 

ziyaret hakkında beyanatta bulunarak 
bu ayın 23 ünde Bulgar payitahbna 
gelecek olan kom§u hükumdarlann bü- ı 
tün Bulgaristan tarafından büyük b;r 
sevinç ve sevgi hisleriyle karıılanaca
ğını söylemiştir. Bulgar başvekili iki 
komşu millet arasında mevcut olan kan 
rabıtalarından bahsettikten sonra bu 
iki milletin tam bir uzlaşma halind ya-

şamaları ve kültür sahasında birbirle
rine yaraımda bulunmaları ve bu suret-

le umumi sulha hadim olmalan müm
kün ve lazım olduğunu beyan etmiıtir. 

M. Gorgiyef, bu yolda elde edilmiş 

olan lerakkiler:in Bulgarlarla Yugos • 

lavlar ara ında pek ziyade sur'atle yeni 
bir takım münasebetler teessüs ettiğini 

göstermekte buluduğunu ve bu müna • 
sebetlerin alelade iyi komşuluk )tlÜnn -

sebetlcrinden ibaı:et olmayıp kardeılik 
münasebetleri olduğunu söylemiştir. 

Avusturya meselesi Milletler cemiyetinde 
Cenevre, 25 (A.A.) - Milletler ce

mi:retinde dünkü gün, hemen tamamiy
le Avusturya meselesine aynlmıştır. 

M. Bartu önce yalnız olarak, sonra 
da Lord Edenle bir arada, M. Aloisi ile 
görüşmüştür. 

Her üçü de, bu görüımeden mem-

nun olmakla beraber, neticeyi tefsir 
hususunda teenni göstenniılerdir. 

M. Bartu, Lord Eden ve Baron A
loisi'nin de muvafakatleriyle bu görüş
melerden M. Bcneıi haberdar etmiştir. 

Bugüokü göriiımelerde, ıark misa
kına pek az temas edilmiıtir. 

Ada nada belediye seçimil Yanan Vapur tahkikatı 
Adana, 25 (A.A.. - Belediye Nevport, "Amerika", 25 (A. 

intihap encümeni dün belediyede A. ) - Morokutle vapuru yangı
toplanarak intihabın 5. 10 .. 34 nmı tetkika memur komisyon kar
Cuma günü saat 9 da başlanma • şıımda ifade veren geminin ikinci 
sına ve 8 - 10 - 34 Pazartesi ıaat süvarisi M. Varms demİ§tİr ki: 
18 de bitirilmesine karar verilmi9· "- Süvari Vilmot, bana, tel -
tir. siz memuru Alanyada iki §İ§e 

Bu üç günlük müddet içinde kezzap var, bunlardan birini Ü· 

miintehiplerin yarıdan fazlası zerine boşaltır korkusu ile kapımı 
reylerini kullanmazsa intihap bir kilitli tutuyorum, "dedi. Sonra • · 
hafta daha uzatılacaktır. dan, zabitlerinden biri, kezzabı 

l ntihap encümeni ayin zaman
da halka bit kolaylık olmak uze • 
ı·e §ehrin 26 mahallesini üç kısma 
ayıtmı hr. Her kısım muayyen 
günde reylerini atacaktır. 

Adana m~ktepleri 

A\a.nyanın linac n naı.,, 

Prenses Piemont 
Napoli, 25 (A.A.) - Prenses 

de Piyemont, bir kız çocuğu dün· 
yaya getirmiştir. 

Ankara, 25 (A.A.) - Bu sene Moskovadaki heyetimiz 
ilk mekteplere vaki olan talebe 
kayit, talebe ve mekteplerinin 1 Moskova, 25 (A.A.) - Nurul-
bina vaziyeti göz önüne alınarak Iah Esat Beyle Safa Bey dün Le
şehrimizdeki dört ilk mektebe bi- ningrattan hareket etmişlerdir. 
rer dershane ilavesine karar ve • htasyonda Türkiye büyük elçisi 
rilmiştir. Vasıf Beyle Türk sanayi heyeti 

Ayrıca 6 ilk mektep muallimi azası, hariciye komiserliği şark 
'de birer snuf dersi alacaklardır. işleri birinci dairesi müdürü M. 

Muğlada Ergani tahvilleri 
Muğ.la, 25 (A.A.) - Ergani 

dahili istikraz tahvillerinin bütün 
viyalet dahilinde hararetle satışı 
devam etmektedir. Şimdiye ka • 
dar gelmİ§ olan biletlerin hepsi -
nin satılacağı anlaşılmaktadır. 

Muğlada belediye seçimi 
Muğla, 25 (A.A.) - Vilayet 

dahilindeki bütün belediyelerde 
intihap hazırlığı bitmiş ve intha • 
hın br günde bitirilmesi için ted 
birler alınmıştır. 

Uşak meb'usları 
Utak, 25 (A".A.) - Mebusla

rımız Hakkı ve Ömer Beyler dai
rei intihabiyelerini dolaşmakta • 
dırlar. Dün şelirimize gelen mu
maileyhim lialk ile görütmüşler1 
halkın şikayet ve dileklerini din
lemişlerdir. 

Marmaris suyu 
Muğla, 25 (A.A.). - Marma • 

ris belediyesi kasabaya açıktan 

selmekte olan suyu flitreden ge -
;irmek fıretiyle sıhhi bir hale 
ıokmuştur. 

• 

Miller, Türk stroitürüıtü müdürü 
M. Zolotared ve diğer zevat bu· 
lunuyorlardı. 

Havalanan 16 balon 
Varıova, 25 (A.A.) - Gordon Be

nct kupasına ittirak etmek üzere, ev· 

velisi gün havalanmış olan 16 balon• 

dan, bir Çekoslovakyalı ayni ak,am, 

Litvanya toprağında "Kibari,, de, iki 

Alman balonu da E stonyada yere in

mİ!lerdir. Milliyetleri meçhul iki ba· 

lon dün, öğleyin, Sovyet - Letonya 

hududu üzerinde uçarken görülmüt· 

tür. Bir Belçika balonu, dün ikindile
yin Vitebsk'in 20 km. ıar:kında, ve mil
liyeti meçhul bir diğeri de Leningrat 
civannda, Gdovda, karaya inmi§tir. 

Litvanyanın BerJin elç;si 
Berlin, 25 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 

İyi haber alan kaynaklardan bildi
rildiğine göre, Litvanyanın Berlin elçi
si, "Elta,, ajansı muhnbiri M. Kaupasın 
tevkifinden dolayı Alman hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmuştur. 

Küçük itilaf konseyi 
Bclgrat, 25 (A.A.) - Küçük itilaf 

konseyinin umumi toplantısı, dün vuku 

bulmuıtur. 

Radyo 
komisyonu 

Dün üçüncü toplantısını 
yaptı 

Ankara, 2S (A.A.) - Matbuat U• 

mum müdürlüğünde vekalet ve müeı
ıescler mümessilliklerinden mürekkep 
olarak teıekkül eden radyo komisyonu 
bugün üçüncü içtimaını yaptı 26 Ey
lül Dil bayramı günü tatbik edilecek 
program hakkında görüıülerck C. H. F. 
Hafüevi ve komiiyon tarafından hazır
lanan programlann birleıtirilmcsi ve 
Ankaraya nakli kararlaıtırıldı. 

Dil bayramından sonra yani 27 Ey
lülden itibaren yapı]ncak ra8yo neıri

yatı için de yeni program tespitine bat· 
landı. 

Büyük komisyonun faaliyetini ta • 
kip etmek üzere talim ve terbiye aza -
sından Kazım Nami, Nafia Vekaleti 
muhftbcre mütehassısı Nejat, posta 
ve telgraf umum müdürlüğü radyo mü
hendisi Mazhar, Burhan Asaf ve Sad
ri Ethem Beylerden mürekkep bir icra 
komitesi seçilerek yarın saat 11 de bir
leşilmek üzere t.>p lantıya nihayet ve
rildi. 

----o---
Madende ö'en 264 amele 

Londra, 25 (A.A.) - Aleti büsbü
tün boğmak için, Vreksham maden o
ca ~ ının, tonlarla kum ve çimento ile 
sımsıkı kapatılması artık bitmit ıibi -
dir. Ölenlerin hüviyeti tespit edilme -
ğe baılannu ve gaiplerin iıimlcri iJ&n 
olunmuıtur. Yangın fetin4e ocaktan 
hala gazi r fıtkırdığı iı;in, tütün içmek 
yasaktır. Meydana çıkarılan cesetler-
• c --.t>oı. -,~~. ••;,--• • O'I Olftrıtll 

kat'i surette tespit cdilmiıtir. 

bugün yapılacak 
kutlulama -- (Bq tarafı 1 lnd sayıtada) 

yük itin batanlması gerek oldu • 
ğunu ortaya. koyup hız veren ulu 
başbuğun buyruğ_u, önderliğiyle 
Türk bilgenleri, yazganları bir a· 
raya geldi; birinci Türk dili ku • 
rultayı iki yıl önce bugün - 26. 
9.1932 de - toplaridı. Dilimizin 
arınması, özbeylik, ulusluk bir 
dil olması aavaşında büyük bir 
ileri adım olan birinci Türk dili 
kurultayının toplandığ; gün, kül • 
türümüzün yeni bir verimle ileri • 
lemesine ba§langıç olan sayılı bir 
gündür. Gelecek yıllar da 26 • 9 • 
1932 yurdumu"zun bütün bucakla
rında sevinçle kutlulanacak, dili·· 
mizin arınması, yücelmesi savaıı 

yıldan yıla bu bayramda yeni bir 
hrz alacaktır. 

T. D. T. baıkanı Saffet Bey, 
bu akıam yirmide İstanbul rad· 
yosunda dil savaşımızı anlata -
caktır. Saffet Beyin değerli söz • 
lerin;n bütün yurdumuzda kolay
ca djnJenilmesi için gerek.olan iş .. 
) ,~ ,. önceden yapılmııtır. 

Dil bayramı, bütün Budunevle
rinde kutlulanacaktır. lstanbul 
BudunP\•indeki bayram onaltıda 
özbeylik marşiyle başlıyacak, Bu· 
dunevi başkam Ali Riza Bey aç -
ma önzösünü ıöyliyecek, kurul -
tay mar91 çalınacak, bundan son· 
ra Refik Ahmet Bey bir konfe· 
ranı verecektir. Eski • yeni dil a • 
rasındaki ayrılığı gösteren yazı 
örnekleri de okunduktan sonra 
güzel bir konserle toplantı sona 
erecektir • 

Bakaloryada 
talebenin 

Ankara, 25 (Husuıi) - Maarif Ve
kili Abidin bey bakaloryada muvaffak 
olamıyan talebelerin imtihan evrakımn 
yeniden tetkik edileceği meselesi hak
kında gazetemize §U beyatnatta bulun
du: 

- Bakalorya imtihan evraklannın 
tetkik edileceğine dair bir emir veril • 
mit değildir. Mesele şudur: Şimdiye 
kadar bir çok talebe suallere iyi cevap 
verdikleri halde aldıklan notlann ver • 

kazanamıyan 
itirazları 
dikleri cevaplarla münasebeti olmadı • 

ğına dair itirazlarda bulunmuılardı. 

Adetleri fazlaya baliğ olan bu itiraz ev

rakının vekalet §Ubelerince tetkikine 
imkan görülememi§, c rakların ait ol • 

dpklan mekt plcre iadesine karar ve • 
rilmiıtir. Mekteplerde teıekkiil ede • 

cek heyetler muayyen müddet zarfın -
da itiraz eden talebelerin evraklarını 

tetkik edecektir. 

Okturva karşılığı yapılan zamlar 
caktrr. Bu tevziatta Ankara belediye
sine 71.791, Bursaya 58.934, Edirneye 
33.376, Erzuruma 29.686, Eskiıehire 
30.816, lııtanbula 671.871, hmire 
147.690, Konyaya 15.392, Adanaya 
69.741, Sıvasa 28.512, Tı·abz:ona 23.646 
Aydına 11.505, Manisaya 23.688 lira 

Ankara, 25 (Hususi) - 934 yılın· 
da oktruva karşılığı olarak yrpılan 
zamlardan alınan yüzde onlardan güm
rıikçe Dahiliye Vekaletine 3.654.613 
lira verildi. Bunun 3.561.804 lirası, 

618 belediyeye, nufuslan nispetinde da
ğıfilBı. Geri kalan 92.909 lirası da 934 
ilk üs aylık tevziatına ilaveten dağıtıla- dü~müştür. 

Birinci utnumt müfettişlik 
baş mu,avirl 

Uşak Terakkii ziraat şirketi 
hisse senetleri 

Ankara, 25 {Husuıi) - Birinci 
umumi müfettişlik ba§ müşavirliğine 

Ankara, 26 (Hususi) - Mefsuh 

Ufak terakkii ziraat §İrketinin iline sc-

nctlerinin satın alınmasına 15 ikinci 

teşrinden ıonra batlanılacaktır. Su

mer Bank'a yapacakları müracaatlar 
kabul edilecektir. 

tayin edilen Kastamonu valisi Fuat Bey 
Öiyaribekire hareket etmİ,§tİr. Mınta
kasmda teftİf yapmakta olan birinci 
umumi müfeUİ! Hilmi Bey Fuat Beyin 
muvaısalatından sonra Ankarayn gide • 
cck ve vekaletle temas edecektir. 

Kız EnstitUsUne leyli 
girecek talebe 

Marsilya Ticaret mel<tebine 
kim gidiyor? 

Ankara, 25 (Hususi) - ismet Pa
t• kız enstitüıü yükıek kısmına leyli 
girecek talebelerin müsabaka imtihan • 
tarın bugün bitti. imtihana enstitünün 
932, 33, 34 mezunlanndan on talebe 

• ·~· a.t!L -..: 11-1-'l......1-..!-.. - !!.--L-

ka imtihanına de,,·am edilmektedir. 

lznik havzasını 
elektriklenmesi 

Ankara, 25 (Hususi) - lktiaat Ve

kaleti mmleketimizin elektriklenmesi 

için etraflı tetkikat yapıyor. Bu itle 

me11ul olan büronun mühendislerinden 

Haydar, Rüştü, Naim Beyler lznik ha

valiaindeki suların elektrik istihsaline 

elveritli olup olmadığını tetkik etmek· 
tedirler. Buralardaki sularla lznik 

hayzaıı elektrikleneccktir. lstanbal e

lektriğinin de su kuvvetiyle takviyeıi ~ 
tetkik edilecektir. ı 

Akalllyet mekteplerinin 
Ucretleri 

Ankara, 25 (Husu,i) - Akalliyet 
mekteplerinin fazla ücret aldıkları et
rafındaki neıriyat üzerine Maarif Ve
kaleti erkanından bir zat dedi ki: 

- Vekalet akalliyet mekteplerinin 
idari hususuna karıtmayı prensip iti
bariyle muvafık görmemektedir. 

Ticaret mUmessillerl 
arasında 

Ankara, 25 (Hususi) - iktisat Ve
kaleti kredi müdürü Cemal Ziya Bey 
Prag ticaret mümessilliğine, Prag tica· 
ret mümessili Avni Bey Beri in mümes· 
silliğine tayin edilmiılerdir. 

Avrupada şapkacıhk tahsili 
Ankara, 25 (Hususi) - Avrupada 

ıapkacılık ihtisası yapmak üzere yol
lanacak talebenin seçimi için açılan 
müsabakaya lsmet Pata kız enstitü
sünden Türkan ve Cahide Hanımlar 

ginniılerdir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Marsilya 
ticaret mektebine Ankara ticaret odası 

namına gönderilecek talebenin müsa· 

baka imtihanı yapılmıştır. imtihana 8 

efendi girmiı, Ankara ticaret lisesin-

Deniz Ticaret mUdUru,,un 
raporu 

Ankara, 25 (Hususi) - İstanbul 
deniz ticaret müdürü Müfit Necdet B. 

deniz ticaret itlerine ait olmak üzere 
hazırlanan yeni çalıtma programını ve

ki.letc vermiıtir. Tetkik edilmektedir. 

Müfit Necdet B. yann lstanbula döne

cektir. 

Kemal Zaim Bey 
Ankara, 25 - Ziraat Bankası umu· 

mi müdürü Kemal Zaim beyin münhal 

Konya mebusluğuna intihap edilmesi 
muhtemeldir. Mazbatanın meclisçe tas-

dikinden sonra maarif vekaletine geçe· 
ceği rivayet ediliyor. Maarif vekili 

Abidin bey rahataızlığmdan dolayı çe· 
kilmek arzusunu göstermiıtir. 

~~~~o,~--~ 

Eski muharıipler kongre· 
sinde 

Londra, 25 {A.A.) - Eski muha -
ripler budunlar ara11 feClerasyonunun 

on be!İnci yıllık kongreıinde, Yugos• 
lavya murahhası, l talyan murahhasları· 

nın kongre itlerine karıımaktan çekin
diklerinden dolayı, kendi heyetinin 
teessürlerini beyan etmi§tir. 

·:························ .. ·······• .. ·•····················· 
! Yurtta§, 
: . . • 
! 

Tasarruf için en karlı ve en e

min yatırım yeri olan Ergani bakır 

hattı ikramiyeli dahili istikraz C. 
tertibi tahvillerinden al. 

M. l. ve T. C. 
GenCj kızları kandıran ka· .......................................................... . 
dınlar mahkemeye verildi 

5 (H 
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Ankara, 2 ususı - ıta, U· Ô .. . 
mumhane itleten Makbule, Sıdıka, Şe- zur dıleyoruz 
rife, Belkıs, Melahat ismindeki kadın· Dil bayramı münasebetiyle 
lan, genç kızları iğfal ve onlara sahte kendileriyle görüştüğümüz Ne
nufus cüzdanı çıkartmak cürmünden cip Asım ve Mehmet Emin Bey
suçlu olarak adliyeye vermittir. Müs-
tantik bugün öğleden evvel bunların ve lerin sözleriyle, bir kısım tefri .. 
ya,lan büyük göterilerek umumhanede kalanınızı bugünkü sayımıza 
~.ah,tırılan 12 genç kadının iıtintakla- koyamadık. Oziir diliyoruz. 
nna baılamııtır. 111Ullllllll1t111ıuUIUllllU11111uHUlllllhltıul}IHUIUJU11111111ııtııııı1uu 
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Dil bayramı Söz geçirmek 
31 Eylül, buaün dilin kurtuluı MY· 

........... Ak d ·ı . . lrt.iftlik aavqmrn tarihini ,_.. el 
bupa ~de fUDU .Öy)Üyor: 1 a emı erını 

Dil kurtul.tat l b •tı • • 
Dil bir budunun öri, varlıfı, iten- za ) erımız 

liiidir. Her dil bir taphıhak &ltüace
ainin acunu aörüıün ta kendiıiclir. Ya· 
bancı dille konu§An, yabancı kafa ile 
ile diifünüyor demektir. Bir 1"ıdan 
yabancı dille konuıup, yabancı kafa ile 
dütünemez· Böyle ltir ltudun yer 7Ü· 
zünde yatamak iıtese de onun yeri an· 

dün 
bitiren erkinıharp 
diplomalarını aldılar 

gerek 
Pcuarteıi geceıi, Franıanın 

Beylik BClflıanı müı ·· Dumerg 
radyoda lıönüftÜ. Seıini ne de 
ğin lranıız varıa bütününe du 
yurdu. Gelgelelim bu ıen ratl 
yoda ıöylediğinden ·ancak ken 
di ülkelileri değil, yeryüzünün 
radyo dinliyenlerinin bütünü 

cak ölüler araımda 1Ayılmaktır. 
26 Eylül böyle bir dirilifin, böyle 

1air canhbtm dile gelmeaidir. 
Kendine selmek, kendi diliyle k;. 

nupnak, kendi kafuiyle diitünmek di
leii 26 Eylül günü bir ülkü aüneti si
W dofdu. Onun için 26 Eylül budun 
çoc:uklanmn hu 11ık altmda acunu yep-
1eni bir varlık aibi aördükleri aünd~-

Kültürünün irkinliiini korumak ul· 
küıü, kendi içini yolan, kendi açık yÜ· 
relrlilifini ıezenlerin harcıdır. 

Bundan öac:eki tarih yıllarında o
lrur yazar, düıünürler böyle bir ülküye 
pnül -nıremezlerdi. Çünkü onlarm 
blalan tıpln imparatorluk Türkiyesin· 
ele oldufa sı1H yabancılar tarafından 
t.ılnna ufrablmıtdı· 

imparatorluk l»atarken topraklan 

ltir yan koloni olmuttu· 

Onun akur yazarlannın kafa11 da 
irsin ltir kafa deiildi. Bir yan kolo-

niydi. 

Kara ve deniz Harp akademi· 
lerini bitiren erkinı harp zabitle· 
rimize dün meruimle diplomala· 
n verilmiıtir. 

huriyet donanmasının ıüvenile • 
cek erkanıharp zabitleri olmuı -
na namzet bulunuyorsunuz. Si • 
zinle öfünüyoruz. 

Saat on bette Yıldızdaki Harp Kara Harp Akademisi mezun· 
akademisinde meruime batlan • ları Beyler: Sizinle beraber Kara 
mıfbr. Meruimde bazı pqalarla Harp Akademiıinden on altı se • 
ordu erkinı dayetliler arumda nede 482 zabit diploma aldı. 
bulunmaftur. Ulu Bqbujumuza memup ol· 

malda mübahi olan meslek ıizin 
ilk olarak lltikW martı çalın· intiaap ettiiiniz meslektir. Böyle 

mıt, aonra Birinci Ferik Cevat bir intiaap ıerefi dünyada ve ta • 
Pata, akademileri bitiren zabitle- rihte yalnız Türk erkanıharp za • 
re diplomalarını vermİf, hep'ini bitine nasiptir. 
ayn ayn kutlulamıfbr. 

Türk Erkanıharp zabitinin ide-
Sonra Kara Erkimharp Aka· ali Gazi Muıtaf a Kemal, ve Dum· 

demisi kumandanı Fuat Pqa bir Jupınardır". 
nutuk ıöylemit ve dem ittir ki: 

Fuat Patadan ıonra Birinci 
- Genç erkiınharpleri aevıi Ferik Cevat Pata, Büyük Erkanı· 

ve heyecanla kartılanm. Bu yıl, l•------------
Deniz Harp akademiıinin ikinci Fuat Pacanın nutkunu 
çıkan sınıfı, Kara Harp akademi· Y ., • 

ıinin on altıncı sınıfı, yüksek le. yarın aynen verecegız 
vazım mektebinin yedinci ıınıfı Fuat Paıanın çok değerli 
diploma aldı. nutkunu bu aayımızda aynen 

Deniz Harp Akademisi mezun- netre imkln bulamadık. Ya· 

harbiye reiıi Mütir Fevzi Pqa 
Hazretleri namına bir nutuk söy • 
liyerek mezunlara muvaffakiyet 

temenni etmittir. Nutuklardan 
ıonra davetlilere hazır bulunan 
büfeden çay, puta, dondurma 
ikram edilmittir. 

Mezunlar tunlardır: 
Piyade Yüzbatııı Bozkurt, Ha

va Yüzbatı~ı F errub, Yüzbatı Mu· 
hittin, Muzaffer, Mithat, lımail 

Hakla, Yüzbqı Nafiz, Ra111>, 
Şükrü, Sadettin, Hüseyin Avni, 
Cemal, Mehmet Zeki, Mustafa 
Sabri, Kimi, Talat, Gavsi, Birin -
ci Mülazım Muharrem lhean, Sır· 

n, Salihattin, Hasan Rıfkı, Meh· 
met Ali, Saim Halil Ne-t Sıtkı 

' :r- ' 
Beyler. 

Yükıek levazımdan Binbatı 
Ahmet Tevfik, Yüzbqı Mehmet 
Arif, Ratit, Kemal, Oıman, Ne • 
fet, Celil, birinci mülazım Hüıe • 
yin Avni Beyler .• 

iıitti. 
Mürii Dumerg, BClfıbuyrulı 

laktan blfırganlığını, düpedüz, 
açıkça ağzıyla •öyledi, yüzünü 
aıhğını dııına vurdu. Dedi ki: 

"Ben BC1fıbuyru1ıluğu .eve 
rim, ıu var, ki bafıbuyrulılar da 
ıöz dinlemelidirler. Nerede kal 
dı, ki bizim uluı, bClfımıza buy 
rulıuz, bağıız, ilitikıiziz diye, 
bClfl botlağu ele aldı. 

İmparatorluk pçlü ilıen bile arap, 
acem kültürü bu okur yazar, clüıünür 
lcafalan kendine tutsak ebnİftİ. 

lan Beyler·, ıizinle deniz erkinı· rınki uyımızda bu ..nzel nut· G E ki h ,_. ı a• enç r nı arp zauıt erimizi 

"Unutmamalı, iri bafıbuyruk 
lulı bu değildir. Söz dinlemek 
gerektir. Beylik, uluıa ıöz ge
çirmelidir. Ancak lranıızlara 
ne ben söz dinletebiliyorum, ne 
de Beylik .öz geçirebiliyor. Bıı 
İf böyle yürümez. F ranıayı kar 
tarmalı İ•tiyorıak, Beylik .özü 
nü dinlemeliyiz. Bunu •İzden 
beklerim. Buyruk sizindir; .iz 
ne buyururıanız o olur. Ancak 
kötüden iyiyi ayırdetmek için 
yıllardanberi ıürüp gelen di· 
•Ünceleri, Jemokraıinin eıki an
lClfılanını bir yana bırakmalı İ•· 
ter. Beylik ıözgeçirimi'nin ku· 
rulmaıına elbirliği ile çalııalım, 
çalııınız.,, 

Bizde de demokra.iyi kendi
lerine göre yontmak iıteyenler, 
F ran.ayı göruek gibi öne .tirer
ler. Oysam Franıa kendi bağ. 
azlığından, bQflıanı ağzıyla dü
pedüz doğru •Öyleyip bıfırgan
lığını acunun dört yönüne du
yuruyor. 

harp zabiti on iki olacak. Seci· kua bütlnDnli vereceğiz. tebrik ediyor, kendilerine muvaf· 

En hürük sanıları ka.uod•ldan 
pnlerde hile bunlarm kafaları, önle
rinde hat efen yacllann kültürüne köle 

yeniz, cehdiniz, terefinizle Cüm • ı•-------------1 fakiyet diliyoruz. 

olmuıtu. 
Doiuya saldıran imparatorluk at• 

lılan, öaeqileriae nice nice tahtlar, 

taçlar seçirdil•· 
Fakat kendilerini tutakb~ ~

-.1.•-~ t":i .. lrn nn~nl' dıllen n 
kafaları kendilerinin değıldı •• 

ıc.falarmda anp " ace111 -.yahfı 
'bir yan koloni kunnuıta. 

26 Eylül kafada, dütüneede yan 
koloni olmaktan kurtula, sünüdür. 

Sadri Etem 

Iran -Efgan 
Türk hakem komisyonu 

Efganistana gidiyor 

cektir. 
Komisyonun reiıi Fahrettin -:. ---=-·--·--•ı Patadır. Patanın beraberinde er· 

Okutganlar arasında kinıharp miralaylarından Ziya, 
yapılan değişmeler hariciye mütaviri Kemal Beyler· 

Orta okutıanlar arasında ya· le iki emir zabiti, ik topojraf za • 
pılan deiitmeler kendilerine bil • biti, bir doktor ıidecektir. 
dirili7or. Yeniden yapılan deiit • Okuma evlerinde 
meler tunlardır: llk okuma evlerinde Pazarte • 

Nitutatı Okutma evi tarih o- ıi ıünü okutma itlerin~ batlana -
- .... Nail Retit Bey, Gazi Os • kt ·-- ca ır. 

an Pata okutma evi tarih okut· Gerek olan bütün eksikler biti· 
anbima, Gelenbevf okutma evi rilmiftir. 

• okutıanı Recep Kayser Bey Okuma evlerinin ötesinde be -
İf&Dtat okutma evi tarih okut • risinde bulunan yıloklıklarm dü • 
anhima, Kız orta okutma evi ı · • .. Ka· zeltilmeıi için yapıcı ara ıon söz 

okutıanı Nuzhet Hannn . söylenmittir. 
öy Kıs orta okutma evi tarıh 

katpnlıjma, lıtanbul kız orta Sellm Sırrı a.,ın konferanaı 
k · T" '- kut C Yann akpm ıaat 9 da latan· utma evı ur.:çe o ıanı e • . 
il Bey Kabataı yükaek okutma bul radyoaunda Sebm ~ırn Bey 

• y' .. k kut 1 i V f "Çocuk maaallarmın terbıyevt kıy-
vı ur çe o ıan ı ına e a . .. h b 
· k kutm • T"~ kut meti" mevzulu bır muaa a e ya· se o a eYı ur.:çe o • 
nlıfma Ekrem Bey verilmittir. pacaktır. 

Şark deınir yolla
nnda tenzilat 

yapıldı 
Şark Demiryollan kumpanya

sı nezdinde hülnh11et başmüfet • 
ti,liiiadea . ..diidijiae~ 
afıa V.ırtfimtit '~~cle-
miryolları kumpanyuı ücret tari· 
felerinde tenzilit yapılması hak • 
kmda kumpanya müdürüne yap • 
bir tebliğat Te Nafia bat müfet -
titliiine verdiği emir üzerine hü· 
ldimetle kumpanya arasında ya • 
pdan müzakerat anlatma ile neti • 
celenmittir. 

Sirkeci • Edirne yolunda yal -
nız ıitmeğe mahıuı idi biletler 
de eeas tarifeden yüzde otuz, bü· 
yük merkezler ara11nda gelit • gİ· 
dit ücret tarifelerinde iıe yüzde 
elli tenzilit yapılacaktır. 

Bundan batka Sirkeci Küçük
çekmece arasındaki banliyö kıs • 
mmda da halkm isteğini arttırma· 
yı temin için ıerek yalnız gitme • 
ie Teya gelmeie mahıuı idi bi • 
Jet tarifelerinde esas tarif eden 
yüzde otuz tenzilat yapdmasm
da ilci taraf mutabık kalmıılar • 
dır. 

Tarifelerde yapılacak bu ten. 
zilit Birinci T etrinin ilk günün • 
den baılanacaktır. 

Bursa cinayeti 
izzet Latif ağayı niçin 

öldürmüş? Afzıkaralann bir futamyerİ· 
de lngiiteredir. Ancak müıii 

Bunanın Samanlar köyünde Dumerg, onların da ağzının pa· 
Muhtar Li.tif Ağayı öldürerek {g. yını vermi§ oldu. O da kendile• 
taa._la hc•a katiJ .laetia ;rab • -rlns Praelı th~ lngiltfn'e de
landıtmr ;razmqbk. moltraüini, lngiltere bClfıbuy-

lzzet Bunaya sönderilmek ü _ ruJJufanu aldı. Dedi ki: 
zere Adliyeye verilmittir. izzet "Büyük Britanya da bcqıbay-

ruk budandar. Gelgelelim on-
cinayetini zabıtaya fÖyle anlat - lann Beylik BG§lıanının sözü 
mıttır: ıözdür. O .özünü geçirir. lngi-

- Bahriye isminde bir kız lizler bize göreıek olsan. Bey
kardetim var. Evlidir. Kocaıı aı. liğin söz ge~irmeıi gerek oldu
kerdedir. Ben vaktimin çoğunu iunu alıp kullanalım.,, 
B d Benim buna ekleyecek tek 

ursa a geçiririm. Kız karde .. im 
:r deyimim yok. Demokra.iyi •Öz 

köyde yalnız oturur. Latif Ağa e· geçirimsiz beylik deye yuttur-
nittemin bulunmamasından isti • mak iıtiyenler müaü Dumerge 
fade ederek kız kardetimi kan • karfılık verıinla görelim. 
dırmıt, nihayet münasebetlerin - Sellml izzet 
d~n bir çocuk olmuftur. ... .. ••• , .................... 11• 

Eniıtem köye ıelip bunu ha • Mecidiye köyü tramvayı 
ber alınca kız kardetimi botadı. Mecidiye köyü ile Sirkeci ara• 
ve köyden ıitti. Latif Aia bir aile amda yeni Tramvay seferleri ku • 
ocaiını yıktıiı yeti9mityonnuı ai· rulmuttu. 
bi üstelik kız kardetimi köyden Bu tramvaylardan Mecidiye 
aitmeie mecbur etmek için teh • köylüler çok memnun olmuıtur. 
ditlere batlamıftll'. Ben bunu ha· Şimdilik günde on dört sefer ya -
ber alınca dayanamadım, öldür - pılmaktadır. 
düm." 

Ünlveraltede imtihanlar 
Onivenitede tamamlanma im· 

tibanları ıünnektedir. Dün de 

Seferlerin arttmlmaıı Cla kıea 
bir zamanda temin edilecektir. 

Hukuk f;külteıinin Hukuku lm· 
me imtihanı yapılmıttır. 

DE H Ri Efen d ı Nası 1 GörQvor? 

- Dehri Efendi, ~ laiki· 1 
• sobkta llalunacak... • 

• • • Gazetelerle ilin ed-.a-:._ ' ,. --L- • 1 bö" lece l .. _.... • • • l;llUtl •· oı an y te,. 
hir etmenin ne fa7dau o1ahilir7 .. 

l 

Dehri Efendi - Oba olta evlerini 
bulanuyan aarhoılann ailelerini ha • 
berdar etmek gibi bir faydaar olur!. 
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Parl3mentolar birliği konferansında ikinci gün 
" işsizlik lıarbın neticesidir; sullıü temin edelim ,, 

Necip Ali bey mühim bir nutuk söyledi - Bir Zenci murahhas: " insanları derilerinin 
renginden dolayı mes'ul etmek doğru değildir.Türkiye ırk farkı gözetmiyen bir millettir!,,dedi 

Beynelmilel parlamentolar kon· 
feranıının dünkü toplant11ında 

Necip Ali Beyin ehemmiyetli bir 
nutuk ıöylediğini birinci sayıfa -
mızda yazmıttık. Necip Ali Be
yin nutku ıudur: 

necip All Beyin nutku 
"Hanımlar, efendilre; 
Yalnız bazı memleketlerin ik -

tııadi faaliyetlerine dair iıtatiıtik
lere iıtinat edilecek olurıa inıana 
neşe ve emniyet verecek bir ne • 
tice elde edilbilir. Filhakika bu 
vesikalara bakarak bütün dünya- I 
nın muztarİp olduğu iktıaadi 

buhranın azalmağa batladığına 
hlikmetmek kabildir. Fakat bu 
buhranın bazı memleketlerde or· 
tadan kallm1ası, maalesef beynel
milel ikhsadi vaziyetin aUnden 
güne salaha doğru gittiğini aöıer· 
mekten çok uzaktır. Açıkça ıöy· 
lemek iıterim ki, ittihaz edilen 
bütün tedbirler nihayet mevzii bir 
mahiyeti haizdir ve bugüne kadar 
zavallı be§eriyetin battan bata 
muztarip olduğu bu beynelmilel 
buhran haıtalığm1 ortadan kaldı
!'abilmek için ıimdiye kadar haki
ki bir formül bulunamamııhr. 

Bunun en bariz delili, henUz 
l>ir çok memleketlerin bu buhran 
~tırapları içinde çırpınmakta ol • 
<luklarıdır. Bir çok konferanılar· 
da, mtitcaddit mütehaaııılar u • 
mumt buhranı izale için bir çok 
tedbirler teklif ettiler. Fakat her 
tedbir, önüne geçilemiyeeek mu -
kiilat ile karıılandı. Londra kon· 
feransı bu huıuıta parlak bir mi
sal addolunabilir. 

Simdiki vaziyete bakarak ik • 
baadt kalkınmanın yeniden ser • 
best mübadele uıulüne rlicu ile 
kabil olabileceğinden Umitvar de· 
'.ğilim. Milletlerin 1914 ten evvel· 
ki vaziyetinde bulunımadıklarm -
Cla ttiphe yoktur. Ve o tarihten• 
ber· de milletlerin iktısadl ve hu· 
kukt münasebetlerine dair bir çok 
nazariyeler meydana çıkmııtır. 

Şunu demek iıtiyorum ki, bu 
mütalaalar istikbalde milletlerin 
hayatında b?rer yer tutacaktll'. 
Meıell Türk hükllmeti, mUtead -
Clit ve acı tecrübelerden aonra, 
kendi ihtiyaçlarımıza tekabül ede· 
cek, milletimizin !beynelmilel Ya • 
ziyet'ne uyabil•cek \'e memleke • 
tin umumt refahı 8eviyeaini yük .. 
aeltecek surette bir ıanaylcillk 

ittihaz etml!tİr. 
Bugün hic bir memleketin yal

nız zirat hir memleket ıibi kala -
rak az çok refah içinde ya1ama11 
ihtimali mevcut deği1 gibidir. 

Bu §erait altında bizim gibi aa· 
nayiini yeni tesisle meşgul olan 
miJletler · n hiç bir tahdide tabi bir 
ıerbeıt mUbadele usulüne taraf -
tar olmalarına ihtimal yoktur. E -
minim ki, mUnaıebetleri günden 
rüne teıaylit etmekte olın millet
ler için, ikhıadi vaziyetler:ni hu
auıf mulcavelele.rle tanzim etmek 
liuıUnUn ihtiyaçlarına ve hakika· 
te en ziyade tevafuk edecek bir 
fedhlrd'r, 

!on zamanlarda kendini ıöı • 
teren m=lJI cereyanJ.ar, geçmi9 :ıa· 

man]arın cebren kabul ettirdlii 
,)lıraite tetabuk etmiyor. Bütün 
mmetferfn en !ahit Ye en normal 
esaslar ve vasıtalar üzerinde mu
tabık kalmaları, her milletin bey· 

de, Gazinin bütün tahıi serveti· 
ni milletine terk ettiğini okudu • 
ium zaman, heyecandan ıözlerim 
yaıardı. Bundan yüce bir büyük
lük olamaz. 

"Türkiyeye ilk defa olarak ge· 
liyorum. Şunu da ıöylemek iıte-

rim ki: Bükretteki Türk elçiıi 
Hamdullah Suphi Bey, yeni Tür • 

kiyeyi ve onun yapıcııı Gazi Mu1-
I taf a Kemal Paıayı biz Rom enle -
j re tanıtmakta büyük yardımı do-

kunmuttur. Bu değerli elçi, ayni 

Franeuı: murahhaaı M. Sandaa, necip Ali Bey, Lehlatan murahhaHı 
nutuklar1nı okuyorlar 

nelmilel mUnaıebatı noktai naza· 
rından ahenktar ve normal bir 
tarzda iktısaden inkitaf edebil • 
mesi için bütün milletlerin en aa· 
dık ve en normal eıaı~r ve va11· 
talar Hzerinde mutabık kalmaları· 
na vabeıted:r. Bu huıuıta en aa
li.hiyetlar zevatın yaptıkları tet -
ki kat, §U neticeye varmıttır: la· 
tikbalde beynelmilel iktıeadi mü
naıehetlerin ıabit ve normal reji· 
mi tahdidi teraite tabi olmıyan 
bir ıerbeıt mübadele olmıyacak • 
tır. 

Necip Ali Beyden aonra aöz a- ı Konferanı reiıi Ha.aan Bey, 
lan lngil'.z murahhaıı M. Daviı beynelmilel parlamentolar birliği 
birinci aayıfamızda yazılı aözle- 30 uncu konferanı ikinci heyeti 
rinden ıonra bir aralık parlaman· umumiye toplant11mı tatil etti. 

tirzm bahıine .geçerek dünyada BlrgUn evel ahnan kararlar 
en iyi rejimin "demokratik parla· B' .. l t 1 b' l'k . ır gun evve op anan ır ı 
mentarızm,, olduiunu söyledi ve 'd h t' k ı ı .. I · · . I b' . . ı are eye ınce tu arar ar a ın • 
toz erını fÖy e ılırdı: 

mııtır: 

"- Sulhu, her lıalcle harbe ter- ' "Bel ;k hh M Karton . . . . . . ç. a mura ası • 
cıh etmel.yız. ltıızlık harbın ne- D" y· t b' l'k · J'ğ' Le . o ıyar ır ı reıs ı ıne ve • 
ticeıidır. Bu, ancak ıulh devrin· .. 
d 'h et b ı b'J' biıtan murahhaıı M. Lovenhertz e nı ay 11 a ı ır.,, . 1. · ·1 • 

icra komitesi reıı ıiıne ıeçı mıı • 
Zenci mebuaun •Bzlerl tir. 

Milletlerln, iktııaden inkitaf Söz ııra11, Franıız murahhas Dün ıabah toplanan ıillhıız • 
ederek ıulhun ve beynelmilel em· heyetinden zenci mebua M. Kan· lanma ve emniyet komiıyonu, ge
niyetin raaanet bulmaıı ile tabii das'a geldi. çen sene hazırlanmıt olan karar 
mecraıına gireceği muhakkaktır. Franıada nazırlık ta yapmıt suretini ggzden geçinni! ve bazı 
Milletler cemiyeti müeaaeseıi, olan M. Kandas, alkıtlar araıında tadilatla kabul etmİftİr. 
w.illetlerin eulh ~ürs&iJ.1• ç.ak ... ,]c dedi ~i· - ~ '~J'ı>om11yonun1opıanmaıı netı • 

mi arzularından doğan madde • "- Az zaman zarfında Tür • ceıi, bugünkü heyeti umumiye 
ten ve manen büyük b:r eaer ol • kiye Cumhuriyetinin haıardıiı içtimaı müzakerelerinin esasını 
makla beraber, kendiıiden bek - büyük itleri tebrik ederim. Tül"' teşkil edecektir. 
lenen, ümit edilen neticeleri da· kiye ile Franıa ara11nda ananevi Bugünkü heyeti umumiye içti· 
ha verememittir. bir doıtluk vardır. Türkler, Fran· maı, ıabah on buçuktan 13 e ve 

Milletler Cemiyetini kuvvet- 51zlar ıibi ıiyah, beyaz ırk far• öğleden ıonra 13 buçuktan 18 e 

bb kı ıözet.miyen bir millettir. lnean· 
lendirmek için yapılan teıe üı • kadar devam edecektir. 

ları, derilerinin renıinden dolayı 
lerin akim kalması gibi vaziyet • hhaaının 

mesul etmek doğru değildir. Dün- Romanya mura 
ler, ıulh taraftarlarını mükedder h rlrlmlze beuanatı yaya, iıted · ğimiz gibi değil, na- mu ar , 
etmekle beraber, hu büyük ıulh 1 k f 1 111 ıönderilmitıek öyle ıeliyoruz. Bir ıün evve on eranı sa o • 
müe11eıeıinin beynelmilel bir Türkler! Önünüzde ıapkamı çı • nunda heyecanlı bir nutuk ıöyli • 
müe11ese olarak meYcudiyetinin, karır ve: "Yolunuz açık olaun !,, yen Romanya murahhaıı M. Flo
geçen aıra niıbetle, ileriye dojru derim,, reako, celse araıında kendiı·yle 
ehemmiyetli bir adım oldujuna Möıyö Kandaı bundan ıonra görüten muharririmize demittir 
kaniiz. Hatta yakında kararlarını heyecanla ve yükıek ıeıle fÖY • ki: 
mevkii icraya koyacak va11talara le aöylemlıtir: "- Türkiye hakkındaki ıarni· 
malik olacalınJ da ümit ediyoruz. "-Hepimiz, can ve g8nülden mi düygularımı, dün konferanı 

Milletler Cemiyetine mensup ıulh lıtiyoruz. Beynelmilel par. küraüıünden h:ldirmlttim. Bu ıu· 
mllletler, bu yUkıek müe11eıeyi lamentolar birlili bayraiına bun• retle vaktiyle aramızda geçmlt ih· 
tenkit etmekten iıe Hlati \fe mu • dan ıonra fU ı~zleri yazalım: til5.flara ve savaşlara rağmen bu-
vaffakiyeti için ne mümkünse "İhtilaflar bitti! Sefalet bitti! gün Romenlerin Ti.lrk doıtlutunu, 
yapmalıdırlar. Ya,a.ıın S\llh, karde!lik ve ref•lı !,, mertlifiini, alicenaphğını takdir 

Memleketimizi idare eden bü • · M etmekte olduklarını anlatmak iı 8 
En sonunda umumi katıp . 

yük liderlerimiz, muhtelif veaile • Buasye ayağa kalkarak pazar gü· terim. 
lerle aöyledikleri nutuklarında, nü yapılacalc komisyon içtimalrı- "Türkiyenin büyük reiıi Gazi 
Türkiyenln aulh ye müıalemet ül- nın hafta içinde yapılması arzu e· Muıtafa Kemal Hazretlerinin lıay
küıüne ne kadar taraftar olduı"'u· d • ki ·k Bü' ••k Ca tyl ı3rmek dil iğıni, bu yeni ıe e göre ı tı- ranıyım ve yu z 
nu ifade etmi•lerdir .. Memlekette b f' t k d men'lleketl ., sadi ve mali komisyonun ugiln ıere ın azanma an • 
ıulh, dünyada ıulh. itte Türkiye ıaat dokuz buçukta ve hukuki ko- me dönmek mecburiyetinde kal • 
Cümhuriyetinin en aziz düsturu. · · misyonun .(' k§am 18 de toplanaca- ı dığımdan müteeuırım. 

Türkiye, Milletler Cemiyetinin iını bildirdi. "Gaziye dair yazılmıf hir .. er-
muvaffakiyetine btsyle bir haletı 
ruhiye ile çalıııyor. Türkiyenin en 

aziz arzusu, hudutları dahilinde 
kendi inkİ§afı için '\"e dünyada 
daimn yürüyen terakki ve nıede • 
niyetin ur.surlarından biriıi ol· 
mak için çalıtabilmektir. Balkan 
misakı itte böyle bir program mu· 
hasaasalasıdır. Milletler cemiye • , 

tinin rehberlili altında, imta edir- ı 
lecek bu gibi miıakların Milletle 
Cemiyetine dünyadaki vazifesini 1 

teıhil etmesini bütün kuvvetimiz- i 

Bu aktamdan s U M E R (lskl Artl•tlk) 
itibaren al nemasında 

Melek tebessftmü ve ıeytan vOcudile oyoıyın ve Hylrcileri 
teshir eden aarııın ve çap"ıD yıldız 

ANNY ONDR./~ 
tarafından temail edil•n 

AŞIKLAR OTELi 
Büyük ve ıeagin filmini görerek blltlin kederlerinizi unutacakaınız. 

Yeni FOX JURnAL.de: Morrocaatle vapuru tacıa•ı ve 
Amerikadakl grev vesaire ••• vesaire (2913) 

zamanda iki memleket müruue • 

batını sağlamlattırmağa muvaf 
fak olmuttur. Bükreıte verdiği 
konferanı samimi ve ıenit bir a • 
li.ka uyandırmıttır. Türk ve Ro· 
men milletleri ona çok borçludur
lar." 

Murahhaalara birer 
doaya verildi 

Konferanıın her günkü zabıt • 
ları Büro tarafından hülıisa halin

de bir araya ıetirilerek, Türk 
grupunun yardımiyle bir gece içe· 

riıinde derhal baıtırılmakta, ve 

erteıi ıabah azaya dağıtılmakta • 
dır. 

Bundan baıka Türk grupu ta· 
rafından hermurahhaıa üzerinde 

iımi yazılı olan bir doıya veril • 
mittir. Bu doıyada, Türkiyenin 
barı tası, Al\ltaranm I' ranıızça 

rehberi, Türkçe nasıl konu9uldu • 
iuna dair küçük bir dil kitabı, 
tetkili.tı eıaıiye kanununun Fran
ıızça hir tercünıesi, Türkler tara· 

fından neıredilen bir mecmuanın 
ıon iki aayııı ve "Ll Türki Kema· 

liat" adlı diler bir Franıızça 
mecmua, Devlet demiryotları ve 

tramvaylar için ücretler seyahat 

puoıu, rozet, yazı kiiıdı ve ka • 
lem bulunmaktadır. 

Murahhaılar, ıördükleri yar • 
dım ve müzaheretten fevkalade 
memnundurlar. 

Belediye rela?nln ziyafeti 

Vali •• Belediye reisi Muhiddin B. 
dün akfUI' Tokathyan otelinde parla-

mentolar kon!erana azalan ıerefin• bü
yük bir ziyafet vennitlir. 

VAK 1 T 
GUDdellk, ııttyUI G&H\e 

lataobul AAkata caddeml, (VAIUT) JUrd\ı 

TELJCJl'ON NUMARALo\Rlı 

Yazı tııert telefonu: 243'19 
tc1are telefonu : t.1110 

Telgraf adreal: tstanbul - (VAKiT) 

PMta lnıtun No. ee 

Seneli il '.,.. s.,.... 
1 .,w. 

A.908 Rll:UEu..ERI: 

TUrklye 
1400 llr. 

1&0 • 

• 
\50 -

ICcnebl 
!'100 &r. 

• 

n.AN UORl!:TL&KI: 

1'loM UAnlarm U!ıJ 1aysfa&anDda 1111· 
...... lnaruatan bqlar. hll •Jdada no 
lnarufl kadar takar. 

9Q)'Uk, ruıa, dn&mtJ 11&11 .......ı.,. att 
•1" CIDIUAt varc1ır , 

AIMmU UAııJarm bit .. tm ıo INraftur 
K1JÇ1nl bAHLMlt 

sır detıw 80, Ud dc"uı &O, De; detuı e~. 

dört cktam 7& " on defMI 100 kunıftw. 
Oo aylık UAD ftNlll•rlD blr detuı mecca· 
nendir. OOrt eatm seçen Ulnlarm faala 

ııatrrıan bet kurU§taıı beaap edilir 

le ümit etmekteyiz." ı 
._ ____________________________________ __ 
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YAZAN: iSHAK FERDi 
• TEFRIKK No: 38 

~~i Arzames, rahibin gırtlağına sarıldı .. 
ırveti· 
du: 

lerim 
Ü yük-

k ge• 
iste-

elçisi 
Tür -
Mus· 
nle -

do
ayni 

Boğdu ve cesedini zindana attı! 
(Arşe)nin babası (Sayda) hükümdarına iltica etmeğe karar vermişti. Kızını 

inci tacirinin evine bıraktıktan sonra yola çıkacaktı •• 
Arzames zindan kapısını saat- 1 

lerce zorladı.. Açamadı.. 1 

- J:Jeyhude uğraııyorsun, ba -
ba ! diyordu, bu geceyi burada 
geçirmekten başka yapılacak bir 
ıey yok. Sen de ta§ın üstüne çık .. 
Bat bata vereJim .. Uyumıya çalı
ıalım. 

af Lidyah kumandan kızının ıö • 

&· 

Ro· 
dur-

ıt -
lin

ürk 

ıçe· 

ve 

de 

1 

zünü dinledi .. 

Kapıdan döndü .. Taşın üstüne 
ııçradı ve geceyi kızı ile ba~ baıa 
geçirdi. . 

Arzamesin gözüne uyku gırme-
mişti. Arte bet gecenin uykusuz· 

d E · müste • luğunu çıkar ı.. mın ve 
rih .. Batını babasının omuzuna 
dayadı ve uyudu. 

Yılanların ıslık sesi ve çıyanla· 
rın hışırtısı sabaha kadar devam 

etmiıti. 
Arzameı iri farelerin ıabahle· 

yin uyuduklarını biliyordu. !are 
sesleri kesilince sabah oldugunu 
anlamıştı. Zindandaki .,b~~ucu v_e 
tslak bir havanın ağırlıgı uzerlerı· 
ne çökmüştü. . .. 

Arfe. kapıdan akseden bır gu· 
rültü ile uyandı .. Gôzlerını açtı: 

- Baba! .. 
_ Ne var yavrum?. 

- Rahip Mega kapıyı açıyor 

galiba. . . 
- Evet .. dışardan ayak seslerı 

işitiliyor. 

- Hemen kapıya koş! .. 
Arzıı.mes taşın üstünden yere 

atladı .. Kapıya koştu .. Ve karan· 
hkta sindi. 

Rahip Mega ihtiyar olmasına 
rağmen dinç ve kuvvetli bir a • 
damdı. Kepıyı yavatça aralamıf• 
tı. Evvela elindeki su testisini u • 
zattı .. Sonra büyükçe bir ekmek 

vererek: 

- Ar9e .. Bu ekmeği ikiniz Y!· 
yecek:>iniz ! dedi • Hükümdar, e~ır 
kumandana yiyecek verilmemesı : 
ni emretmif. Sen iıteraen kendı 
hiuenden ona da biraz ekmek ve· 
rebilirsin !. 

Arte kapıdan elini uzatarak 
ekmeği alırken, Arzames birden 
kapıyı ardına kadar açtı ve rahi • 
bin üzerine atıldr. 

Rahip Mega birdenbire ıatır· 
mıftı. Fakat, kendini çabuk topla
dı .. Arzamesin byonuna sarıldı. 
iki boğa güreıini andıran bu dö· 
ğüt yarım saatten fazla sürmüttü. 
Kah rahip alta düşijyor, kah esir 
kumandan mağlup oluyordu. iki· 
si de kuvvetliydi, ikisi de döğü9· 
mesini biliyordu. 

Fakat Arzames, ne de olsa, bir 
çok harplerde bulunmuf, tecrübe· 
li ve çevik bir muharipti. Nihayet 
rahibi kuvvetli bir hamle ile yere 
vurarak dizini göğsüne dayamı§· 

tı. 

Arı•, rahibin tehlikeli bir vazi· 
~c düştOfünü görüyordu: 

- Baba, sa'lun onu öld. e! ... 

Sayda Hükümdan Tabanit 

Bütün mabutların gazabına uğra· 
rız. 

Diye yalvarıyordu. 
Arıe rahibi zindana atıp üze • 

rinden kilitlemek fikrindeydi. Fa
kat, Arzames rahibin gırtlağım o 
kadar kuvvetli sıkmıtb ki, bu müt 
hiş boğuıma arasında, Arıe, rahi
bin boğulduğunu hissetmekte ge• 
cikmedi. 

- Baba, ne yaptın?. 
Diye bağırdı. 
Arzames kızının ağzını kapa.dı: 

- Sus .. ve sesini çıkarma ! 
L \d ya h umandan rahibi iyic:e 

soydu .. Cübbesini arrtrna aeçirdi .. 
Belinin uzun püsküllü kutağını 

kendi beline sardı.. Ve rahibin 
boğulmuı cesedini zindandan içe· 
riye atarak, kapıyı kilitledi. 

Açlıktan kudurmuı haıarata 
bundan daha güzel yem olmaz. 

Diyerek klzını kucakladı. 
MerClivenleri ikişer ikiıer çrkı· 

yorlardr. 
Sabahtı .. 
Mabette kimseler yoktu. 
Arzames kızının ba§ını ve vü· 

cudunu örttü. 
Merduk mabedinden ıehrin 

sokaklarına çıktıkları zaman, yol· 
larda, kumaı tezgahlarında ve 
madenlerde iıliyen ameleden bat· 
ka bir yolcu görünmüyordu. 

Arzames, mabedin arkasına 
kıvrıldı ve cenup kapısından şeh· 
rin dnına çıktr. 

Arıenin dizleri kesilmitti. Yü· 
rüyemiyordu .. 

Bereket versin ki, uzun yol yü· 
.. ecek değillen:Ji. Şehir dışında· 

ruY 'd ki d' ki köylerden birine gı ece er ı. 
Bu köyde yerleımit Lidyalılardan 

A i ni bir dostu vardı. Bu a• name . - ... 
dam Sahilin en 2engın ıncı tacır· 

ı . d di Lidy:ılılarla arası açık 
erın en · l .1 • , t 
'b' .. .. rek Sabi e ı tıca e • 

gı ı gorune ' 1 .ı 
, D~ ~ 'dan burada oturmaK 

mıt ve ara 
için müsaade almı§tI· 

Arzames bu köyde uzun müd • 
det kalamazdı. yolda gelirken ka· 

· · A ' · burada rarmı vermı§lı: rşe yı • 
bırakarak (Sayda) ya gidecektı: 

(Sayda) hükümdarı Tabenıt, 
Lidyalı kuman danın çok iyi dostu 

idi. 
Arzameı hükümdarın kendisi· 

ni himaye eder.eğinden emindi. 
Tabenit arn\ zamanda Daranın 

da dostu idi. Fakat, Arzames ken· 
disine iltica eclerse, onu Di.ri.';r• 

teslim edemezdi. Sayda hüküm • 
darının Arzames gibi meıhur bir 
kumandana her zaman ihtiyacı 
vardı. Onu el üstünde tutacağı, 
sarayında alıkoyacağı şüphesiz • 
di. 

Arşe zindandan bu kadar ko· 
laylıkla kurtulabileceğini ummu • 
yordu. 

İnci tacirinin evine geldikleri 
zaman, Arıe korkudan bayılmıt 
gibiydi. Yüreği kopacak gibi çar
pıyor, dizleri titriyordu. 

lnci taciri Arzaınesin çok iyi 
karjılamliu. 

- Zindana düttüi\inil dün ak· 
şam haber aldım .. Teeasürümden 
bu gece sabaha kadar uyuyama • 
dım. 

Diyerek, zindan kaçkınlarına 
evinde yer göstermiıti. 

Arte, yolda gelirken babasının 
Saydaya gideceğini, kendisinin 
bu köyde yalnız kalacağını öğre • 
nince, içini çekerek sordu: 

- Baba .. Beni tekrar Dara'nm 
eline dütürmek mi istiyorsun?. 

(Devamı var) 
aınmm11n1ımr.ftıtr1flfttnftftnnttft1tfllmmnnnmınmııun11mıımmıuınnmımıımnım1 

Bugün Dil bayramı 
.... (Baş tara fı 1 ınci sayıfo:nı. c~dır 

göz önüne getirince bütün bu zor• 
lukları yenmek için yüreğimizde 
büyük bir hız duyuyoruz. Bununla 
beraber dil inkılabının zorlukları 
ne kadar büyük olursa ilsun daha 
on beı yıl önce Türk budununun 
yabancılar elinden kurtulmak için 
göğüı gerdiği ve bata çıktığı zor
luklar yanında hiç gibidir. 

Kaldı ki, geçen kurtu • 
lut sava§ında büyük budunu • 
muza önder olan Büyük Gazi bu 
yeni dil kurtuluş savaıında da 
başlarımızın üstündedir. Yalnız 
Büyük Gazimizin bu önderliğini 
görmek, dil savaıındaki her türlü 
zorlukların da en sonra alt edile
ceğini göstermek için bize inanç 
verir. 

ler: 

Mehmet ASIM 
Bu yazıda geçen öz Türkçe söz-

Budun - Millet. 
Ulus - Millet. 
Yat eller - Ecnebi memleketler. 
Açar - Anahtar. 
Ulus yükümü - Milli vazife. 
Asıg - Fayda. 
Önder - Lider. 
İnanç - İman. 
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Ölüme Susaqan Gönül 
- Daha ne anlatayım? Dama • 

dınızm bir metreıi var .• Daha iki 
gün evvel, sinemada bir locada o· 
turuyorlarmış .. Bugün de .. 

- Bugün ne ol mut?. 
- Bugün de beraber tenezzü • 

he gideceklerine eminim .. 
Nihayet Rıdvan Bey bütün bu 

ıözlerin doğru olduğunu öğrendi. 
Kanaat getirdi .. 

O gün klüpteki muhavereden 
sonra, kayın peder damat gittik

, ten ıonra, arkada kalanların hiç 
biri, Feyyazın bulduğu mazerete 
inanmadılar. 

- Hepsi yalan ... 
- Hepsi yalan .. 

- Amma mükemme1. • 
- Olabilir .. 
- Neden olmasın .. 
- Olamaz böyle şey .... 

1(. 1(. 11-

Rıdvan Bey, hafif bir bat işa
reti ile kıza ıelam verdi. Fakat 
Şikita ile göz göze gelince, o güne 
kadar hissetmediği bir duygu ile 
kalbi çarptı .. 

Ve sanki bir tehlike ile kartı • 
laımıf gibi, sarardı.. Dudakları 
titredi .. 

Bu heyecanı bereket versin ki 
uzun ıürmedi .. 

Amma Şikita harıkuli.de, em • 
salsiz güzeldi .. 

Şikita artık eski elbiselerini 
o 

giymiyor, arap kızı kıyafetinde 

dolaımıyordu. Üstünde dekolte 
beyaz bir tuvalet vardı. Saçları • 
nın ıiyahı ve renginin esmerliği i· 
le teıkil ettiği tezat harikulade 
güzeldi .. Bir kız değil , olgun bir 
l<aclınclr. 

Rıdvan beyin gözleri karardı 

ve bu yüzde, masum, ıaf bir genç 
kız tesiri görmeğe çahttı ve buna 
kendini de inandırmak için mırıl
dandı: 

-Çocuk. 
Gülümsedi. Yürüdü, l<ızın eli • 

ni tuttu: 
- Feyyaz beyin kayın pederi .. 

yim evladım, dedi. 
Şikita, ıahiden çocuk gibi se -

vindi, ellerini çırptı: 
- Rıdvan beyefendi, öyle mi? 
- ismimi biliyor musunuz? 
- Evet. 
Ciddilefti, ilave etti: 
- Feyyaz beyin bana yaptığı 

iyilikleri elbette bilirsiniz. Ben o · 
na hayatımı borçluyum. Madem 
ki aizin aileniz arasında mes'ut ol· 
du, elbette ki onu mes'ut edenleri 
ben de severim. Sizi çok sevece • 
ğim beyefendi. _ 
Rıdvan beyin elini aldı, dudak· 

larına götürdü, öptü. 
Rıdvan bey bu temasla ürper· 

di, sarardı. 
Feyyaz, biraz ötede ·durmuf, bu 

manzarayı ıeyrediyordu. 

Gözleri parlıyordu. Gözlerinin 
içi gülüyordu. Kaympederinin j • 

çinden geçenleri seziyotdu .. Kız 
elini öperken, ürperdiğini de sez· 
di. 

Yakla§tı. 

- Şikita, dedi, sen hiç uslan • 
mıyacak mısın? .. Rıdvan beye fen· 
di ıeni ayıplıyacak. 

Rıdvan bey nihayet itidalini 
tophyabildi: 

- .Azarlama .. Şikita henüz ço· 
cuk .. Samimi davranıyor. Belki 
yabancılar biraz garip ıörürler, 
fakat ben mazur görüyorum. 

- Eğer ilk günde onu mazın 

görmeğe batlaraanız, ıizinle anla• 

Y aaon. jeıimi l22et 
ıama1ız. Hani beraber çalııacak· 
tık?. 

Şikita haykırdı: 

- Ne çahtması?. 
- Bazı münasebet.izlerin de • 

dikodusundan kurtulmak için .• 
- Ne münasebet?. 
Rıdvan bey müdahale etti: 
- Feyyaz, bunları bu çocuia 

anlatmakta mana yok. 
Fakat Feyyaz devam etti: 
- Beni itham ediyorlardı, ben 

de ıenin maceranı herkeıe anlat • 
hm. 

Şikita hopladı, kızdı: 
-Olur mu ya? .• Beni herkes 

va,hi sanacak .. Kimsenin yüzüne 
bakamıyacağrm. 

Ve sesini titreterek ili.ve etti: 
-Tam tali bana ıülerken ıene 

yüz çevirdi .. Bense ne tatlı hul • 
yalar kuruyordum. Artık halk içi· 
ne çıkacaktım. Bundan ıonra ıe • 
ne kendi kendime, kapalı yafıya • 
cağım .. 

- Dur, bırak da ıözümü 'bitire
yim. Rıdvan beyefendi ıenin ne 
batarı, ne ba.§ına buyruk bir kız 
olduğunu anlayınca, senin terbi • 
yen hususunda bana yardımı vaa· 
detti. 

Rıdvan bey gene ıözü kesti: 
- Feyyaz, haksızlık ediyorsun, 

Yahut da taka ediyorsun. 
Şikitaya döndü: 
- Siz Feyyazı dinlemeyin .. O 

bu gece sizin ıerefinize bir ziya • 
fet veriyor. Sizi bütün arkadatla • 
rına takdim edecek .. 

Şikita gözlerini kırpıfbrdı ~ 
- Anlamadım. 
- Aıılamıyacak 'bir f8Y yok. Bu 

•ece misafirlerimiz var. 
- Ben de bu ziyafette buluna • 

cak mıyım?. 
- Elbette. Ziyafeti burada ve-

riyorum. 
- Burada mı?. 
-Evet. 
- Ne zaman?. 
- Bu gece. 
Bir müddet se11iz, 'dütünceli 

durdu. Sanki ıöylenenlere bir tür• 
lü inanmıyordu. 

Sonra birdenbire el çırptı~ 
- Davet .. Ziyafet .. 
Ve birdenbire Rıdvan l>eyin 

boynuna sarıldı, iki yanağından 
öptü: 

- Bunu ıiz yaptınız .. Bu sizin 
iyiliğinizdir. 

Lakin birdenbire gene 'durala • 
dr, somurttu, enditeli 10rdu: 

- Demek bu gece?. 
- Evet bu gece. 

- Şimdi saat kaç?. 
Feyyaz saatine baktı: 
- Sekiz .. A, geç kalmııız .. An

cak hazırlanırım. 
- Ben ne giyeceğim?. 
- Hiç dütünme, bu gece mem• 

leketinin kıyafetiyle çıkacak11n. 
- Ama yaptınız .• 
- Gayet muvafık olur. Arka • 

da9larım, seni tanıdıiım kıyafet • 
le görsünler .. Muvafık delil mi 
beyefendi?. 

Rıdvan bey
0 

dalgındı: 
- Olur .. Muvafık.. Münasip •• 

diye söylendi. 

Halbuki bu fikri tasvip etme • 
mitti. O kıyafetle her ıelen Şiki· 
taya bakacak, gözünü ondan ayı • 
ramıyacali, kıyafetini seyrediyo • 
rum diye hayran hayrıpı ahllkaız 
ıözlerle kızı seyredecekti. 

<Devamı nr)' 
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Türk dilini yoluna koymanın yüz yılardır sürüp 
{Vakıt) Dil dernefinin baqram f!Ününde kendi 

Bütün bunların, bütün bir budunun ülküsünü doldu 
kavuşturan büyük 

Bir işte düşünenler, söyliyenler olabilir; düşünmek, söylemek kolay olmasa bile başarmaktır ki 
Türkler; her yerde 1 l inci asra yısım ancak Allah bilir dediği • r İslam :kardeşliğine ilk söz ve· Türklere hergez gönül akmaz idi. Hayrullah efendi tarihinde, 

kadar, kendi yazılarile gene kendi miz Peygamberlerin her biri bir renler batıl akidelerden sıyrıldık· Türk dahi bilmezdi bu dilleri; şehirin zaptmı, Konyadaki naip 
öz dillerini yazıyorlardı. Bu dille, kavme hakkı bildirmek vazifesi • lannı söylemekle, hayata ve İn· İnce yolu, 01 ulu menzilleri. Eminüddin ile vezir Sahibin oğfo 

Aşık Paşa milletin yüreğindeki 
bu yazılarladır ki, medeniyetler ni almışsa bunu da o kavmin ken- sanlara karşı daha olğun, daha Bahaettinin katlini söyledikter 

sızıyı söylüyordu. Nitekim Aşık 
yapıp yaydılar. Bu devirler ede • di dili ile bildirecekti. ileri bir kavrayışta olduklarını sonra der ki: 

Paşa çocukken, Osmanlı devleti· 
biyatından elimizde yazdı çok e- Diyemez misiniz: Bir milletin anlatmakla kalmış olmuyorlar, "Badehu divan tertip olunup tahrirat 

nin kuruluşuna dog"ru, dog"' dug"u · · ·· l · l" f ·· ser kalmamışsa bu gerçekten yok yalavaçı, o milletin· dilini konu· gün geçtikçe. kendilerinin ilerle - ve evamırın cum esı ısan ars uzere Y•· 
demek değildir; bu eserlerin bin şandır; bir dil konuşan bir mille- me, b.üyüme kabiliyetlerini de yerin yakınlarında Türkçenin z.ıldığmdan lisanı türki mahvolmak r\e-

hakkını koruyan bir de hükumet recesine gelmiş idi. Binaenaleyh divan• 
bir boğuşma, yerin gökün türlü te gelen ve elbette kendi milletinin bilmeksizin kendi iyilik ve insan· d b . l K ~ı da kıraat olunacak evrakın mecmuu li-
b I" ·ı · · ·ı· d J d k d"l· d J k d l ku b d" I ar esı o mu§lu: araman og u e ası ı e yıtırı ıp orta an kaldırıl- ve bu ayete ayanara ı ıni e ı uygu anna r an e ıyor ar· M h B S . sanı türki üzere olup elainei saire ile 
d .. · ı d B b 1 b' ı d .1 d ş··ı d.. .. 1. , e met ey, elçuk şehzadesı 
ıgına ınanma ı ır. ugün bile i en ır ya avaç, gön erı - ı. o e uşune ım: ı ld .. 'dd" d . tekellüm olunması muhkem yasak ol-

• b" H l d 11 k ·11 . d"l"l B··t·· ·ıı ti b" ·· ·· 0 ugunu 1 ıa e en Gıyasettın d b ·h ı· · k d d f yazıya geçmemış ır a k edebi· iği mi ete anca o mı etın ı ı e u un mı e er ır gun yer yu- . . u ve u tarı e ge ıncıye a ar e ter-
b 1 hı . l k B .. d .t k b. . t .1 . . Sıyavuş namına Konyayı zaptettı· 1 • h 1 b. f .1• 1• yah u mıyor muyuz? hüküm te iğ etmış 0 aca tır. ir zun e e ır cemıye aı esının ... . .. " . ,. er vesaır esap ar ara ı ve an ı ııa-

B .. } "k T"" kl b · b" ·11 d · l 1 k b 1 t · 1 d" gı zaman, ılk ışı dıvan ve dergah nındn yazıldığından türkçe yazmak-oy e ı en ur er, Müslüman Peygam erın ır mı ete gön erı- aza arı omayı a u e mış er ır. . A 

1d kt b h k 1 Ö ı b . · t t k d"ll k ve barıgahta,, hükumet işlerinde, ta zahmet çekilip her biri bir türlü imla 
o u an sonra, aşkalarında ol • lebilmesi ve ona a yo u göı· Y e ır cemıye e ı e onuşur . • . . . ile defterlerini yazmakta idiler.,, 
d .. ·b· b"I · k l · ·ıı · d 1 ·ı k h l 1 b"l k . . t k b" dın ışlerınde, ıaray ışlerınde, ugu gı ı ı gı, te nik adamla • terebi mesı o mı etın i i ı e o • a e ge e ı me ıçınse e ır ce· T'" k d b k b" . il Yabancı dili, yabancı dilin ke .. 

d A b 1 · b "l l p · ) d d h k b ki" ur çe en aş a ır lısan ku a • rm a rapça yazı dili olma itiba· nuşa i mesıne ag ı o unca, ey· mıyet o uşun an a a ço e ı· l k l Jimelerini, yabancı dilin kaide • 
k d b 1 d f 1 · l ki d. h b d"l .. I b' nı mamasını anun etmek o muş· rını azan ı. gam er ere üşen vazi e erı on a- yece er ır; em u ı , oy e ır 1 h k l el tu Bunda bask l T·· k erini tutan i<:.te ü umet erin i 

8 d l · '- l k l l b" d"l l kt k" t b" t" · n a yer ere ur çe ~ u ne en o uyordu? rın yerme Ka ara yapan ara ır ı o aca ır ı, a ıa ın yaşama • "d" 
T k 1 b l 

. k l zaten yabancıya ayak bastırmıyor· ı ı. 
arihin Arap medeniyeti adı - milletin anlaşma vasıtası da gene anun arı onu es eyıp ar a amıf d A k t B ı: u cınaca şey. u Kararı ve • 

nı alan sayıfalarında yer yer işle- o milletin dili olmak tabii olmaz olsun. ,.· ____________ , renlerin hükumetleri bir yıl sür • 
ri avuçlarının irine alanlar gene mı idi? Böyle bir dil birliği hayalinde 

:r mediğinden karar hükümsüz kal· 
Türk soyundan gelme insanlar i - Bu Arapça, Farsça kitaplar, biz· Arapça ne idi?. Arapça konuşan· 

Gtln6n hatıraaı ı 
----~~w........... _,.__ 

ken bu dil işinde yenilmeleri, zat dinin şu yukarıki akla uyğun ların tuttukları yekun nisbeti ne da Selcuk hükumeti bütün bütün T D T C 
mış, lakin pek az bir zaman sonra 

dilerine Arap,.a kelimeler kanş • hükmüne aykırı idi; bakılırsa idi?. Kaynağından uzaklara ya· • • • • 
:r inkıraz bulmuştu. 

tırmaları nedendi? Bu ayrıca in • (Beni anlamak için de kendi di· yılma kudreti hangi bilgi, hangi b yeni kurulan Osmanlı devleti 
celenip araştırılmalıdır. Şurası a - linize sadık kalınız) diyen gene teknik varlığından alınıyordu? ayramı 

l k - Birinci Dil Kurultnlmm 5 T-rlnicv- Türk diline daha vefalı olmadı. 
çıktı ki, bu yerleşme din icabı de· din idi. Büyük Gazinin buyurduk- Bir mi lete endi dilinden baş- ...,, 

nl t-Oplanmuııdan - Farisi bir divan vücude getirmiş 
ğildi. Bunda bir gizli siyaset var- ları gibi bu bir din işi değil, dil ka bir dil! Bu nasıl bir hulya ise, olan birinci Selimin Arapçayı u • 
dı. Dı"n ı"le ı"yaset ı"kı"z yu··ru··yor- işi idi. medeniyetin ilk dili olan ve eg" er Malı"t F h · B K lta a rı ey - uru - mumi ve milli bir dil yapmak İı· 
du. Ya Aranrayı sokan din ise, yer yüzünde -bir dil olacaksa ken- '-rın açılı11 Id y 96 E ı ~ l 

... :r .ı ış o ugu - Y u , tediği rivayet olunmamış mıdır? 
Yeni bir hayat felsefesinin he- o kadar eksikliği ile, Farsça ne • disine mukadder bulunan Türkçe Köpıiilü zade Fuat Beyin söy- : Şimdi uyanrkbk öbür yanda 

Yetı" mecmuası demek -0lan yeni den Aranra gibi aramıza sokulu· için bir hakikat vardı: Iedı"kleıı." gı"b" h kik te ·11· 
r:r ı, a a n mı ı Şarkta idi; Türkçenin Çağatay 

bix med~yet §artlarınm di - yordu? Yaşamak için müstakil kalmak; bir bayram ve bjr Rönesans.tır. ı~hr.ı:o•; .c.nn .,,~ ....... -l .. -.l- C! ~. 
ıUİn endi ık.itabı ilahi hükümlerin Bu, bir mille1i Dır aıne çağı • muStal<n maıc wm enaı uc· Z mlnu nıssealyoruz. Fakat Hüseyin Banadırm aa teşvikiyle 
her kavme 0 kavının dili ile ranların siyasetçe, iktısatça, tür - hiyatına sahip olmak. o günü mekreplerimizc!ıe bir artık edebiyatının kemaline eri -
tebliğ edileceğini apaçık söyleyip lü istekleri olmaktan, dini ona :t- :t- • bayram olarak tesit edelim. yor, dünyanın en büyük ilim a -
duruyordu. İbrahim süresinin 4 götüren bir yem gibi kullanmak· Bir asır kadar süren bu kendi- Çocuklarımıza dilden kurtuluş damı Babür, Babürnameıini sa· 
inci ayeti Müslümanlara "Biz tan, hasılı din ile siyaseti ikiz tut- ni kaybediş devri~den ilk uyanan günü olduğunu sözlerle, mazi - de Türk diliyle yazıyordu. 
gönderdiğimiz Resülleri kendi maktan ileri geliyordu. "Memle • gene Garp Türkleri oldu: den alınmış ibret levhalariyle Ali Şirnevai (1598 - 1659)~ 
kavimlerinin lisanı ile gönderdik ketin dahilinde iktidara sahip o • A§ık Paşa - ki 1244 de Kır· anlatalım. Dil inkılabının temel Muhakemet - ül - liiğateyn adlı ki· 
ki, onlara hakkı beyan ve izhar e- lann gaflet ve dalalet ve hatta şehirde doğmuş, 1307 de ölmü~- taşmr teşkil edecek olan genç - tabında - ki Velet Çelebi Bey 
derler" demiyor mu idi? hiyanet içinde bulunmalarından,, tür - Türkçeden ayrılışa bakınız liğin ıı.ıhu bu ideale saplanaca- bundan otuz yedi yıl evvel bu ki· 

Demek Arapça lüzumu dinin ı ileri geliyordu. Garipnamede nasıl ~ızlanır: ğından Dil bayramının ogün tabı Çağatay lehçesinden anadili· 
özünden gelmiyordu; demek aa • Ne yazık! Türk diline kimseler bakmaz idi. tesidini teklif ednyonım. r.ıize çevirmiş, bastırmıştır - Fari· 

Mazgalının üst yanında pas tutan bir gök vardı. 
Ayağının altında bir ezilmiş kök vardı. 
Yaralı bir Zeybek gibi yere yatık bu gövde, 
Bilmiyorum ne arardı, ne sezerdi o gökte? 
Karanlıklar uluyarak boşlukları eşerdi, 
Yıldırımlar, gecelerin ta bağrını deşerdi. 
Gördüm bunu gözümle ben, h:ışka söze inanmam, 
Gördüm bunu gözümle ki bora gibi bir adam, 
Birdenbire şimşekleri avucunda sıkarak, 
Geceleri kovuklar, kuyuklara tıkarak, 
Yelesinden yakaladı kişneyen bir ülküyü ... 
O saç saça.J fırtınalar, o deliren ordular, 
Çığlrklarla koşuştular, bir ağızdan 5ordular: 
Yasak; yasak; dön geriye, vurma yere dizini. 
Sen kimsin ki kovalarsın bin kasnrga izini? 
Tek ıkarşılık vermedi o, sürdü ancak atını, 
Ülküsünün kurmak için gökte temel katını. 
Baykuşların kara sesi, bağırtısı kurtların, 
Ölüm dolu çatırdısı çöküp giden yurtların. 
Yıldızlara diş geçiren nice kuduz haykırış, 
Yere yangın döken yazlar, dondurucu kara kış, 
Üfii!tüler dart yanına hep - nereye? nereye? 
Diye bozgun yağdırarak nece dağa dereye. 
Bunu -ona soruyordu gölge yüzlü bir ordu, 

gençlerine 
}azan: Fazıl Ahmet 

O yalnızca - ileriye! ileriye! - diyordu •• 
Gördüm bunu gözümle ben, başka söze inanmam, 
Gördüm ıbunu gözümle iki bora gibi bir adam. 
Birdenbire fırlayarak batakların selinden, 
Birer birer yakaladı boğaları belinden. 
Boğazladı sırtlanları, temizledi J:>~ yurdu, 
Sonra kalkıp ayak üstü, Türk oğluna buyurdu: 
Başka tanrı bilme artık, anan olan yurda tap, 
Ululuktan duvarlar ör, yücelikten kemer yap, 
Varlığının göke doğru boy atarken yapısı, 
Gönlündeki örse vur ki kıvılcımlar saçılsın. 
Bir gücüyle bileğinin arda kadar açılsın, 
Geçmişlerin, geleceğin tunç sürgülü kapısı. 
Gördüm bunu gözümle ben, başka söze inanmam, 
Duydum bunu açık açık böyle dedi o adam: 
Her güçlüğe çal üzengi bin bir yanı araştır. 
Yağız, azgın aygırının sımsıkı tut gemini, 
Kasırgayla .kucaklaştır, saka ettir, savaştır, 
Dalgaların sırtlarında oynatırken gemini. 
Atıl daha ilerlere deme bitti yol artık! 
Bir kurtuluş sana yetmez, kurtarıcı ol artık. 

la<: '1- ~ 

Ey bugünün genç Türk oğlu, ey yarınlar yolcusu, 
Ey ülküler ülkesinin yılmak bilmez kolcusu , 
Gördüğümü, duyduğumu birer birer dinledin. 
Sen de çoştun deniz gibi, çağıldadın inledin. 
Bilirim ki sen bu dili ta özünle anlarsın 

' 
Yurt içinde sen varsın, gönüllerde sen varsın. 
Başındaki ulu güneş aydın etsin yolunu, 
Haydi yürü şaşırmadan h!ç sağını, solunu. 

'· 

Ayni zamanda şunu da ar - ı si ile Türkcenin değerlerini karşı· 
zetmek isteıim ki, Dil inkılabı laştırarak Türkçenin ü.ııtün\üğünü 
lazrmdır. Fakat dışaııda Türk isbat ediyordu. Burada diyor: 
dilinin her gün bozuk bir ta- du ki: 

kım şivelerle - kelime, tabir . • • Sart (fars yerinde) 1ann to· 
meseleleri değil - fakat cümle pununda Türk ibareıinin edası a-
hayatlariyle, duvarlarda asılı ciz. olmaları zaruridir. Çünkü Türk 
duran bazr levhalarla her gün elfazının vazii pek çok kere mübalara 
incittiğini göriiyoruz. Bu lev - İzhan :zımmında cüz'i mefhumlar için 
hala11n medeni bir şekilde ta - elfaz vaz'ı kılmı,tır ki bir sahibi vukuf 

zahir kılmadıkça kolayca teslim edile· 
diliyle bunu bilmiyerek yapan mez. (Burada yüzlerle kelime misal ve-
vatandaşların bu kötü itiyattan rilmiştir.) Bu yüz lafız mukabilinde 
vazgeçmelerini, fiş ve tabela - lisanı fariside kelimat vazedilmemit· 
Iann öz Türkçeyle yazılmasını ' tir. Halbuki hini tekellümde in-
ihtar etmelidir. san bunlann cümlesine muhtaç 

Bu ruhu gençliğe a.)ılaınak olur, Bunlann pek çoğunun manası-
. nr acemilere tefhim etmek kabil ola-

icin milli dil bayramı olmak i.l- maz. Baz.111 anlatılmak istenilse bir 
z~re 26 EylUl ,güni.inün bütün lafzın ifhamı için uzun bir cümlei mü-
ınemleketimizde, Halkevlerin - rekkebe yapmak lazımgclir ki onda dahi 
de tesidini teklif ~diyomm. kelimatı arabiye istimal ederek hakikat 

, Reis Kazım Paşa - Halit müfadı tasvir edilebilir. Türkçed• 
Fahri Beyin teklifi, 26 EylUl daha böyle farisi mukabili olmıyan el-

faz pek çoktur. 
giini.in cemiyet azası için bir . . . Elhasıl Türk dilinde bu mi~ 
havranı telakki edilmesi hak- silli dekayik pekçok olduğu halde bugÜ• 
kı~diadn·; yani her sene o gün ne kadar hiç kimse hakikati liıaniyemi-
konferanslar ve saire tertip e - zi mülahaza kılmadığından mestur kal· 
dilecektir. Milli lktısat ve 'fa - mıştır. 
sarruf cemiyetinin 'de bu şekil- ı • • • Bu sözlerimden hasmım ö:r-
de bir bayramı vardır. Bu da o-
nun gihi olacaktır. Encümenin 
Buna da itirazr yoktur Bu kaydı 
da nizamnameye ilaV'e edece
ğiz ve şöyle olacak: "26 EylCıl 
giinu Dil Cemiyetinin Dil Bay -
raını olacaktır''. 

' le bilsin ki benim tabiatim Türk· 
lisanına mülayim düıtüğü için 'tarifim· 
de mübalaga kılarım ve fariıi 2eba· 
nına münasebetim daha az olduğu için 
onda mübalaga izhar eylerim. Halbuki 
farisi elfaz istif asını ve ol ibarenin is• 
tiksasını kimse benden zİylldc kıla· 

maz.,, 
Ali · rnevayinin böyle övünaü .. 

l ğü !l>u zamanlaraa F.uzuli :(l.47.4-
1 
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gelen savaşta bayraktarlık eden, ileri gelenlerimiz 
ferinin. adlarını qürekten saygılarla anarken 
ran, dilimize can verip onu kendi verimli toprağına 
önderin önünde eğilir 
güçtür. işte Gazi bu güçlüğÜ başanyor, Türk dilini de bin yıllık Ergenekondan çıkanyor! 
1536) Bağdatta henüz doimuf 

bUlunuyordu. 

mık Kemal (1840 - 1890) dır. 

1857 de basılmıt bir yazısından 

turamamııtır. Münaaebatı edebiyenin le göre millette tabii hal üzere ne tiir Fransız id" (E k' · T" k 
fikdani cihetiyle meıeli bir Buharalı ne de inıa var demek olur. ' ~ 1

' • s .
1 
ve Y.enı ur • 

türkçe söylediii halde buradaki Türk· Hayır! Bizim tabii olan iir v . • ler) tetkık aahıplerınce Türkiyede 
"01 aebepten farisi lafziyle çoktur na· 

znn kim 
ler içnide bir Franıız kadar dilinden ıamız taıra halkı ile laanbul' ahali:i~: Türkçülüğün ilk bilgili ıesi olarak 

" • • · Edebiyatın rabıtai milliyeye anlryacak aıina bulamaz. avamı beyninde hala durmaktadır. Bi- kabul olunmuttur. 

!U satırları okuyunuz: 

Nazmı nazik Türk lifziyle iken düıvar 
olur.,, n ar ıoy e rsun ıtanuu a o u- zim tabii inıamız mütercim kamuıun Mustaf Cealalettin Pata vaktin ait olan hizmetinden iıe o kadar mah· O 1 ·· 1 du t L--ld k 

rumuz ki liaam arap münte•İr oldu.x..· b"I 1 d dah" L-Jk" d · 'h · Diyor, fakat: yerlerde yunani ıibi zamaı:ımn ~~ yup yazma ı en er en ı uc ı on a ıttı az ethği ıivei kitabettir. Bunlara erkanı harbiye mirlivalarından 
"Bencle tevfik olsa bu dütvarı asan ey- biri ıebki :maruf üzre yazılmrt bir rağbet edilmediğinden olduk.lan halde Ö p k .1 . 

lerim, tesiri ilmiyeaile kuvvet bulmuı bir li- kaptan, hatta küili hukuk olan kanu· kalmıılar, büyümemiılerdir. Hele bir mer atanın ızı ı e evlenmıf, 
Nev bahar olgır dikenden belki gül sanı galebei faaahetle mahvetmit iken nu devletten bile iıtifadei merama ka- kere rağbet o cihete dönsün, az vakit Karacaahmede bakan bir evde 

:ı türkçemiz henüz elifbası bile olmıyan d" d i"ld' · b" T" k ') · ku 18 5 izhar eylerim... ır e ı ır. Çünkü edebıyatımıza içinde, ne tairler, ne katipler yetiıir ki ır ur aı eıı rmuttu. 7 
Arnavut ve Laz liaanlanm dahi unut· k b K Diye Türk edebiyatına çahtma , ıar vegar ın bY. kaç ecnebi liıanın· akıllara hayret verir.,, le aradağ muharebesinde tehit 
·-....... _.__.__.. ___ ._., dan müıtear olan neıideler galebe e- MUS dütmü9tür. 

kararı veriyordu. derek · d ·r · T AF A CELALETTtN PAŞA 
Fuzuliden bir asır sonra divan Gtlablaab, ... ' edeva/: t~~i~::Yv: ~~:~tı ve=~rd:: Tanzimat devrinin dilde Türk· Mustafa Celalettin Paıanın oi· 

edebiyatına karıtan Nabi (1610- T D T c bütün bütün aynlmıı olan uılup tah· çülük hareketinde bugüne en ya· lu, bugün bayramını yaptığımız 
1698) ise sadece: e • • • riri ise yabancı bir baıka lisan hük· kın söz söyliyen Mustafa Celalet- Dil Cemiyetinin ilk reisi merhum 
01 dilkü~ maaller, ol hurda nükteler, müne ginnittir. Bir ıuar.tte ki eğer tin Pa,adır. Eski tabiri ile bu Samih Rifat Beyin de kayın ba· 
Mümkün müdür bula Arabistanda su- nası[ kuruldu? erbabı kalem yazdığını söylemekten, mesleğin piri bu zat olabilirdi. bası idi. Samih Rifat Beyin Türk· 

reti; söylediğini yazmaktan haya eder. M f çülük ilhamının bu yuvada feyı'z 

1 
11 Temmuz 1932 Gazı' Haz. H lb k" b d 1 usta a Celalettin Paıca bugün Ol dillcüta mealler, ol hurde nütc er, a u 1 un a utanacak bir ha varıa :ı bulduğuna inanılabilir. 

'Akkimltrin lisanına olsun mu nispeti? retleri Çankayadaki köşkleri tebliği efkardan aııl olan lisana ba,ka, Avrupada yerleşmit kavmlar han-
AHMET VEFİK PAŞ>: "Bağn leke,. hitaplarından gelir mi hiç. yanlarında Türk Tarihi Tet- vekil olan kaleme batka edep tasavvur gi ırktan iseler Türkleri o ırktan 

Lafzi "acanım ve ay efendimi,. letafeti? kik Cemiyeti azalan :var: etmektir.,, görüp söyliyenlerin ilkidir. Türk 
Diye Türkçenin tatlılığına ba- Afet Hanımefendi, Yusuf ZIYA PAŞA dilinin ba,ka dillere yaptığı yar -

yılıyordu. Böyle iken, yazdıkları Akçora, Samih Rifat, sabık Adana Halkevinin ölümü gü- dımlardan, Osmanlı idaresınde 
dil, konuttukları dilden ayrı idi. Maarif Vekili Hikmet, Yusuf nünde mezarını ziyaretle kadir· Türklük fikrine kıymet verilme. 
Konutulan dile gelince, öz Türk- Ziya, Sadıi Maksudi, Ruşen Eş· şinaalık gösterdiği Ziya Pata mesinin zararlarından, müslü • 
çenin kaynaktaki berraklığını ref, Maarif tallın ve terbiye re- (18l 7 - 1879) tam Şinasi mek· man olmıyan Osmanlı tebaasını 
kaybedip gidiyordu. Türk dili isi lhsan, Hamit Zübeyr, Hüse- tebinin yetittirmeıidir: ırk ve dil bağları ile Tür* kütle-
ve Türk edebiyatı 9uurlu bir kı - yin Namık, Macarlı Profesör "· · · Vakia ıiir ve inıaatta bu hale sine bağlamanın lüzumundan, 

mıld•nıtla bı'r kendine dönüf, bir Fr girmesi bu aınn yapması değildir. A· Türk dilinin düzeltilip temizlen -
~ Zayti enç... cemler kabulü iılamiyetten ıonra ulumu 

benliğini bulut bekliyordu. O günlerde ilk Tarih kon- ıeriyeyi tahıil için liıanı .arabin tah· mesinden, harflerin düzeltilmesi 
Tam bir buçuk asır daha bekle- gresi bitmiş. Gelecek yıl yetiş _ ıiline düttükleri sırada kendi liaanlan· veya değiştirilmesinden, kadın • 

di. Kendini kaybeditinden, dilin tirilecek büyük hitabın bölüm _ nın 4iir ve intaırnı dahi ona taklit ettik- ların açılmasından, Batı medeni· 
ilk Erıenekona dütütünden bel- }eri nasıl olacak? Kimler yaza- leri gibi, bizde bidayeti teeuüıü dev· yetine girmenin ilk İf olduğundan 
ki bet uır geçmiıti. Bu müjde • cak? Konuşulan bu! Jeti oamaniyede Iran ülemaıını celbe Mustafa Celalettin Paşanın (Es • 
nin kokusunu tanzimat devrinin muhtaç olduiumuzdan onlann terbiye· ki ve yeni Türkler) adı ile 1869 

Bu konuşma bitmek üzere si üzere kendi liıanımızı bırakıp acem 
bqbuiundan alıyoruz: iken Gazi Hazretleri sonıyoz-.. tiv••ine taklit tia •ama eiüı1ıuiıüzdür da bastırdığı eserde asık açtk ko· 

MUSTAFA REŞiT PAŞA lar: ki. ülemai ruman 11u lm••ta ettikleri nuıulur. 
Mustafa Refit Paıa (1798 - _ Dil işlerini düşünecek za. ihmal ve kuıur affolunmaz bir hatadır; Mustafa Celilettin Paıa her 

1858) resmi kitabeti bağhyan man da gelmiştir. Ne dersiniz? zira beniadem arasında medarı teatii ef. ne kadar ordu hizmetinde ise 
zencirleri kırmakla ve Şinasiyi kar lisandır. Bir milletin liıanı kavaidi de aslında Lehli bir asilzade idi. 

Ma~ıif Vekaleti bütçesin - mazbuta altında olmayıp ta her eline 
himayesine alıp ona ilk hususi ga- den tahsisatı kesildiği 1931 kalem alan kimsenin keyfine mütabaat 1848 ihtilallerine karışarak mem-
zeteyi çıkartmakla öz dile değil, Temmuzu sonundan beri harf eder ve hali tabiiıinden çıkarsa ol mil- leleketinden çıkmış, 1849 da 
dilde sadeliğe ve tabiiliğe dönüt· inktlabiyle beraber kurulmuş let beyninde vaııtai muamelat bozul. memleketimize stğınmı,tı. Yaz -
için bir adım atmış oluyordu. eski Dil Encümeni artık çalış- muı demek olur. dığı bu mühim kitabın içi kızıl 

AKiF PAŞA ımyordu. ". • • Vah bize, yazık bize! Bu ha· Türkçe ise de kitabın dili çaresiz 

Şecerei Türkiyeyi Çağatay leh'· 
çesinden ana dile çeviren Ahmet 
Vefik Patanın yalnız (Lehçei 
Osmani) adı ile yazdığı luğat ki· 
tabı dilde Türkçülüğün en değer
li bir eseri idi. Burada aslı Arap
ça, Farsça olan ıözler bir cilde 
ayrılmıf, öz Türkçe kelimelerin 
tetkil ettiği koca cilt te bu kitabın 
yanına konulmuttu. Ahmet Vefik 
Paıa bununla Türk dilinin zen· 
ginliğini eserle göstermit oluyor
du. 

AHMET CEVDET PAŞ>: 

Ahmet Cevdet Pa§a (1823 -
1894) dilimıze Turkçe demekten 
kaçmadı. Belki Kavaidi Osmani
yesi ile Osmanlıcayı Türkçenin 
ayni kelime olarak kabul etti. 
Türk dilinin kaidelerini toplamak 
yolunda yararlıkları oldu. Kısa11 
Enbiya gibi eserlerle Türk diline 
sade örnekler kazandırdı. 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

'.Akif Pata (1788 - 18451 di· Reisicümhur Hazretlerinin 
lin kendine kaVUf&rak ilerlemesi yüksek düşüncesi sevinçle kar - b • J k 
yolunda söz deiil, eser, örnek ve· şılandr. Gazi ·Hazretleri: ır uene ( .. ) Oz dille 
riyordu. Namrk Kemal bile onu _ öyle ise, buyurdular: .. 
bir takım müceddidini üdebanın Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti r azan: Ergin 
en büyüğü sayıyor, dilin bir de - gibi bir de ona kardeş bir Kılgamıfm, (3) bağtir Enkidunun, (4) 

rece terakkisi, batta Akif Paıa, Dil cemiyeti kuralnn. Adı Türk Ulusluğu üstün eden budunun (5) 
bunların himmetleri sayesindedir, Dili Tetkik Cemiyeti olsun! Saçınca Enzu (6) furata yaldızı, 
diyordu. Sonra Cemiyetin neye çalı • Sumerin kürek çeken sevgi kızı, 

ŞINASI şacağınr gösterir bir şema çiz- Bu özel dilinle güldü ağladı. 
ileriye sürdüğü dütünceler, 61ler. Yine bu dille yürekler dağladı: 

verdiii örneklerle, topladığı ata - Yarın hükumete istida Ergin! Söylemek çağıdıır, durulmaz. Nipurun (7) ulusluk sever ozanı. 
sözleri, yaptığı luğat hazırlıkla - verip Cemiyetin iznini almalı; Du_rma sen de öz Türkçe bir deyim yaz! İriklerin ilk yazı yazanı; 
riyle Şinasi, yenilik devrinin ilk fakat bunun için daha önce bir Dil kurumu bayram yapıp dururken, Senin dilinle kural düzenledi 
dil mücahidi olmak ferefini kaza- reis, bir de umumi katip seçme- Böyle seaaiz durabilir misin sen? Dilin ıs oldu bitik esenledi. ' 
nıyordu. li. Ben her ikisini ôe burada, ~- Şimdi ne yat duyıuların bunu var, Büyük önder! iş batına geçinct 
"Eti yok bir güzeli sevdi, beğendi gön- ramızda göıiiyorum, buyurarak Ne yabancı kültür benlik tırmalar. Soysalla,hk biz, genel erdenince 
'17-·b lüm, Samih Rifat Beyi 'gösterdiler: Uzaklaıtı bunalttıran her ezim Yüce emek yarattı yüce cumurı 
Aı• nrr kendi gözümden, yı"ne kendı' B' d 1 • t I ' _ Zatialiniz; bunun reisli - ız e ya mz ıç enge en bir ıezim. inanç, dirilik dolu, dolu onur! 

gönlüm . ., Erdeğimiz ıbu çok uzak amaçtı,· y·· 11 k 
Gibi beyitler bugün için fevk- ğini alırsınız. uz yı arı ısa uzda de•irdin, 

l
'"d U A k"t"plı'gı"· de Ruş Büyük önder ona dog"ru yol açtı. K 1 .. it .. · d' ' •. •. e görülmiyebilir; lakin Şina- munu a ı en aran ıgı ya ırıga çevır ın. 

E f B 1"nası"ı> go··ı·du··ıer Birden yandı gece, söndü karanlık Yat d d tu ıının yaıadığı (1836 _ 
1872

) • şre eye 11 u . ne varsa yur umuz an ıavuf 
de•rı· d b" d"f b' !kı" azalrk için de Celal Sa- Pırıl pirıl taştı yere okanlık: En son budun özdile de kav

11
•tu ! 

" n e ır teaa u , ır istisna - A d A T -,. 
1 k d hı·r Bo·y, Yakup Kadn" Bey av. cun gör ü ta ürkü inandı. (1 ?) Du"'nyanın en esk'ı ı'ki .. h • 

o ara eğil, bilinerek, iste- v " ' - umer şe n. "Büyük ulus ilk kültürü kurandı. (3 4) K l E"' k"d S 
nerek yazılmı§ olduğu için kayde ııldı. , ı gaınış ve cın ı u iimeıin ilG kah-

d N
. l k T .. k T ilk olarak soysallıg" ı sezendi d k' b" · d ı ... a·.. · eğer bir kıymet .alıyordu. Ga. r ı~mnamc o ara ur a- ' ramam ır ı n·ı ev e~, ıgerı halk kudretini 

• Soysal dille söz terimi düzendi. ·ı d a~ ( S zeteıi olan (Tercümanı Ahval) ıi.hi Tetkik cemiyeti nızamna - temsı e er ı. 5 iimerliler milJiyetperverdi ve 
de "Şecerei Türkiye,; yi bamııt mesi esas alınacaktı. Dil, budunca benliğin gür sesidir diline cok diişkündü. ( 6) Enzu: Sümerde, hele 
olmaıı ile Şinas:nin Türkçülükte. 12 Temmuz .. Beyanname ve- Gerçek benliğin hem ta kendisidir Elanda cok sevilen ay tanrıdır. (7) Nipur o~m: 
ki göriitü ne olduğunu anlatmıı rildi. 13 Temmuz 1934 llmüha Nedenlü arıklanırsa dil o dek Trovamn Homeıi gibidir. Sümerin kahramanla-
oluyordu. beri ahndr. Çıkar alana yaltırıklı özdek. nm anarke~ Sii~ıer ıdi?inin nasıl kaybold~ 

NAMIK KEMAL ''Böylece millete vararl• bir Hey Türk! böyle seslendikçe benliğin çok acıkh hır dılle anlatır. Kılgamışm desfunmı 
(Osmanlıca üç lisandan mürek- çok iş gibi Türk dili tetkik ce - ilk kültürel far Eridu, O) Ereğin (2) yazan bu atsız şairdir. 

lreptir) davaıına kartı "Akanimi miyeti dle Gazi Mustafa Kemal- Ozanları ıaz inletir sanırım. <•> Mut mebusu Hasan Reşit .,._ 11ıu yazıda lndlucbfı 
aeli.ıe gibi üçlük içinde birlik gös· ı in başından doğdu." l ••O•n•u•g•iı•' v•e•n•li•ı1•öz•iı•' n•d•e•t•aılnllır•ı~mıİİ:İlll•••••••••a•t•Jc•l•'•"Reş•tt•,,•'•"•k•a•r,~ı~Iıtı~ctrr~ .•• '~·A~K;;IT~---••••J 
teren bir dil olamaz.,, diyen Na'; •--------------. 



Türk dilini yoluna koyma savaşında 
MAN EFENDi gibi arapça ve farsca lugatlar koyarak 

KOT AHY ALI ABOURRAH- 1 cek durup dururken kebuter, ankebüt/ 

halkı ferhenk ve kamuıta bat patlat
Bu tarihlerde Türk diline en mağa mecbur etmez idik.,, 

ve tekrar olunuyor. Ne kadar yanht? j için Kırımda Babçesarayda çı • 
Ne büyük hata! Oç lisandan mürekkep kardığı (Tercüman} gazetesi, İs • 
bir lisan! .Dünyada görülmemit ıey! t b 1 T·· kç · · ·· k t tt -

E laf r...._ d" n-- an u ur eıını orne u ugu 
• • • • unnıın aay•I" uı~- k d b T" k · d b' 

köflil ~ soruyor: "Efendi, mm a. 
ğüiıiim6z iyi mi?" 

- Evet ballac:ıiun, çok iyi! Hele 
cilinlerinilin Wiyle lilih seslwi1le, ..._ , 
rut kokulariy'le slçlriilmeti çolc sini? 
Bu gelinleriniz de yarın asker ocajma 
gönderecekleri koç srejitlerimiaia ·
nalan olacaklar. Bu düayacla llWı 
kullanmayı bilmiyen bilekler zincirler 
albncla çürür. Barut kolndama -.eda 
eden milletler vatanlanna, vatanlarmm 
gül bahçelerine de veda ederler. Yefit 
olmıy.anlar için ne vatan, ne hiini7et 
hiç bir 9ey yoktur. Bundan dolayıdır 

değerll yardımı yapan bir de bu 
zat idi. 1842 ye doğru (Kıstasül- BUHARALI ŞEYH SÜLEYHAN 

EFENDİ beyan} adı ile yazdığı (Türkçe 
gramer} - filvaki kendisi gra • 
mer demiyoraa da ıramerdeki 
birliği müdafaa ediyordu -Türk· 
çeye o güne, hatta bugüne ka • 
dar ıCSrülmemit bir tetkik eıeri 
veriyordu. 

SÜLEYMAN PAŞA 
Nuri Şıpkada Türk vatanmı 

Jionımuı, Şıpka kahramanı ola· 
relC tanmmıf, nasıl memlekete 
metrutiyet getirmek için kanunu 
esatiler hazırlayıp bunu oldurma
Y!A çalışmıt ise Türkçülüğü de 
bilerek öyle müdafaa eden, ve 0 • 

nun için öyle çahıanların batında 
Süleyman Paıayı görürüz. 

.Askeri mekteplerin naZR"hğm
Cla, Türkçülüğü askeri mekteple
rine sokmaya çalı9tı. Dilimizin 
Sarfı üzerinde bir kit•p yazdı a· . . , 
Clmı (Sarfı Türki) koydu. 

Çin tarihindeki Hiyong Nuların 
~ dedelerimiz olduğunu, Oğuz • 
lianm da o devleti kuran Mete ol· 
matı lazım geldiğini ilk öğreten 
huC:lur. Süleyman Pata askeri 
mekteplere lizmı olan kitapların 
tercümesini müteha111slara hava -
le ettiği sırada tarihin tercüme 
suretiyle yazdırılamıyacağmı dü -
'6nmüştür. Kendisi 'diyor ki: 

"a.• ..... vrupada yazılan hütün tarih 
lmaplan, ya dinimize, yafıut mil
liyetimize ait iftiralarla doludur. 
Bu ktaplardan hic birisi tercüme 
edilip okutturula~&z. Bu sebebe 
!binaen mekteplerimizde okuna • 
cak tarili kitabmm telifini ben 
üzerime aldım. 

" '(Talimi edebiyatı Osmaniye} 
sahibi Recai zade Ekrem Beye 
tunları yazmııtı: 

( Oamf.D:11 tabiri yalnız devleti· 
mizin adıdır. Milletimizin unva· 
nı iıe yalnız Türktür. Lisanımız 
da Türk linnıdır; edebiyatımız · 
da Türk edebiyatıdır.,, 

Kendisinin Avrupa usulünce 
(Mebaniyülinta} eseri ~nrnmıı· 
br. 

Bunlar o güne söre çok yeni 
prüılerdi. Süleyman Pqa (1838 
1892) ~haknz bir hükümle Bağda
ia ıürülmü§ bir kahramandır. 
Darüuefakanın müe11islerinden • 
tlir. Türk irfan ve edebiyatına 
kendisinden sonra hizmette de • 

1-am eden oğlu Sami Bey de baı .. 
Ja bir eseri idi. 

AHMET MİT AT EFENDi 

Ahmet Mitat Efendi, (1844 -
'9o9} Türk matbuatının kırk 

barı, yazılarında en çok Türk· 
"lük eden ve dilde Türkçülüğe 

eıki inananlardan biridir. Şu 
ütaliayı, tarih koymasak, Seli· 

• eki genç kalemlerden aldığı • 
ıza hükmedebilirdiniz. Halbu • 

ki bu satırlar, o tarihten otuz yıl 
ince y&zdmııtır: • 

1882 (Luğati Çağatay ve Tür· 
kii Osmani) yi "Mevatını uliye
de istimal olunan lisanı manevi • 
lerine vukuf peyda etmekliğe ma· 
il bulunan Osmanlı ekabir ve ea-
zım ve eıraf ve akvamma,, hedi· 
ye etmi, olan bir zattir. Ozbeki 
tekkesinde ıeyh idi. 

MUALLiM NACI 

Edebiyatta Türklüğünü apaçık 
ıöyliyenlerden biri de Muallim 
Nacidir: 
Y cgane sevgilimizdir lisanı osmani, 
Lisan muhabbeti her kavın için cibil· 

lidir; 
Medar terbiyet, insan için, taallümdilr; 
Tqllümün de medarı lisaru millidir. 

"Türk teceddüt edebiyatı tari· 
hi,, diyor ki: "Naci Türkçeyi en 
iyi ·bilendi.,, 

Naci lisanımızın tedvini, türkçe
nin arabi ve fariıinin esaretinden kur
tulması hakkında da çok kıymetli ke
limeler serdetmiı, ortaya o zaman gö
re çok mühim prenıipler koymuıtu. 

"lntikat,, eserinde diyor ki: "Lisa• 
nımız varsa oncla tasarruf elmeie hak· 
kımız vardır. Zaten kavaidi lisan de
diğimiz ıey neden ibarettir? Suveri 
istiınalatm gösterdiği nümunele· 
rin bir yere toplanmasından batka bir 
teY midir? Demek ki istimal kaideye 
deiil, kaide istimale tabi imiı. Ha
kikatte kaide istimali göstermiyor, isti· 
mal kaideyi meydana getiriyor. Biz
de ise istimal ~ar da, henüz kaide 
yok.,, 

Muallim Naci (18SO - 1894) 
"lrana mukallit olmuı eslif,, diye 
üzülmüt, "Üslubu l>ebeyanı ey· 
leain 1t11f",, dtte~eFltttltrMIMllihf~ 

Naci yalnız "Artık unutuldu tarzı 
dirin,, diye eskilikten ayrılmak is· 
temiyor, eskilikteki yabancı ta· 
biliğinin kendisinden sıyrılıp çık· 
mak, milli ruhu meydana koy • 
mak istiyordu. Onun için kendi· 
sini edebiyatı cedide ile yeni ede
biyatı cedide haıım gördü. Naci 
frenklik te istemiyordu. Frenk 
fiyveıine aapmanın milli duyguda 
uyandırdığı aklülimeli temsil e • 
den Muallim Naci idi. 

ŞEMSETTIN SAMt 

Şemsettin Sami (1846 - l 906} 
Türk dilinin hayranlarından ve 
baılıca müdafilerindendi. (Ka.mu
ıu Türki) sini tetkik edenler met· 
ruk itareti yanında ihyasını iste • 
diği ne kadar Türkçe kelimeler 
bulur. Aıağıdaki satırlar onun 
genç ruhlu müdafaalarından biri
dir: 

" · • • Elhasıl mübalagaıız ve mü-
cerret gayreti milliye saikasiyle olmı-
Y~~ a_iY&nn dahi tasdikiyle diyebili· 
nz ki baaıu millimiz olan türkçe dün· 
yanın en güzel liaanı değil ise hele en 
ıüzel lisanlarından biri olduğunda asla 
fÜphe yoktur. 

. . . Lisanı osmani üç lisandan ya
ni arabi, ve f arisi ve türkçe lisanlann
dan mürekkeptir demek idet olmuıtur, 
Bu tabir ekser kavait ve infi kitapla
rında ve buna mümasil kitaplarda zikir 

". • • Lisanımız Şinasi merhumun -
4adeleıtire sadeleıtire vannıı olduğu ! 
lleJl'eCenİn yukarısına vanr. Sözü-' 

" Ü daha açıkça söyliyelim: lıa
edatımızı (falan mezkur) gibi 

;.-.mumıı lisanında kaidesi -olmıyan biı 

rette yazacaimuza (mezkur falan ) 
sak, ve (ameli hayriye) diyeceiinıi 
(hayırlı ameller) desek ve diğer cc 

•erde dahi hep hu sureti iltizam e' 
müfredini öğrenebilmit olduğr 
Wmelerin cemilerini hangi vezn· 

'k ede'bi1eceği için hiç ltir zihin yor-
...__ olauısdı. 1 uı l c ' ·•r ıı lı~ı 

Hele türkçede güvercin ve örüm- ıı;öriılen .l\I. \amberi 
Ş. Sami bey 

dikleri o kinkadim boyalann bir takı- a ar, U ur çenın yası a ta ı· 
mını biz pek çirkin görüp binayi ede- iliğin' kavuımaıı davalarında da 
biyabmızdan düıürürüz, bizim dütü- en koycun ömek vermit oluyor • 
reıniyeeeklerimizi ahlafımız düıüre- du. 
ceklerdir. Yeni yetiıen ıenç edipleri
mizin buPa gözümüzin önünde o ma· 
aanna allı pullu nalaılan beienmeyip 
dütürdülderini ıörüyoruz. Bunların 

yerine aann teceddüdatma muvafık bir 
takım müzeyyenat ve sun'i lüzumunu 
en evvel ortaya koyan biz ihtiyarlar 
bu veçhile tahriplerini ıördükçe acı

maktan bir türlü kendimizi alaınıyarak 
bilaihtiyar "amma bu kadar da olur 
mu?,, diye bağınyonız.,, 

KEMAL PAŞA ZADE SAIT B. 

V AKIT gazetesinin ilk dev • 
rinde onun bat muharriri. Bu 
adın ne İyi bahtıdır ki Türkçülük 
şıarından bir gün ayrılmamıf. 
Dilde Türkçülüğün martını Sait 
Bey yazmıt gibidir; ne demiıti, 
hatırlatalım: 
Arapça istiyen urbana gitsin, 
Acemce· istiyen lrana gitsin. 
Frenkler Frengistana gitsin, 
Ki biz Türküz, bize Türki gerektir. 

AHMET RASiM 

Muallim Naci naaıl yağmur· 
dan kaçarken doluya tutulmamak 
tarafında idiyıe Ahmet R&sim 
(1866 - 1932} de öyle idi. Lu· 
ğatleri, ıarflarile, hele eıerleri 
ile Türkçülüğe gidenlerin yolunda 
onlara daima kuvvet oldu. 1899 
da diyordu ki: 

"1 - Avrupa edebiyatım bu dere· 
cei terekkiye isal eden müe11irabn 
tetebbü ve tetkiki ile onlar aibi dütü
nüp Türk gibi yazmalı. 

2 - Bizde terakki etti denilen 
edebiyatın frenk, acem, arap, Jatin, Yu-

ve ' d .. ··ıii 

zm an=• deime çatma ır şey 
bulduğunu tarafeyn teslim eylediği ci
hetle evvela kendimizi INr tarikı mesai 
ketfederek o yolda çalıtmalıyız. 

3 - Müteaddit asarı daha ıim· 
diden ıizin ve bizim tahtı itirafmuzda 
bulunan frenk mukallitliii ile beraber 
muhallefatı kudemaclan olan acem ve 
arap taraftarlığım kimde görürsek der· 
hal müvahazayi tedidi ile onu or
tadan izaleye bezli mazeret eyle
meliyiz; ta ki hi11iyatı milliyeye bu 
yüzden bir halel relmesib, 

4 - Üstadı uhllti IClmalin tehzip 
ve ıslahı lisan haldaadald mutaleatına 
bir desti malule vererek clilimizi dü
zeltmeye ve ind~ imlap setinneJ!9 
çabalamalıyız.,, 

MİRZA FETH ALI AHUNDOF 
Türkçe ilerlemesi için liamleler 

yalnız Garpte deiildi. Şarktan 
da bu hareketi aiiriip lltürecek 
dütünceler, tefebbüıler geliyor• 
du. Mirza F eth Ali (1811 -
1878} dilin ilerlemeıi icin alfabe• 
lerin düzeltilmesini düşünenler • 
dendi. Bu yolda çahtmak ~in 
memleketinden kalkıp 1ıtanbula 
da gelmitlir. Batından geçenleri 
yazarken diyor ki: 

"1857 de lstanbulda, Tahranda bir 
çok konuımalar yaptık. Yazık, ileri , .. 
lenler elifbalannı değiıtirecek gibi d .. 
ğiller!,, 

ISMAIL GASPRINSKI 

(Dilde, fikirde ve işte birlik) 

lamail Ganprinıki (1914 -
1841) böylece Garp Türkçesinin 
kendisini bulmasına yardım edi • 
yordu. 

NECiP ASIM BEY 

Erzurum Mebuau Necip Aıım 
Beyin Türkçülük davaıında bili 
devam edip gelen büyük hizmeti· 
ni her zaman ıükranla anacağız. 
Bizde ilk önce Türk tarihi yazan 
Kiliıin bu Türk çocuğudur. 

VELET ÇELEBi BEY 

Kastamonu Mebuıu Velet Çe• 
lehi Bey de Türkçülük davaıının 
Meırutiyete tekaddüm eden dev .. 
resinde davaya sadakati ve hiz • 
meti ile tanınmıf, bupn de gene 
bu yolda çalı,ıp meyveler veren 
ve saygı gören bir tahsiyettir. 

ŞEYH CEMALETTiN EFGANI -Bu adı, Şimal Türk1erinde Ziya• 
ettin Fahriyi yetittiren, bizde fa• 
ir Mehmet Emin Beye Türkçülü • 
ğü ilk aşılıyan bir ,ahıiyet olarak 
anacaiız. 

- Emin Beyin kendisi der ki; ona 
halk dilinde, hatk vezninde milli· 
yeti için ıiirler yazmayı Şeyh tav• 
siye etmittir. Şeyh Cemalettini 
Efgani 1836 da Efganiıtanda 

doğmuf, 1897 de lıtanbulda öl • 
mii!tü. 

MEHMET EMiN BEY 

"Ben bir Türjtüm !" Şair Meh• 
met mın ey Q un sw.an ı 

tairleri arasında ilkin tam fUurlu 
bir ıurette dilinin Türkçe, milliye• 
teninin Türk, millet ekseriyetinin 
halk olduğunu anlamıf, bunu gür 
sesiyle haykır.mıttır". 

Şu parça Türkçede ne yapmak 
iıtıediğini ıöylemiyor; fakat ne 
yapılabilir, onu göıteriyor: 

(Silah ıesleri ve barut kokulan) ad· 
h bir parçasından: 

Gelin göçürme günü idi. Güvey 
taraflısı kızın köyüne yÜz atlı ile gel· 
miıler, alaca kumatlarla donattıklan •· 
ta gelini bindirmitlerdi. Delikanlıla· 
nn bir takımı gelinin ıağında, solunda 
yürüyorlar, bol barutla doldurduktan 
karabinaları sıkıyorlardı. Bir talmm 
ekinleri biçilınit tarlalarda at yanıtın· 
yorlar, uçu demirli değneklerle cirit oy• 
nuyorlardı. Alayın önünde davul zuma 
relin göçürme havasını yanık, yanık 

çalıyordu. Gelin silah sesleri, barut 
duınanlan içinde ridiyordu. 

Ben yolun bir kıyısında durarak , .. 
lin göçürmekten ziyade ateı talimi 
yapan bu alaya bakıyordum. Kendi 
kendime diyordum ki: 

"Şu delikanlılar binicilikte, abcılık· 
ta, yeğitlikte, kavga itlerinde ne ka· 
dar yücedirler. Bu )'Üksek abnlı, de
mir pençeli, ceylan bakıılı, boğa göv
deli yeğitlerimizi görenler inanacaklar. 
dır ki bunların damarlannda Timuçin
lerin kanları kaynamaktadır.,, 

"Arkamdan, omuzuma dokanan bir 
el beni düıüncemden ayırdı; bir ihtiyar 

ki selinlerinize silah sesleri, gelinleri
nize barut kokulan ... ,, 

FUAT RAiF BEY 

Türkçede tuf iye fikrini ilk ile· 
ri süren, Türkçeyi yabancı keli • 
melerden, 11tılah ve tabirlerden 
temizleyip Türkçe köklerinden 
bir çok kelimeler, ıstılahlar do • 
ğurtmak kabil olduğuna inanmıf 
olan Fuat Raif Beydir. Köse Raif 
Patanın ofludur. 

Ziya Gök Alp Bey ,u haksız 
hükümde. &ulnuyor: 

"Tabii kelimeleri atarak onlann 
yerine sun'i kelimeler ikamesine çalıı
tığı için, hakilQ bir lisan yerine •an'i 
bir Türk esperantosu vücuda ıetiri
yordu. Memleketin ihtiyacı ise höyle 
bir yapma esperantoya delil, hildiii 
ve anladığı muniı ve gayri ıun'i keli
melerden mürekkep IHr mefahime nıı
tası idi. Bu aebeptea dolayı lkdam4a
lıi tasfiyecilik c:ebaletinden fayda yeri· 
ne mazarrat husule seleli.,, 

AHMET CEVDET -
TEVFiK NEVZAT 

Dilde Türkçülük hizmetinde 
gazetelerin, gazetecilerin hakkı •• 
Burada lstanbulun (İkdam) ım, 
lzmirin (Hizmet) ini hatırlama • 
mak elden gelmez. 

1893 te çıkardığı gazeteıini 
ille dal... ela .. lr Tıiie1nı"'1MIU:a •r -

ganı haline koyan, Türk diline 
ait nefriyata sayıf alarmı açan 
Ahmet Cevdet Bey olduğu gibi, 
öz Türkçenin en ilmi, en doğru ve 
her zaman doğru müdafaasını 
yapan Mehmet Necibin Clzmir
de), onun en eski at-kada,ı olan 
Mehmet Şeref (Edime Mehuıu) 
in yazllarmı basan da (Hizmet) 
ve onun sahibi Te ıfik Nevzat 
(1903 - 1865) tır. 

Ahmet Cevdetle Tevfik Nev • 
zat, bu iki isim Türkçü gazeteci • 
lerin saygılan ile anılacaktır. 

MEHMET NECiP 

Yukarıda ıöylediiimiz ıibi 
dilde Türkçülüiün bizde en 
bilgili en, doğru ve her za -
man doiru müdafaasını ya • 
pan ve Metrutiyetten ıon • 
ra Selinik hareketinin asıl baba· 
ıı olan Mehmet Necip! Bu ad dil 
sava§ının en ıevdiği adlardandır. 
34 yıl önce, 25 Tetrinievvel 1316 
tarihli Ahenk gazetesind~ bi.li. 
ayni yolda durup dinlenmeden ça· 
lıtan arkadatı Mehmet Şerefe a • 
çık mektubundan fU satırlan alı· 
yoruz: 

"Derdim ki, Türkçe niçin yal· 
nız ba,Iı bqma olmayıp ta öteki 
iki dille kantık olsun? Biz bir çok 
iıtediğimiz ve dütündüfümüzü 
aalt Türkçe li.bdılarla karınnız· 
dakine anlatabiliyor, evlerde öy • 

1 le Arapçadan alınmıı sözleri pek 
katıtbnnaksızın konupbiliyoruz 
da neye böyle konutulduğu üzere 
yazılmakta bir yabancılık ve ka • 
balık olaun. 

İsmail bev 
Gaspıinski 

Şeyh Cemııleddia 

Efgaoi 
Musıala l 'eWedd&a 

Paşa 
.Süleyman i>qa 

Türkçesi, hem de pek yakıtık· 
lı Türkçesi olan bir çok li.kırdıla· 
rımız varken bunların yerine A· 
rapçadan almmıılar konıun, kUl-

j 
lanılsm? 
(l>mum 1 aacıa IQlflmmS lbıdl lltmaaada) 



Gılgamış, ona şöyle 
yan ut verdi: 

gar, benim avcım, kendinle birlikte 
bir kız, bir elkızı al •• 

a.,-ı. 
Ol kim bma n.,...ri• 11Ucb', ha· 

daau' [okut] ıun; 
[Ol kim bütün) bilsinin iziıidir., İl· 

süae1 [öiretain]; 
[O biliiiai aaçacak (?)] onlar da 

hep (paylannı alacaklar]. 
O [ - GıJsamıt] ltiliiin iziıi idi, 

(onda) kama nenenin ),iJaiıi Yanlı. 
ı - O açtı örtülmüı sizlileri
Ului - Orkünden' önceki erteli' 

o _.ıirdi; 
Uzak k...-ian, denizleri dolqtr, ala 

iıler 9aıarclr, 
10 - Bir ftltik taıı üzerine eth'lde-

rini, çektiklerini oydurdu. 
Yükıek tapmb10 Ereh'in kurıanla

nmır o yaptı; 
Dam ıduk ı E-Anna'am11 ullannı", 

ıu119 içine imiı sitM, o kordu; 
Kimaeye yol vermiyecek si&i her-

kitti '1 ...... . 

ıs - ... (Oyle berk ki) kimseye yol 
y ....... 

(Otu.z sıra ekıik. Grlgamıım taıviri
ne ikinci batanın bapnda devam edi-

yor.) 
Bapm il. 

Onun üçte ikiıi tann, üçte Mri a· 

dnndı: 
Teninin türümü'' tanrdarm etin· 

elendi ..... 
(Üç ııra ıilinmit) 

(Enh'in yavuz GıJsamıı'a kartı 
aldanıp) 

" • • • • • • • • • • • .. . . . . . . . . . . . 
10 - Karıpçmlannnl'' tlll'P ... 

[q) )'Ok· elpnü11 katı .-kli ~ 
lara19 ıiriw..üu Ereh alpllın öahde 

•iilmİf .... 
Gılsamıt Wr ı.aNya oiul kmnadı; 

yavualatu pnden süne tünden ~ 
arttrı [Ehi O] yiiluelc taiamh Ereb'in 
sobanı ( = kağanı) dıt'. 

ti - O [Wsim] safin• ' (- .._ 
faamuz) dır. [Ea..an", eridin öte•• 
Gılsamıtl bir anaya im llll'akmaclr, Wr 
kocaya kan lıcrakmach.,. 

EJsünün mlanıpna ölümıiizler ku· 
lak ublar; yükaek ıöklerin tannlan 
Enıh'in iziıi tann Anu'ya dediler: 

20 - •sen bir oiul yarattm; Eh! 
YaTUZluiuna ıon yok; 

[Kanppnlarımn çarpııma] eı yok; 

[elpaü] 
Katı emekli iılere ıüriibnüı; [Ere-

hin alplan önünde eiiJmiı J 
Gdpmq bir W.ya otul lmakmı· 

yor; [:ravuzluju artıyor] 
25 - Günden süne, tünden tüne; 

ehi O (yükaek taiamlı] Ereh'in çoı.. 
nı ( = katanı), onlann ço ... nı ( = ka
fanı) dır- Elbaıan, erkli, öse .. ,_ GıJ.. 
ıunıt Wr anaya kız brra1anı7or, Wr 
(kocaya] kan-.,. 

30 - On1ann haykmpaa [Ama] 
kulak aıtr, taançe Anara'JU çaiırclıı 

lapın 111. 
AYCI [baMtmln] yanına seldi, ai· 

:mu açarak dedi: 
- Baba, oraya iri [ı.ir] kiti seldi, 

[te dailann öteıinden]; ıücü, [ölke
ain (eninde ),oyunda)] artıkraktır, öz 
Anu'nun [iki kabnca] 11üyüktür. 

5 - Hep [aoldanla] dai ötelerin
de [dolaıır], hep cla.,.Ja [otlakta ot
lar, hep] ayaldamu au,a kor; (öyle 
ki) ben yanına varmaktan [korkuyo
nım]. [ÖZ ellerimle kudıion] çukur
lan 

10 - [Doldurdu]; kurdujum [ta· 
aklan] çekti, kopardı; ve kavzamım· 
daa11 ltiitün davarlar, caaldan kaçıp 

kurtulcla: Artık Jmlanla erkimi ıür· 
meye [>•ol nnniyor ]. 

[Bamı alam açarak] avcıya decli: 
ıs - Grlpmıı ENhte [durur, ol· 

lam; kimeenia] Y•emediii odur; (61-
keain (eniada .,... .. ) pcü artıkrü 
olan odur]; [öz Ana'naa iki btmca] 
pcü [tMi,.ük] tür; Csit,] ,.öniil Ereh'e: 
O [canuan] ifitince derecek ki, 
"Var, hey avcı; 1tir im, INr ellazı da 
yanına al ... Güçlü 1tiri• )'alaprcaıma. 
[Oy .... dann yıfdıfmcla], 

20 - Su içtikleri yerde; (im) iıt· 
lütünü [atacak] süzelliiini [söaten
cek]; o (kara) t.kac:ak ve onu kucak· 
la,acak; (1'unun üzerine) öz çöllerin
de [yetitmit olan] davarlan ondan yÜz 

çe~er.,, 
Gılpmıt ilkin Enlıdda'nn çıldıinu 

ipliyor) 
25 - AYa .......... aözlerini [clia

Wi], dojraca {Gılpmıp] yöneldi. E· 
rela yolunu tuttu, GıJsanıııra (kabna) 
Cıelerek törle dedi]: 

"Orada iri bir kiti ftl', [ dailarm ö
teJerinden ıelmiı; sici] 

30 - Ülkenin ( eaiade laoyunda) 
he,ainden artıkrak: Os Anu'nun iki 
katınca büyüktür (onun gücü]; hep 
......., .. .....,. ,,.-.~. .aa ..... 
hep da .... la {otllılrta otlar], Mp a,..W... 
nnı ıura [kor]. O,.le kim-

35 - Yanma YU'ID&ktan korb10-
rum. [Öz] ellerimle lradıian çakurla
n doldurdu, [kurduium] tmaldan çek
ti kopardı; kavzamımdan ltütiin da
varlar, [çöl] canlılan kaçb kurtuldu: 
Kırlarda erk ıiinneme artık yol vermİ· 

yor.,, 
..O - Gılsamı" ona, aYCSya ( fÖyle) 

yanutu verdi: 
4'Var, benim avc:mc, kendinle Wr

likte bir kız, bir elkızı al; o yene daYa• 
n ıu içtikleri yerde yıidıfmda (im) 
üıtUiiünü atacak, süzelliiini [söatere
cek]; o (ima) hakacak ve ODU kuc:ak-
41 - byacak; (IMınun üzerine) öz çöl
lerinde yetipniı olan davarlan ondan 
yiz çevirecek.,, 

(Eakidu'nun kösnüye" düpneıi) 
Avcı dıpn çıktı, yanma bir im, Wr 

el km aldı; (INrlikte) yolculuia ko
yulclalar; üç ıin ucunda istenilen ,... 
re plclit... A•a ile im öaeze1erine'3 

çekildiler. 
50 - Bir rün. iki ıün canhlarm ıu 

Türk dilini yoluna koyma 
-- Baştıraft Sinci sayıfıda 

Türkçe yazmayı kınanç bul • 
mak, Türk olmayı kinanç bulmak· 
tan ayn deiildir. 

Türkçenin bizim gibi ilerleme
sini, b&!h batına bir dil olmasını 
bütün ıönlü ile iıtiye~ler için ya· 
pılacak fey büyük ve genit ülke· 
mizde yaıryan Türklerin konut· 
tuiu dili yazı dili etmek, bunu 
söyleyitçe lıtanbulunkine uydur • 
maldır." 

ÖMER SEYFE1TIN -
ALI CANiP 

Metrutiyetten sonra, Türk der· 
neii netriyatını daha uysal bir 
istikametle Selinikte yeniliyen 
ıenç kalemler.. Ömer Seyfettin 
(1919 - 1884) lzmirde Mehmet 
Neciple tanıttığı zaman, dilde 
Türkçülüiün tohumlarını almıf, 
Rumeline ıötürmüftü. 

Ömer Seyfettin Ali Canipte 
ve genç kalemlerinde bu hareketi 
kucaklıyan bir istidat buldu. Zi • 
ya Gök Alp'm kendilerini arkala· 
nıasiyle Ali Canip keskin hücum· 
lar yaptı ve dilde sadelik aaha • 
11nda hayli genit bir meydan ka· 
zanddr. Ömer Seyfettin gençken 
bu günleri görmeden gitti. Ali ~
nip, Ordu Mebusu, bugün de Dil 
Cemiyetinde ülkünün tahakkuku 
için çahfryor. 

Ömer Seyfettin, mektep ço
cuklanna diyordu ki: 

Lisanda sayılır öz 
Herkesin bildiği söz;. 
Manası anlaşılan 
Lugata atmadan göz 

Açık sözle kalmalı 
Fikre ışık salmalı ; 
Müteradif sözlerden 
Türkçesini almalı. 

Yeni sözler gerekse 
Bunda. da uy herkest. 
Halkın söz yaratmada 
Yolarım benimse. 

Yap yaşıyan Türkçeden: 
Türkçeyi incitmeden ; 
Istanbulun Türkçesi 
Zevkini olsun yepten. 

Arapçaya meyletme 
lrana da hiç gitme; 
Tecvidi halktan öğren 
Fasihlerden ~itme. 

Türklüğün vicdanı bir 
Dini bir, vatanı bir; 
Fakat hepsi aynhr 
Olmazsa lisanı bir. 

AHMET HiKMET 

Müfti oilu Ahmet Hikmet 
(1928 - 1870) Bey de Türk dili 
aavqına ilk ıüzel eserler vermek· 
le kuvvet olmut bir ıimadır. 1895 
te Poti konsolos vekili olarak bu· 
lunduğu zaman edebiyatımıza 
milli gaye vermenin lüzumuna İ• 
nanmıfb. Bakınız, Türk diline ne 
ıüzel sesleniyor: 

• • • Her millet kendi liaanmda Ja· 
tar· Lisanım bir millet ~ ıiirü 
sibidir. Türkler varlıklannm umumi 
ve canlı bir liaanla kaim oldaiunu an· Ey bir düziye :bnpalanan ana dilit 
layınca li .. nlannı dünyada her pyden Seni o pçlü oiullann eskiden tanıya· 
mukaddeı ve kıYmetli ıördüler. Onu manuılaraa, tatlı, yumutak ninnilerinle 
edebiyata seçinniye karar yerdiler. Ar- 1'üyüyen 'bizler, 1'u cılız torunlann 
tık siz yetiştiğiniz ..... n asla o arapça, bugün ıeni okıaya oktaY• daima dizi. 
sı ı ue.li lııinpk pt ' • nin dibincle yapyacaiız. 
.......,.. .. ft hıdi ıtnwf S.. O •iti C IJL 

11efta dellr ....... 
nizi tahkir etmiı aayac:akınuz. Liaan, kin deferli sisi.ine, lardr. dökük, 
milletin naanvi vatanıdD'. Manevi ya. fakat ince oymalanna 'benzenin ki, ca· 
tana iıtihkim yapılmaz, müdafuıma hil mimarlar üıtiinü kireç ınalariyle 
sarret olunmuaa maddi vatan da yqı. örbneie laymıılardır. 

yama:. B al . el' 1r:--"1 ' • a toru ann ıun ı o au-. en ac:n 
Uaanlannı MYen, kendi kelimeleri· ~ brnaklariyle kazıyacak, bu kmklan tİt· 

ni, kendi kaidelerini terketmiyen mil- reyen elleriyle yapacaklardır. 
Jetler kurtulmuılardır. 

ZIYA GÖKALP 

Dil inkıllbını iktidar nıevkıt • 
ne hazırlryan el, Ziya Gök Alp 
(1924 - 1876) ın elidir diyebili· 
riz. Bu yakın tarihi hep biliyoruz. 
Dil için ne dütünüyordu? Onu Li· 
san adlı ıu manzumesinde bula • 
caksınız: 

Güzel dil Türkçemize 
Başka dil gece bize 
tstanbul konuşması 
En saf, en jnce bize. 

TUNALI HiLMi 

Dilde Türkçülüğü Büyük Mil· 
let Meclisinde en ateıli surette 
müdafaa etmit olan Tunalı Hil • 
mi (1928 - 1871) Bugünleri gör
ıeydi kim bilir bu bayram için: 

Köylüyü toplamalı 
Dağlara hoplamalı 
Diye nasıl haykıracaktı? Bü • 

tün eterleri bu zaferin dilekleriy· 
le doludur. 

SAMiH RIFAT 

let meyus olacaktı. Eğer Türkleri 
Türkçülük ülküsü bqında birlet
tirerek onları yıkılıp yok olma • 
dan kurtaran büyük önder çıkına
.aydı ... 

Evet, geçmifte düfünenler, aöy
liyenler olabilir; düf ünmek söy· 
)emek kolay olmıyabilir; lakin 
yapmak, baıarmaktır ki, güçtür. 
Gazi işte bu inkılabı baıarıyor. 

Her fatih bu günü fethetmiftir. 
Bizim Büyük Gazimiz tarih ile 

dünümüzü fethetti, dil ile yarını· 
mızı fethediyor: 

Bütün Türklüğün ıaygı11 Bü· 
yük Gaziye! 

İbreti 
1121 de öten bir mnftn 

Bayram efendi Yarmış. Adının 
Tlirkçe Bayram olma1101 nazik 
bulmadıj'ınd•n de;iştirerek 
B•yram yerine (lydi) mab1eıini 
almıtbr. 

Polla haberleri: 

Söndürülen ateşler 
Bahçekapıda izzet Bey ham • 

nın ikinci katında Nur Efendinin 
terzihaneıinden yangın çıkımı, 
ot minderle bir ıandık ve tezgah'. 
yanmııtır. 

Yangın, içinde kmkmı bulu
nan ütünün kiğrt sepetine bopl • 
tılmaıından çıkmıttır. 

Bundan baıka Kasımpqada 
Zincirlikuyu caddesinde Ahmet 
Efendinin fırını kaJ'fııındaki ar • 
sada bulunan halılar tutuımu11a 
da çabuk söndürülmüttür. 

Otomobil Cjarpmaları 

Şoför Alinin 1893 numaralı 
otomobili Şiılide 12 yaşında Azi· 
ze çarparak.lf.aralamı&tır
Tr•mvaya binerken dU9tU 

Beyoğlunda oturan Hristo E • 
fendi T epebafında tramvaya bi • 
nerken düfmÜf, sol kolu çıkmıt • 
tır. 

Maarif müdür muavinliği 
lıtanbul Maarif müdür mua -

vinliğine ilk okutma müfettiıle • 
rinden Adil, Adil Beyin yerine de 
Gazi Enıtitüsü mezunlarından 
Hürrem Bey tayin edilmittir. 

Yedi gUnlUk okutma 

Orta okutganlar önümüzdeki 
yıl batından baıhyarak yedi gün• 
de l 7 • 18 saat okutma yapacak· 
lardır. 

Yük.ek okutıanlar da . yedi 
günde on aaattan az okutma ya • 
pamıyacalclardır. 

Sinemalara gtitUrUlen 
CjOCUklar 

•ffey Anına, [adamlar (undına· 
nu•)] .. )'Wattın; ıimdi de ona et 
(yat"?) yarat, ta kim [Gılramrflll üs
tüne], ayranı sininde vanm; hiribi
riyle .. vaıımlar; o da Ereb'e [aoluk 
aldır1111].,, 

içtikl.-i yerde kaldılar; sonunda da- -----------
nrı ... kana kana 19nek için ıuvanna 

Onun Türk diline aıkına, hiz • 
metine en büyük delil Büyük Ga· 
zimizden Türk dili cemiyetinin 
kurulutunda gördüğü iltifattır. 
Cemiyetin ilk reiıi Samih Rifat 
(1933 - 1874) Bey oldu ve dil 
yolunda ç.ahıanlara yeni ufuklar 
gösterdi. 

Sinemalara on yaımdan küçük 

(Enkidu'nun yarahlmuı) : 
3S - Tanriçe Aruru" hunu iıitin· 

ee Ana'nun dUeiini anladı; elleriai .,... 
kaclr, parmak uçlariyle halçık aldı, yo

iurdu, çöl ortaUDda Enkidu'yu yaptı; 
onu alp, barlaı • yarattı: Boyda, botta 
Ninartaır ~ iki katınca. 

Saçlan: Arpa ( ... pldarnun kdçık
lan) rilM sür; pürçülrlerini21

, bchn yol 
la, (ltir tül) le ıarardı; Sumukan" la. 
lıfmda aiyinmiıti. 

40 - O (enlcidu) elirünii tanmu
yordu. Gerilderle otlakta otlardı, yal
mz daYarla kana kana içerdi; auya do-
1ar, sönli açıhrdı. 

(Enkida ncı ile karplaflr) 
Bir a.cı tuzak kuran 1'ir ( a.cı) o

nunla yüz yiize seldi; [ı.ir], iki, üç 
rüa arka arka,.. daYarlann ıu içtiji 
1erde oaan 1uuna seldi. 

411 - "AYa ona m.lanc:a yiztinii iir
lrilnç lıılriidii. Kendi Ye cianrlan, ir
tildi; ylnll [korka] içinde, yüksek 
... ı. ba,larclı, yüri tNlutlandı-

• - • • • Yüzü uzak yolculuktan 
[aelen] Wrlnin ylzii .... idi. 

yerine seldil•· 

Baıam ıv. 
Bu ,... ıa ile yürekleri açılmalı o

lan canlılar ıeldi; Enlıddu da orada idi; 
dajlarra dojurduiu (Enkidu); hep 
marallarla 5 - otlakta otlayan, hep 
davarlarla ıu içen, sup kanarak ıön· 
lü açılan (Enkidu); eDazı onu, süçlü 
iri kifi,.i, çölün derinliklerinden çrlran 
lôyik'' canuan ıördü. 

10 - "Hey 1oz, itte haclar o! Gü· 
zelliiini aç, •örb:Jinİ ıöater (ona). 
Bir yolda çekiqen olma; ıöalünü çal 
onun. Gözü aenden yana dönünce, seni 
sörünce yanına selecek; sen de üıtli· 
iünü çöz, aç, ki seni ....,m; (bunun ti· 
zerine) aen onu Mitin kadın clüzenle-I 
riale oyalanın; çöllerde J'etİflllİf olan, 
canlılar ondan yüs çeYineek. teni Mi· 

Ahmet Cev•t 
(Devamı yarın) 

ı) Sütun, "colonne,,. 2) Methal. 3) 
her flYİ· 4) tecrübe etti. S) Millet. 6) 

Sahip, mevli. 7) Halk, ahali. 8) Tufan: 
BüyUk feyezan. 9) Dastan, eutir. 10) 

Sur, duvar. 11) Kale, istihkim. 12) 
Mukaddes, mubarek. 13) E-Anna gök 

tannu Anu ile sevgi tanrmr lttann E
rehteki burlcatlığt (- mabet). 14) Te
mel. 15 Tabkim etti. 

16) Tqekkül. 17) Silahlar. 18) 
HaJk, tebea ve raaya. 19) Vazife, hiz
met. 20) Fatih, hükUmfenna. 21) zi 
iktidar. 22) Zdd, fatin. 

23) Irk, nesil. 24) Hilafgir, rakip. 
25) Çocukları koruyan bir tanriçe. 26) 

Cengaver. 27) Enlil'in oglu, bir tann; 
kavga ve av patronu. 28) Zülüf, kah· 
kül. 29) Çobanlık ve çiftçilik tanrısı. 

30) Hepıınden fazla, en fazla. 31) 
İktidar sahası, dairesi. 32) Elkrzı: He-

taire; lıtar ayinine kendılerini vermit 
olan kızlardan her biri. 

33) Cevap. 34) Şehvet, ncfai - em· 
mare. 35) ·Ke~n, tarassut mahalli. 36) 
Geyik, gazal. 37) Vahşi. 

• • • 
Bununla beraber, bütün bu 

Türçke ile Türkçülük üzerinde 
bu duyulanlar, dütünülenler, ıöy· 
lenenler bota gidecekti. Gün ıeç· 
tikçe öz dilimizden ayrdıılardan, 
öz dilimizi bir k11kaç içine alıp 
büyüyemez, geniıliyemez. onu 
zürriyet veremez bir hale getiri • 
ıimizden bin yıl geçmitte belki 
daha yüz, yıl ıeçecekti. 

Artık bu ite yaramaz deyip 
yad dillere el atacaktık; bütün 
burada ad1armı gördüğünüz mil· 
Jet çocuklariyle adını bilmediği • 
mlz, g3rmedifimiz ne kadar in • 
sanlar, daha dojruıu bütün mil • 

çocukların götürüldüğü görül • 
müttür. 

Belediye, zabıta memurlannm 
bu yaaaia dikkat etmelerini bil • 
dirmittir. 

Gizli okka? 
Yeni ölçüler kullanılmaya bq

byalı on ay olduğu halde bazı ea• 
nafın hila gizliden gizliye okka 
kullandıkları görülmüf, bazdan 
yakalanmıttır. 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzi&i 

atölyesin• Yenipoıtahane kartı· 
smda Letafet hanında açbğmı 
muhterem müıterilerine arze
der • 
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Türk dilinin okanlığı ibralıim Necmi Bey anlatıyor 
-= ~ ,--, ,_, - ,_, - - ,_,.~~ 

Öz dile akış çok 
Önceden başlamıştı 

Güzel Türkçemiz çok zengin, çok geniş ve başka dillere 
yaşamak, soysallık yolunda yükselmek için çok 

yardım etmiş verimli bir dildir 
Gerçek dil inkılabı, Gazinin yüksek düşünüşünden 
parlamış oe bütün kitleye yaygın bir ışık ola7ak 

herkesi aydınlığının içine almışt11-Dokuz yüz yıl! Yuvarlak bir ıa· 
yı ile, elimizdeki yazı örneklerile 
g()rüyoruz ki arapçanın dilimize 
pmeğe baılamaıından bugüne 
liadar dokuz yüz uzun yıl geçmit· 
lir. Bu sayıyı Kudatgu bilik üzeri· 
ne yapıyorum. Bu başlayıı olabilir 
Ki daha önceden olsun; öyle ise 
bol davranarak bin yıl diyelim. 

Küçükten beri ifittiğimiz sözle· 
re göre, Türkçemiz, bütUn dütün • 
..ıuklerimizi aöylemeğe yetmez· 
ımiş. Arapça, f araça sözleri çtkar -
Hıktan sonra, artık dilimiz tutulur, 
lronuıacak ıöz bulamazmrıız. 
iTiirk~emizi zenginleten, genişle • 
hn bu iki yabancı dil imiş! 

Peki öyle olsun! Ya bu diller 
0aha bize girginlik göstermezden 
6nce Türkler ne yapıyorlardı? Ko 
Dufmuyorlar mıydı? YokM görıü· 
süz, bilgiıiz ıoyaal (1) olmıyan 
hir budun (2) gibi pek az sözleri 
mi vardı? Bütün istediklerini anla 
ta.mazlar mıydı? 

Öyle iıe Orhun ırmajı kıyıla • 
nnda yükıelen dikili taflardaki öz 
~ürkçe yazılar, nasıl olmuı ta gök 
il'ürklerin, Çin baıkısı altında çek 
tikleri büyük eıkıntıları, eski yük· 
aek çağlarının andaç (3) Iarını 
pek acıklı olarak anlatabilmi§tir? 
Oğuzu, Ergenekonu anlatan yazı· 
!lar, • bizi yürütmek için iki koltuk 
aeğneği şandığımız arapça ile far• 
!l'&Yı ktıllanmıyarak- neden o ka • 
dar güzel ıyuıJmı§lardır? 

Dalia11 vu: MüslümanhlC, Hiris· 
tiyanhk, yahudilik nom ( 4) lanna 
~irmİf olan yaradıhs1 büyük ıu 
baskını yazılan ile büyük Gılga· 
mef 'i Sumerliler nasıl olmuı ta 
lrendi Türkçeleri ile yazmıflar· 
(lJT? O çağlardaki &raplar daha 
toplu yaıamaaıill bilmiyorlar, ku • 
rum (5) yapmamıılar, bilgisiz, 
~)emen (6) kişilerdi. 

Araplar, Türk ellerine girerek 
~nları Müslüman yapma.ğa başla· 
Bıkları çağlarda kendi dillerinin 
genişliğini öğe öğe yorulmuyorlar 
ek Kitgarlı Mahmut admda bir 
Türk, Türıkçemizin ondan daha 
ezngin olduğunu göstermek için 
bundan sekiz yüz seksen altı yıl 
~nce, koskoca bir Divanülugatit 
Türık Y•zmı§tır. 

Binlerce yılların röiıünde ıak· 
!anan pek deierli gizlilikler, ya· 
V&f yavat kendilerini göstermeğe 
baılam1tlardır. Artık gözlerimiz 
açılmıt, yer yüzünün dört bucağı
nı pek güzel seçebiliyoruz. 

Şimdi biz, yalnız Türk dilinin 
gij:ıelliğini, zenginliğini değil, üs· 
tünlüğünü de anlıyoruz. Gözüm::z 
önünde, bütün soysal acun (7) un 
gelmit geçmit budunları kayna§t• 
yor. Onların, yafama ve bilgi yol· 
larında yürüyebilmek için, kullan· 
dıkları değneklerin Turan orman· 
)arından alındığını görüyoruz. Ko 
nuıtukları dilleri derin derin ara§• 
tırmca bize pek yabancı gelmiyor. 
En eski Türk kaynaklarından fış
kıran sözlerin binlerce yıl geçtik· 
ten sonra, gene o uruk (8) larda 
açık izlrini buluyoruz. Sözde dili· 
mizi zenginle§tiren, koııutulacak 
bir dil yapna arapça ve farsçada 
Türkçeden ahnmıı ne kadar çok 
'5zler buluyoruz. 

Bunu söyliyen yalnız biz deği • 
fiz. Bah bilgen (9) lerinin yazdık· 
]arı bitik (10) lerde bunun bir çok 

Yazan : A. iSMET 
örneklerini gösteriyor. Yoksa bu, bin yıldan beri Türkün ve Türkçe 
büyük bilgi ça&larında uydurma nin yurtlar ve budunlar üıtünde 
ıözlere, yer verilemez. Dil yaptığı büyük itleri ortaya çıkarı· Dil Kurultaymm umumt katibi cadan Türkçeye kart1lıklar kılavu 
itinde ne türlü çahştığnnızı yor. Öyle ki acunun dört bucağm• lbrahim Necmi Beyle, konuttuk. zu,, ismi verilecektir. 

anlamak iıtiyen bütün batı da ıoysalhk yaratan, diller kuran Bize Dil Bayramı için duy2ularmı Bir de Türkçede ıöz yaratma 
bilgenlerinin büyük gözleri bize tek bir soy, tek bir dil olduğu an • ve dil çalıtmaaı üzerinde yapıla • yollarını ı&terir bir kita_p hazır -
doğru açılmıı duruyor. Ara§tırma latılıyor: Türk soyu, Türk dili! 'Cak işleri 9öyle anlattı: !anacaktır. Bu kitabın ismi "ekler 
larda yaptıg~ımız itleri hem beğe • Avrupayı hattan bata geçen, ,7 .. kl d d"l dergisi,, dir. Bu kitabın hazırlan· 

- ur er e ı cerey•m, ya· .. 
niyor, hem öaüyorlar. Ben, bu ya• o ellerde yerleşen çok eaki atala.. . .. dil k k kt b . '-- J maaına başlanmııtır. Bunda Turk-

~ d nı oz e a ıt pe ço an erı uo.t 
znnda onlardan da örnekler ahyo· nmız, yaptıkları itlerin an acını I t çede bulunan bütün ekler ve bun· 

1 b. ] b" 1 1 l 1' amı9 ır. l k ı· d ı·· ·· nım. Bir Amerikalı bi gen "Su· in el" ve m erce Y.I ıonra ge e• ş b d u· l K UU\ e ,me yaratma a ro u goıte 
dah e name ene ı yı ıonra u· .

1 
k 

m.er1iler., adıyla yazdığı bitikte cek torunlarına vermek İçin a d K b"l'k•• y f H rı ece tır. ' k at u ı ı ı yazan uıu aç • . . . . 
Samlıların SumerliJer Türkçeıin· değerli bir it yapmıılar. Bütün a• H . d h" b d T" kl • h Böylece umumı dılın taıfıyeu 

b k l asıp a ı; u a ur erın şe • . 
den bir çok aözler aldrğını ıöylü· 11rgaların, ütün eu bas ın armm . 1 d" k iJt· T'' k için lazım olan malzeme ortaya do 

1 b. d"k'l. nameıı o ıun, ıyere m ı ur -
yor. Gene batı ve arap tarihçileri yıkıp ıürük iyemiyeceği Jr ı ı t • f d ··~~ ı··-·· .. ·ı . külmüf bulunacaktır. 

d yük çenın ança an UH ... n ugunu ı erı 
1 

d 
arapların soysallığı gene Sumer ta, gibi Avrupanın ortasın a, ·· .. .. t·· On be • • d Al" Bundan baıka Kuru tayda a 

1 surmuı ur. 9ıncı aur a ı . -· . . 
Türklerinden öğrendiklerini anla· selen dağlara kendi at annı ver· ş· N i M-"L k tül' I t ıöyledıgım gıbı Anadoluda11 selen 

ır eva una eme uga eyn • . . • 
tıyorlar. Bunları "aruz vezni Türk mitler, (Alp) demiıler. d d ki 3 _.t b d Tur·· kçe.. yüz otuz bınden fazla fı~ımız v:ar· 

d k ık k k a ın a iKi a m a gene d B 1 d "d l d . . veznidir,, yazımda uzun uzun an· Orta Aıya an a ara , yüre • . f d d h . d h ır. un ar a er eme eı·gııı,, 
1 1 b ·d (2 ) nın arıça an a a gen!ş ve a a 

!atacağım. erinde en güç Ü İr çı am O • ld _ .. l . t• adı altında toplanacaktır. 
T k 1 l 1 d ınce o uııunu ıoy e.mıg ır. . .. 

D.. .. l'd" k' b' d .. 1 · ta§ıyan ür a p arı, yurt arın an S l k l t l _ • Demek oluyor kı ekler dergııı, 
uşunme 1 ır ı ız en soz erı· e çu mpara or ugunun resmı 

aldıkları ıoayallık tohumlarını Av k l f ...,._ k taruna dergiıin!n zeyli, karıılık· mizi alan o soyların ve urukların k ayıt arını araç& ... ıuna11na artı .. .. . 
d ·ıı . d b .. k T" k . rupada yeşertir en at1arınr unut· K ğl M h t Be b lar kılavuzu olmak uzere u~ k:tap ı erın e, ugun ü ur çemıze araman 0 u e me y, u 

k k b turmak iatememiılerdir. Biz, o k I T'" k t I b hazırlanacaktır.,, tıpatıp uyaca sözle?' arama o.. ayıt arın ur çe tu u maıın.ı u-
:s yüksek dağların üstünden yer yü· k T'" k d·ı· . . 1 thrahim Necmi Bey sözlerini tur. Binlerle yıl baskıamın, ayrı ay yurur gene ur ı 11ç1n rA ıt· 

zünün dört bucağına bakan Türk en r- bitirirken, Dil Bayramı duygula -rı yerlerdeki bun (12) ların, yerli mıttır -
dilinin okan (2) lığını gördükçe, O•m.anlı lmparatorlumınun Om rrnı anlatmıs, şunlan: söylemiştir: soylar dilinin de kanımaıının, ko .. •- .. 
göğsümüzü kabarta kabarta, bü • - Bizim ihtisasımız sevinçten 

nutma biç:mindeki ayrılrkların metlef111eıinden ıoma gene zaman 
yük batbuğumuz, Gazim~zin bu • ibarettir. Bugünü millet kendisi· 

bir araya gelmeaile olacak değitik zaman Türklüğün gönlünden ko -
1 yurduğu aözü, yine o dağları çınla· nin bayramı sayıyor. Çünkü dil 

Iik eri de dütünmek gerektir. Ki· puıan öz dil isteği, az çok kendini 
tacak bir bairıtla söylemeliyiz: bir cemiyetin, bir müessesenin ma misinin (o} ıeıel (13) ine kar§ı, göstermittir. Metodlu yolda dili 

b. k b k l lkull "Türküm, ne mutlu bana!,, k" lı değil, bütün Türklerin malıdır. 
ır ta munın a, a sese an - A. ismet sadeleştirmek işi, gazete ve ıtap 

Dil Bayramında mecburi bir maeı, (k) yerine (g), '(d) yerine baımanm memleketimize giritin· 
(c, t) gibi ünde, (14) ler koyma· den sonra kendini göstermiştir. Şi §ey yoktur. Fakat goruyorsunuz 

1 - Soysal = Medent. 2 - Budun ki halk bu bayrama karıı der!n 
ıt, yerlerini değiştirmesi bugünkü = Millet. 3 _ Anda,. = Hatıra. 4 _ nasi, Ziya Pafa, Ahmet Vefik Pa- kt d 

,. bir sevinç duyma a ır.,, 
Türk boylarında da varken binler Nom = Din. s - Kurum= Cemiyet. ,a, Ahmet Mithat Efendi, Maal· 
le yıllardan beri bu deiitiklikle • 6 - çtn~ın.n -. lia.dWI. 'I - Acun """", _Um Nao& 1ı..a t,. ~ ~· 
rin ne denlu (15) çoğalacağı az Dünya. 8 - Uruk = Kabile. 9 - Bil- adamlardır. Şemsettin Sami, Ne· 
bir dü§ünce ile belli olur. Bugün gen = Allime. lO - Bitik = Kitap. cip Asım. Velet Çelebi, Ahmet 
b k b d 1 d 11 12 - Bun = lh- kım b 1 1 ·· f ir ço soysal u un arm i erin· Hi et, u yo da o zaman ar mu 

tiyaç. 13 - Scsel = Sesli harf. 14 -
de Tiil'kçemizin en belli başlı kök Undeı = Seasiz harf. 15 _ Denlu = rit h:le aayılmıtlardı. 
lerini bulduğumuz gibi arada bü· Kadar. 16 - Tanık = Şahit. ı 7 - Meırutiyetten ıonra Ziya Gök 
tün sözlerimizi de görüyoruz. Yün = Taraf. 18 - Bayyak = Bayır Alp, Ömer Seyfettin yeniden bu 

Bundan fU çıkıyor ki güzel Türk ap.ğr yer. 19 - Ağanak = Ağmaktan. yola döküldüler. Fakat bütün bun 
· k · k . l 20 - Çidam = Azim. 21 - Okan = l 

çemız ço gemş, ço zengın o • ların eskiden yeniden çalıtma arı, Azamet. 
makta kalmamıf ba!ka dillere de hep dütünce ve yazı olarak kal· 
Y•tamak, soyeallık yolunda yük· ,.~ B Q R S A ~ cı~. ya,.,., n nlar;ık büti"n y~u:ıcıla-
selmek için çok yardım etmif ve· ra ve bütün okur yazarlara can ve 
rimli bi rdil, bir ana dili olmuştur. l ı Hiz:ılannda yıldız ışareti olanlar üzer. atef veren bir inkılap atılıtı halini 
Buna inanmak için elimizde ıayı· !erinde i2 Eylülde muamele görenler· alamamı,tır. 
sız tanıklar (16) vardır. ı dir.J Rakamlar kapanış fiatlarıru g&ıtcrir. Gerçek dil inkılabı Gazinin 

Briki tanesini yazıyorum: ttukut (Sa~) - yüksek düşünütünden parlamı§, 
Fenikelileri, denizler boyunca ı :;:;;*;;;;;;I;::;.o;;;;;;n;;:;:dr=ı==62;;;;o::;;. _;:;;::;:;.:.•~V~i;:.;;:yı::n:.;;ı ==~;;;:;";::;·.;::;_:;.il ve bütün kitleye yaygın bir qık <>-

kurdukları yurtları biliyoruz değil • !';evyork l24, - * Ma'.lrlı l7, - larak herkesi aydınlığının içine * Parls 169. - * Berlln 44, -
mi? Pek güzel. Elimde beş Fran- * MllAoo 211, - * Varşova 24. - almıttır.,, 
arz bilgeninin yazdığı "ilk soysal- 1 * Brükseı ııs. - • Bndape~ıe -ı6• - tbrahim Necmi Bey, bundan 
1 kı * Atloa 2S, - * Sütre~ l9. 50 
1 ar,, bitiğinde Fenikelilerin kur • Cenevre :?o, __ • Belırat 57, - sonra dil heyetinin çalışmasından 
dukları yurtlarm, Fenikece adla - • sorya ?4, - * Yokohama 36, - konuşmuş, çalışma biçimini anlat-
-rını görüyorum·, i•te bir kaçı: la • * Amstcrda'11 ss. - * Altıo 92S. - 1 k .. l . 

'7 • Praıı 98. _ *Mecidiye :ıs. - ı mrş, yapı aca yem ış en saymı~-
panyanın Atlaa denizi kıyısında • Stotho•m !H, - ... R~nknot ~J9. - tır. İbrahim Necmi Bey bütün bun 
(on oba}, şimdi Tanca yerinde ( çekler (kap. sa. 16) l !arı şu kelimelerle söylemiştir: 
(Tingiz), Sardonyanm sol kıyısı - Seçim suallerine 200 bin ka• 

- • Lnndrı t.ll~.75 • Sto\:hlnı 3.l~!i 
aıagıımda (ıol koy), Cezayir kı.. • Ncvyork o.acsııo •Viyana 4.2720 dar cevap gelmittir. Bunlar elden 
yılarmda (Kart Ana) Tunua ye • • Paıls 12.06 • ~1adriı '.sı:-s geçirilecektir. Bunların tashiha a • 
rinde (K t E ) T ' b • l\lllAno cı.cz755 • Bcrlln t,99~4 d b" 
J d ar ce , ara luı kıyı· r * BrUhel 3. 387~ • Va.qova 4. 199~ it yanlı§, ekıik cevaplarını a tr 
arın a; (ocak) olduğu gibi Tarab • Atln:ı. 3.~06b • Bndapcştc J.95 daha tetkik ederek bir zey) neıre• 

lus kıyılarına da (Sırt) adını ver· * Cenevre u37; • Bülrrcş 79,HS deceğiz. 
mitlerdir. • Sofya 66,095 • Clctgraı 34.74 

* Amsmdın. ı.17':!7 •Yok.ohama 'l.6962 Gerek tertip yanlışları, gerek 
Demek ki Fenikeliler, kıyı kıyı • rraı t9,CJ9: Moskon ıos5.75 ilave edilecek mütalea varsa, ıayrı• 

giden gemilerile Türkçemizi de· ı ı- - ~ E S- H- A M 1 ca kP.ndi görütümü~de düzelmesi 
nizlerin büyük yün 07) lerine · 

1
''.;.;-=1ş;::;l=11;::;nk;::;a=s,=;::;1 ;;;;0.0;::;0~;:;;r~e;=::rk;::;o:::s ==-=.=_=i, lazım noktalarla arapça ve farsça 

yaymı~lar. Yunaniıtandaki Tül'k. Aoacınıu 27.4l Çimento ıs 12.10 kelimelerin kar9ılığı bu drgiye gir· 
çe yer. acllarını biliyoruz. Onları Rejt 2 M Cnyon Dd -.-· 1 memiş ise tamamlanacak, arabi, 

k d 'l 1, nr. ltavrıyt ıs, ;;o ~ar" Oe'!. -.- ı 
yeniden saymak gere eğı · Ben li f\lcr\ez Baııtası ~9.-· Ralya -.- farisi listeıile konulacaktır. 
daha eskilerini gayacağım. Çok u· l', t\lıtona - .oo ~ark m. ecza - - ' Bundan sonra deraide bulunmı· 

b. k ı · l'omontt 17,Q~ fetefon -:- ı " 
zak çağlarda Fransanın ır la ım · yan yahut kartılıiı kafi gelmiyen 
yerlerine konmuş Türk ~tları var· ~:- isti~~~~ıa-:_. - tahviller kelimelere kartılık bulmak sefer· 
dır. Bunları da bize, gene batı bil· 11

11f: •;;;;;l!l=3=3T::;:u;..:rlc=Bo~r.=ı =-2..;;;s.'""ııs==ı-:=ıe=kt;;;:rı=t==_;::;·::.:-=! berliği yapılacaktır. Bu hususta 
genleri öğretmittir. Bayyak, (18) · · · 11 27•60 Tra.mvn -.-- henüz hiç b!r §ekil kararlatmamış 

k A ak (19) I• • - m 27.M lhhmn - . -
Beyyak, Biyya , ğan , ' •lstlkruıDahlll ı 97,00 An.ıdolu 1 47 70 tır. Karşılıklar kılavuzu §U tekilde 
Sağnak gibi. Ergani istikrazı !.17.- Anadolu ıı 47,70 olacaktır. 

Bu 'kısa yazıda bundan artıkla· Hm Mu A - •00 A-oadoıu m -.- ' Dergiye gelen ıeçme cevapları, 
ila~da•. -.OO • l\lüme~sl! A 49.0~ 

rını yazmak uyamıyor. Gün 
tikçe, yeni yeni ara,tırmalar, 

geç· ıLr..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..___, .... ______ ..__... bizim kendi seçimlerimiz ve yara· 
talan karıılıklar. Buna, "Osmanlı· on 

ZA..V ı ' b\it ttha.tat-guuı

rügünün 15996 numaralı 28 - 12 -
933 tarihli beyannamesinin ikin • 
ci nüshası kazaen zayi edilmittir. 

Yenisi almmak üzere talimat • 
name mucibince muameleıine 
başlanmış olduğunu ilan ederim. 

Varon Sadaka 

ZA Yl - 915 - 916 aeneıinde 
idadi derecesindeki "Greko 
F ranıe' namı diğeri Beyoğlu Ku· 
le dibi Rum liaeainden almıt ol • 
duğum §ahadetnamemi zayetti -
ğimden yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Y akovo. Pan. Gavrilidis 

ZA Yl - Vefa lisesinden aldı-
ğım tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eakieinin 
hükmü yoktur. 

308 Seyfi 

İstanbul üçlincü icra menmrltt· 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıi 
mukarrer 150 çift ayakkabı 3 -
Tetrinievycl • 934 tarihinde ıaat 
9,30 dan 10,30 arasında Betiktat· 
ta Haıfmn caddesinde ]9 .. 21 nu· 
marada ikinci açık arUtrma aure• 
tiyle satılacaktır. Taliplerin ma • 
hallinde memuruna müracaatleri 
ilan olunur. (2416) 

iLAN 
20 Eyliil 934 günü ak,am üze· 

ri aaat 8 raddelerinde Taksimden 
Kurtulu§a 2 inci mevki tramvay 
ile giderken cebimdeki cüzdanı -
mı zayettim. Cüzdandaki para 
bulana ait olmak üzere içinde E
le~trik f irketinin 50 liralık mak • 
buzu ve Servet Hanımla makbu • 
zu ve icra ile mahkemelerin nu • 
maraları yazılı ufak defterimi ge• 
tiren ayrıca memnun edilecektir. 
Beyoğlu Sakızağacı T iuridi a • 
partımanı No. 1 Aleko 
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TAKViM---ı Denizyolları 
IŞLETMESi 

DÜN ve YARIN 
• Carşımba Perşembe 

26 Eylftl s7 Eyllll 
16 C. Ahir ıı C. Ahir 

Acenteleri KarakOy Köprübaşı Tercllme Klllliyah 

Güa doğuşu Hl :ı.52 
Glla batısı 17.50 11'.00 

f'el.42362 - Sirkecı Mühürdarı:adl" 
..... Han Telefon !2740 

TRABZON 
9uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU· 
Sabah namaz 454 4S.'1 

oııc ııamuı 12.06 l'i.05 
h:ladl nı mıu:ı 1 ~.'i8 ı~.27 

Atşım namaz 18.00 18.01 

Yatsı namazı 19.33 19.8!. 

4.P imsak 4.12 

Yılın gtçeıı gUnlerl 26! 
Tılın kalın J!ÜDlerl 103 

263 
IOl 

sür'at yolu 
COLCEMAL 2i•;;r~ı 
Perşembe 20 de Galata rab· 
bmından kalkacak. Gidiıte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ye. 
Dönüıte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polatban~ye uğ· 

rayacakhr. (6088) 

Yazan: Piger Loti - Çniren: /. H. Alişan 
Fiyab: ı Lira 

lRADYO=--
augun 

lSTANBUL, 
19: Fransızca derı. 19.SO: Pllk netrlyab. 

19.30: Türk muılkl neerlyatı. )Kemal NI • 
yut, Azmi beyler ve Hayriye, Müzeyyen 
haamıJar.) 21: Selim Sun bey taralmdan 
konferans. 21.SO: Stüdyo orkeııtrası. 

8!8 Khz. BOKREŞ, 884 m. 
11-115 Gündüz neşriyatı. 18: U\-ertnrler ve 

\-alslar. 19: Musahabe. J9.16: Yeni Fransız 1 
operetlerinden parçalar. %0: tJnlvcrslte. 20.16 
PIAk. 20,45: Konferans, 21: &tan GOleııtsn 
akpml. (Plyaon • tlltt) ıs: Haberler. 

2%8 hz. \'ARŞO\'A, 114~ m. 
18: Tagannlll piyano 'kon!M'lrl. 18.15: Oda 

musikisi. Jl).55: PIAk ·musahabe •• 19.llU O· 
4a muslklllf. 19.45: Konferaıdo IO: Danı ma
.ıkhl. - Mbsahabe. 20.so: Hafif kahvellane 
musikisi. 20.45: Mııaballe. 21: Hafif mml· 
kıl. - Musahabe. 2Z: Cboptnln eeerlerlndcn 
konser. H.SO: Musahabe. ft.40: Danimarka 
musikisi. 23: Rekl&m ve kon1er. ft.U: Danl. 
marka mmılk191nllt deTaml• U: Ha..ıaabe. ı4 

06 Danı muılklıl. 
SU Kb:ı. Bt:RLIN, S17 m. 
19.SO: Zamana alt ıtarkılar. 19.~ Bunonl

nln cıerlerlnden yaylı u:r.lar kuartet konlM'
rl. 20.20: Halk ıturkdarı. t0.40: Gine alt. 21: 
Haberler. 21.10: Mo:ıart kouerL (Pl)'ano • 
Keman sonatları .. ) 21.~: BamllarıtaD nakil. 
22: Ondan giden )Ol,, lalmll akeC- 21.tO: Ha· 
herler, 2S,50 Mizah, danı ve netel1 netrlrat. 
(pllk netrlyatı.) 

M5 Kb:ı. BUDAPEŞTE. 560 DL 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

K Q N y A vapuru 28 
Ey.Ot 

CUMA 11 de Sirkeci 
rıhtımından ktalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, F etbiye, K•lkao, Kaı, 
Finike, Antalya, Mersin'e. 
06nUıte Alanya, Antalya, 
KOllük, lımir, Çaaakkale'ye 
uğrayacaktir. (6089 · 

Bartın Yolu 
BURSA 21vEP;~;, 
Preıembe 19 da Sirkeci 

rabhmından kalkacak mutat 
iıkelelere uğrıyarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 

18.SO: Slran muıltlıl. 19.50: MuaaJaabe. 
%0.%0: T114:"1lnnl kol'OIU. 21.15: BlkAyeler. 21• 
60: Budapqte konter orkeııtraeı. ıt.ll5: :.
berter. 2S.Sl5: Slgna ve 111ora daDll maal • 

iLAN (6090) 

Lüksenburgtan "Columeta" fab· Ayvalık yolu 
rikaaından Ayvanıaray Tel Çek· 
me fabrikamız i~in Makedonya TALYA vapuru . .,. .. _ AN 26Eyl11 vapura ile 1933 ıenetı AIUlunueT· 
vel aJJncla ıetirtmit oldutumuz Çarşamba 19 da Sirkeci 
(1190) kansal (101880) kilo de· nbhmından !salkacıkhr. (6063) 
mİT çubuk için Gallta ithalat lıilill••-••••--•ı 
gümrüğünden verilen ve 13784 
numaralı ve 14 • 12 • 33 tarihli 
beyannameye ait vezin makbuzu 
zayi edildiğinden muıaddak ıure· 
ti alınacak olan mezkiir zayi 
makbuzun bir hükmü olmıyacaiı 
ilan olunur. (2421) 

RASiN 
I• ı m ı ı k 1 t a b ı n 
ikinci kısmı, 

ZA YI - 1342 ıeneai lstanbul 
Kız liıesi on birin~ ıınıftan al· 
dığım tasdiknameyi zayi et~i~. 
y eniıini çıkaracağımdan eskııı • 
nin hükmü yoktur. 

Fatma Nerimsai 

------ı KüLLiYATI 

''Dün ve Yarın,, 

Bütün milletlerin ede1't, içti· 

mai, iktııadi, mali..... En mü· 

hallet eıerlerinden ıeçme kitapla· 

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmeıi temin 

edilmittir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuttur. 

9 
uncusu çıktı. 

Yeni Eserler ı 

Öz Tür=...ı•.--rn: 
Savaştan Barışa 

Yazanlar: 
( Vl·"G ) ile ÇUrUksulu 

Mezlfet 
Anadolu ıavatında, Yunan za· 

biti Erıiı, Orhan Beyin ıevgiliıini 
öldürmüı, kendisini de yarala• 
mıttır. Tevfik Rüttü Beyin bir 
Balkan elçililimizde verdiği eğ· 
lence toplanbımda, bu iki can 
dütmam kartı kartıya geliyor. 
Orhan, elini tabancasına atıyor .• 

itte "Savattan barııa,, böyle 
batlı yor. 

Burada, Türkün, eskiden en bü· 
yük savatçı iken timdi naııl en 
büyük bantçı olduğunu, dütünce 
değiıiklikferi adım adım gösteri· 
)'erek anlatılmaktadır. 

' 
"Savattan Barıta,, bir sinema 

Tercüme Külliyatının 
10 ncusu 

olarak çıkmak üzeredir. 
romanı olara""k yazılmıştır. Sürük· 
leyici, tatlı bir yazılıtı vardır. •••il içinde 184 yeni Öz Türkçe kulla· 1101-1 nılmıııa da, hem anlaıılıklı ol· 

11111111 maktan çıkmamııtır, hem de, bu 

8 k yeni sözleri kendi de ıezmeden Selanik an ası okuyucuya öğretiveriyor. içinde 

Tesis tarihi: t888 dizme yanhtlan da göze çarpma· 
maktadır. 

S • 30. 000. 000 f r 8Dk "Savattan Barıta" öz Türkçe 
ermayeıı: ile yazılmıt ilk edebi romandır. 

idare meckezı : 181 AN BUL Dağıldıiı yer ''Vakit Kitap Yur· 
du". Değeri: Elli kurut. 

TUrklyedekl Şubeleri ı or iHSAN SAMI 

lstanbul f Galata -ve lstanbul ) lzmrl. Tifo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Par2tilo hastalıklanna tutul-

S&mSU D. Mersin . Adana mamık için tesiri çok kat'i muafiyeti 

V 1 t d ki Ş b lerl pek emin bir aşıdır. Her ecıane ve 
uoan 8 an a u e : 1 eC?:l depolarında bulunur. (22.'.Jl) 

SelAnlk . Kavala. Atlna. Pire ı======== 
~ılGmum Banka muameleleri, Kredi mektuplara. Cari heıap· 1 Göz Hekimi 

lan kD·-...1· Eabım ve TabviJlt kıul1r jca11· 
...- Dr. Süleyman Şükrü ı••lllm .. 

Rabtılı. Anksra cıddesı No. 60 

Telefon 22566 ıl Sahibiı MEHMET ASIM Neıriyat müdürüı Refik Ahmet 

.YAKIT Mat .... r - lıtanhul 

BASILANLAR: 
1 - l!IAFO, Dode - Ra)'clılr Blfat 

ı - Ali.& Ç&llBEBI, Morua - ı. & ADpa 

1 - TIOABZT, BANKA Ye BOBM. bıtm& doktora 

ı• 
100 

Mob118 a.D 11 

& - Dl:VL&T ft lllTllAL. Leala - Ba1*r IUlal 11 

1 - llOllY4L1Z111 Kaat.ld - ........ ~· 1a 

1 - KCLLIYAT '· KA8br, B. NMml 11 

1 - iŞÇi SIND"I IBTILALI. IAalll - BaJdU' lllfat 10 

1 - RUlll llAl"ATl'A IAŞ171111. Prol. TUS - Pftıl. Dr. 

M. Baynıllall IO 

9 - ISFABANA DOG&O, l'IJer Lotl - L B. 4lflaa HO 

BASILACAKLAR: 
1 - llCl.LtTAT 1. &ASbi O. B. Nua 

ı - ooaıo BAB&ı 111a1sa11 - llaJdar auat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

1 - ııaa.uua p;ı.1.1ı:R1, ı..... TllrpaJe• - lamlade .....,,. 

' - .. Bittim', llaldttlD 

1 - &A.l'ITALIZll BOllBAN1. Proteelr l'lıa - Alamet llamdl 

e - P""tRIZI ft IEAllA, IKaDdal. 

1 -tJ&ı l'Ull ......,_. ................... r doldR BIH llaqle - lllvtar Blfat 

• - ıırrlall.ı .......... - ........ Ül9ll 

t - I~ ~ 8"" - llaal A1ıD11t 

11 - Q0011K D0f1)a'rmNL&a & G...aftt -llller - Prof. Dr. & 8aJ· 
rdü 

11 - Ul,AMll(), l'loller - ı. B. "--

11 - MMIMt MABET, TalatoJ - 1. B. Alltu 
11 - VDnB, CHte - A. &imi 

1' - DlzRAll!LtNlltf BAYATI, A. llona 

Posta telgraf ve telef on binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

12/9/934 taribhac:le kapalı zarf uaalile mlnakauıı yıpllan 
3900 metre bOy&k elektrik kabloaa baldımda teklif olunan bedel 
y6kıek ılrOldOj&nden iıba kablonun pazarbkla mubayaası tekar· 
rOr etmiıtir. Binaenaleyh 10 Tepiaienel 934 tarihine mUsadif 
çarpmba günü pazarlığı yapılacatından taliplerin bu baptaki 
ıartnameyi görmek için timdiden, pazarhfa iıtirlk için de mez· 
kOr tarıbte aaat 14 de Beyoilu Poıta Telgraf Merkezi üçDncll 
kalla Levazım Mlldürlüğü MObayaat Komisyonuna müracaattan 
ılin olunur. (6046) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden 

1 - Mektebiaeiz T epebaıında Perıpalaa oteli yanında ealrl 
lstanbal kulllbl binaaına nakletmiıtir. 

2 - Dikit • Biçki, Şapkacılık, Reaim, Naluı, Kadın ve erkek 
çamaprlan, lco!acıbk, ev idareai, Yemek pİfİrme, Pastacılık, TOrk· 
çe beıap, Çocukbakımı ve liun derileri için talebe kaydı deva• 
etmektedir .. 

3 - Deralere 1 Tetrinienel 954 de bqlanacakbr. (6083) 

!inhisarlar U. MüdQrlüOünden:I 
80 kilo Şerit halinde Çelik: "0,15., 60 X mim eb'adıada 
80 ,, ., ., " "0,20., 56 X mim " 
30 " 11 .. ,, "0,22., ıısx mim .. 

Sahn alınacak bu "J 90,. kilo Çelik ıeridi vermek iıte1ea• 
lerin pazarhta ittirak etmek Oıere .. 13/10/934" cumırteıi ahi 
saat "IS" te "% 7,S,. teminatlarl1le Cibali1e abm aabm komiı· 
yonuna mOracaatları. (6016) 

1 lstenbuı eeredlyesı llAnları 1 
----~------Bey o j la 1 inci mektep tamiri: 73,50 lira 

Silin• mektep 11 : 46,00 .. 
Yukarıda yarılı mekteplerin tamiri paıarbkla ihale edile

cektir. Tlllip olaalar ketif eyrıklarmı ılrmek Ozere LeYall• 111-
dOrlDtDne, paıarhia girmek ~iD de biularanda yazıla teminat 
akçeaı makbmile 27/9/'J34 perıembe g0n6 Daimi EncDmeae 
mDracaıt etmelidir (6005) 

Emin6n8 Kaymakamlıiından: Bap bot olarak buluaap tabtı 
muhafazaya alınan bir keçinin aahibi berJıim İH bir hafta zar
fında almadıiı takdirde alelusul aablacail ilAD olunur. (6113) 



• 

• rtitantatında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

Şişli Terakki Lisesi 
ANA- iLK- OR1 A -LiSE 

56 Sene evvel Sela.nikte tesis 'le 1919 da lstnnbula nakledilmış Tıirkiycnin en eski hususr mektebidır 

Resmt liselere muadeleti ve muamel~ltının düzgUnlUğU Maarif«je musaddakt1r. 
Kız ve erkeli talebe i«jin yanyana ve gebiş bahçeli iki binada ayr1 leylt teşkilatı -vard1r. 
Mevcut Fransızca, Almanca, ingilizce kurlarma dokuz ya,ından itibaren her talebe iştirak 
eder. Resmi miifredat programlarma. ~~re t.alebesini ciddi ve muyaffak bir surette bakalorya im· 
tibanlarJDa hazırhyan mfiessese 20 kışihk bır Maarif Encümeninin nezaret ve himayesine mazhar· 
dır. Mektep bergün saat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt işlerine Cumartesi •Pazartesi -Çar• 

şamba ~ünleri bakılır. Telefon: 42517 

•ı ı ı~ıııımıın ııın ı~ m ıını ı ıınıı ı ~ ını ınnıını~mnımw111111nı~Mıınııınıımınnıınoo 

Tl!!J C2 KiVE 

ZiRAAT 
BANK.A~I 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAı-tAT-t;O~Q 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
l - Kız ve erkekler için ayrı teşkilata maliktir. Ana, llk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 

t.lebe kaydına baılanmııtır. 

2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasmda Basiret banmda Ôzyol idareba· 
nesine müracaat edilebilir. \ 

3 - isteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. 
Arnavutköyünde tramvay caddesinde • Çifteıaraylarda mektebin telefonu: 36.210 - Ozyolun telefonu: 24115 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
veni şekiller hakk1Ddaki yazılan muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 m okumahd1rlar. 
Heryerde fiah 5 kuruştur. 24 üncü sayıyı mutlak okuyunuz. 

Devlet Demir yolları ilanları 

469 küsur M3 kerestenin kapalı zarfla münakasa11 16/J 0/934 
Sala saat 15 te ]dare binasında yapdacakhr. Faıla tahilit 
Ankara, Haydarpaşa Eekişehir ve Adana nznelerinde ikifcr 
liraya satılan prtnamelerde -vardır. ( 6117 ) 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Satılmasına karar verilen ıom
yalarile beraber karyola, livma· 
na, ayna, otelciliğe ait emval 
6 teırinievvel 934 tarihine raıtlı • 
yan cumartesi günü saat 12 - 13 
te Galatada Kemanket sokak 
lnebolu, Sa.maun oteli önünde ve 
saat 13 - 14 te ayni sokak 10, 12 
No. lu İnebolu ve Bozçaada oteli 
önünde birinci açık arttırma ıure· 
tiyle satılacağından taliplerin 
mezkur gün ve ıaatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü -
racaatları ilin olunur. 

Nafıa Vekiletinden: 
Derincede teslim ıartile muhammen bedeli (2300) lira olan 

12 adet travers arabası pazarhkla mubayea edilecektir. Pazarhk 
2/101934 tarihine müsadif Sah günü saat 15 de Vekalet Mnıte
şarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus 
Ticaret Odası -vesikası Ye 230 liralık muvakkat teminatlarının 
merkez muhasebeciliğine yatınldığma dair olan makbuz •eya 
Benka mektubu ile ayni gün Ye saatte Komisyonda bulanmalan 
lazımdır. Talipler bu husustaki ıartnameleri Vekllet Malzeme 
MOdürlilğUnden meccanen tedarik edebilirler. (5921) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
65 kalem elektrik malzemesi 
28 kalem resim malzemesi 

29000 kilo çinko 
Muhtelif helezoni makkaplar 
34238 adet muhtelif eb'atta ateı tuğlası 

13/10/934 
17/10/934 

,, " " 
" ,, " 

11500 kilo harç 20/10/934 
Yukardaki malı:emeler bizalarındaki gösterilen tarihlerde 

kapah zarfla ahnacakbr. Taliplerin feraiti anlamak Dzere her giln 
öğleden sonra saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve mllnaka
saya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkatelerile -vakti mu· 
ayyeninde ıabn alma komisyonuna müracaatları. (5925) 

fr·iUZ'.lA~==~~:::=ı . ~ 
5 Hergün Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,05 · 9,50 • it - 131,5 - 15,10 - 16,45 te ,.ı 
H l laydarpaşaya giden vapurlann trenleri içmelere giderler. 

1 İ«jme ve tren fiyatlar1nda yeniden mUhim 
1 tenzilat yapllmıft1r. =:::······ .. ·--.. -·----.:::=ı::::::-·-::::::::::::::::..::::::ı:::::::::::::u::::::::rmm 

lstanbul Posta Telgraf 
Baş MüdürlüC1ünden: 

Yazın otomobil kışm icaba göre araba ve kızak ve hayvanla 
nakliyat yapılmak •e Haun Kaleden Karaköıe'ye kadar 580, 
Karaköıe'den Beyazıda kadar 400 kilo olmak Ozere 850 lira 

muba mmen bedelli Hasankale • Beyazıt postası ıebri 1150 liraya 
ind11ilmiıse de fahiş görlildOğftnden 5/9/934 tuibinden itibaren 
bir ay müddetle pazarhğa çıkardmıştır. Taliplerin Erzurum Bat 
Mildiirlüiüne muracaatları. (S654) 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 

Sermayesi : 10,000,000 inglllz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Pariı, Marıilya, Niı, Lonclra 
Ye Mançester'de, Mısar, Kıb111, Irak, Irasa, Filistin 
ve Yunaniıtan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Sonbahar menimine ait tarife, 26 Eylül 934 Çartamba 

sabahından başlıyacakhr. 

Tarifeler Giıelerde satılmaktadır. (603S) 


