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2 - KURUN 21 EYLOL 1937 

Türk Tarih Kurumunun Arkeoloji Faaliyeti 
1932 Temmuzu Türk Tarih Ku

nımunun birinci milli kongresinin 
toplandığı tarihtir. 

1937 ikinci kongremiz mesaiai
ne başlarken Kurumumuzun be~ 
yıllık ilmi çalışma faaliyetindf"n 
hafirlerimizi heyetinize bildir=..:ck 
istiyorum. 
• Milli tarihimizin beter kültür 
tarihile genit ve derin alakası Ku
rumumuza büyük ve çok i~lerin 
basarı!maaı lüzumunu c:ıteriyol" 
du~ O Türk tarihi ki beter kültür 
anahğmı üzerinde tatır. 

Türk Tarih Kurumunu:ı büyük 
Türk clile kuruluşundanberi, Tür.i 
:Tarih ufku, beter tarihinin geniş 
olçüsü içindedir. Halini en büyük 
çalışma hızı içinC:' hazırlıyan 
:Türk mHleti, istikbaline en yüksPk 
emniyetle baklyor. Çünkü o ayni 
zamanda mazisinin kuvvetli tc· 
melleri üzerinde yükselmektedir. 
lşte bizim üzerimize aldığımız va
zifeler, bu temelin sağlam malze
mesini dünya ilim alemine tanıt
maktır. Bu kutlu ödev şu esas
lardan ilhamını ve planını alır: 
Türk ırkı beyaz ve brakisefaldir. 
Bugünkü yurdumuzun sahipleri en 
~ski kültür kurucularının ayni ırki 
:vasıflarını taşıyan çocuklarıdır. 
!Bu ırk be§iği kültür izlerinin ta. 
nıkhğına göre Orta Aıyadadır. O
nun, kültür meşalesile yayıldığı 
iahalar dünyanın medeniyete kcı.
:VU§abilen yerleridir. Ön Asya 
!Akdeniz havzası bu medeniyete 
"mihrak olmuştur. Avrupa, Pasi
ıfikten geçerek eski Amerika kül
türü hep ayni kökten kuvvet ve fl. 
liı: almıftır. 1,te bu genit ölçü ne· 
olitik ve maden devirlerinin mede
niyet çerçevesidir. Bu esaslar, 
ilk kongremizin tez izahında ve 
münaka,alarında tesbit edilen ha
kikatlerdir. 

Türk Tarili Kurumu liet yıldır 
l:iunları teyit etmek için çalıt· 
maktadır. Türk tarihinin anahat· 
lannı yazmak ve cihan kültürü İ· 
c;indeki yerini ~ermek kurumumu
zun ktirulu§ gayesidir. 

Biliyor ve anlıyoruz ki o tarihin 
vücuda gelmesi yalnız milli sınır
larımız içindeki çalıımalarla de
ğil, beynelmilel ilim aleminin ça. 
lışma birliği ile meydana gelecek
tir. Çünkü Türk tarihi şümullü ve 
kültür tarihinde önemli yeri olan 
bir mevcudiyettir. itte bunun i
çindir ki, milli kongremizde misa
fir bilginleri saygı ile aramızda 
~uluyoruz. Kurumumuzun bütün 

'işleri umumi katibimiz tarafından 
sizlere bildirilecektir. llkmektep, 
orta ve lise tarih kitaplarımız öğ
retmen arkadatlarimın tedris prog 
ramları içindedir. Diğer bütün 
ne~riyatımız, bu kongre münase. 
betile de yüksek tetkikiniz önün
Cledir. Tarih Sergimisin bir kı'J· 
mmda Ankara, lstanbul müzele
rinde Türk Tarih Kurumunun ha
ıfirlerinden çıkan eserler ve or:la
rm ilmi raporlarının teferruatı ba
sılmı~ olarak huzurunuza sunul
maktadır. Hafir heyetlerimizin 
'direktörleri kendi idarelerine tev
di edilmiş olan işler hakkında sek· 
siyonlarda izahat vereceklerdir. 
~ncak burada size, bütün 1bu ha· 
'firlerimizin umumi levhasını çiz· 
mek ve umumi neticelerini vermek 
için söz almıt bulunuyorum. Bun
lar hakkında Bükreşte toplanan 
"Anthropologie, Archeologie pre
historique,, kongresinde izahat 
vermi§tim. Her yoldan ve her va· 

Kurum Asbaşkanı Profesör 
Baqan Af etin Kurultaqda Söyledif l 

Dünkü Mühim !vutuk 
Bunlardan ba§ka memleketimi~ 

zin muhtelif yerlerindeki tarihi a· 
sıta ite t ~""' tarıhine malzeme top. 
lamak tarihi hedefimizdir. Haf· 
riyal yapmak bunun başında ge
liyor. Esat~n Türkiye. tarihi ege:-
lerinin zeng~nliği ve çokluğu ile, 
dünyanın en önde gelen memle
ketlerinden biridir. 

l 
raıtırmalarla ve tarihi eserlerin 
muhafazasında Türk Tarih Kuru
mu alakadardır. 

. . Kronolojiye göre, bu yeni bulu-
-ı nan tarih belgelerini tetkik ede

cek olursak, bize fU neticeleri ve· 
rirler: 

Türkiye toprakları bu zengin ve 
çeşitli eserleri koynunda ve üstün
de saklamıştır. Tarihin her devir 
kültürü onun için yabancı değil
dir. Türk ırkının bu ülkeye sahip 
oluıu iıe, tarihin en eski devrinden 
başlar. Proto • Eti ve Tti bu n
hipliğin başında gelir. Ondan son
raki g<'~ dalgaları, Türkiye top
raklarına ayni ırktan olan Türk 
kardefİerini getirmiştir. Bu yur
dun ınuhtelif tarihi devirlerinde, 
siyasi var lığında değişiklik ve a
dında batkalıklar görülmüıtür. 
Fakat ırki vasfı hep Türk cevheri
ni muhafaza etmiıtir. Bu sözleri
min müeyyidesi ikidir. Biri top· 
raklar altında binlerce yılın sakLı6 

dığı ced iskeletleri; diğeri, bugün 
Yafıyan ve bu yurda hakkile sahip 
olan Türk milleti: bizler... Bunu 
görüp anlamak bizim için en ko
lay bir ittir. Fakat ilim alemine 
tanıtmak ta ayrıca bir borçtur. 

1ıte onun içindir ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükumetinden bü
tün memlekette bir anthropomet
rik anket yapılmasını rica ettim. 
Bu it üzerinde çalıtan heyetler bi .. 
ze en kat'i iJim vesikaları verecek
lerdir. Arkeolojik arattırmalar, 
bizim ülkemizde en zengin ve ve-. ı· li.,. ,_ .• ,...... " s· d' 'Pim J u ayı ou mıqtur. ım 1ye 
kadar muhtelif ilim heyetleri, bu 
tarih belgelerinde araıtırmalar ve 
hafirlerde bulunmutlardır. Bu hu· 
susta Osmanlı İmparatorluğu dev· 
rinde yeni ilmi metodlardan istifa. 
de ederek Türk heyetlerinin çalış
ma11 pek mahdut olmuştur. Tür
kiye Cumhuriyetinin her sahada 
ileri giditi tarih ve arkeolojiye de 
büyük bir pay ayırmıttır. Hafriyat 
iılerinde çalıımalanmız henüz çok 
yenidir. Fakat alınan neticeler 
be§eriyet kültür tarihi için çok de
ğerli ve ıümullüdür. Muhtelif yer
lerde yapılan hafirlerimiz, Tür~ 
kiye tarihinin hemen her devri i
çin bize belgeler verınittir. Bun· 
larm kısa neticelerini bildirmeden 
önce hafir yerlerimizi, yapıldıkla
rı tarih sırasına göre söyliyelim: 

1 - Ahlatlıbel, 1933. Türk Ta
rih Kurumunun teklifi üzerine, 
Dr. H. Z. Koıay, Maarif Vekaletin 
den aldlğı emirle, Ankaraya 16 
Km. mesafede bulunan Ah!atlıbel
de hafriyat yaptı. Orada bakrr 
devrine ait bir müstahkem yer ha
rabesi bulup meydana çıkardı. Bu 
devir üzerinde Eti devrinin de ba
zı eserlerine tesadüf edildi. Bu haf 
riyatm en mühim neticesi il inci 
Turova medeniyetile Orta Anadı)
lunun Bakır Devrinin ınuascr olu
şudur. 

2 - Karalar, 1933. Ayni yıl yi
ne Maarif Vekaletinin emrile, ar
keoloğ R. O. Arık Ankaraya GO 

Pro/e.~Ör Afet ı·iirsii.de 

Km. mesafede olan Karalarda haf· 
riyal yaparak Galat Devrine ait 
müstahkem bir şehir meydana ÇI·· 

kardı. 
3 - Göllü dağ, 1934. Maarif 

Vekaleti 1934 te Göllüdağda Pos
teti ve Frikya Devrine ait müstah· 
kem bir şehri, R. O. Arık'ın çalış
malarile meydana çıkarttı. 

4 - Alaca - Höyük, 1935 - 37. 
Türk Tarih Kurumu 1935 yılınrh 
Eti imparatorluk merkezi olan Ha
tusus civarındaki Alaca ~ Höyük
te hafriyat yapılmasını Dr. H. Z. 
Ko§ay'a tevdi etti. Üç yıldcr bu
na devam ediliyor. 

5 - Trakya Höyükleri, 1936 • 
37. yıllarında bine yakın tahmin 
edilen Trakya höyüklerinden 500 
ünü tesbit ettirerek, A1pullu Hö
yükte, Sinanlıda, Hasköy Höy:li
ğünde, Lüleburgaz Höyüğünde 
kazılar yapılmasını Dr. Arif Man
sel'e verdi. 

6 - Ankara Kalen, 1937. yı
lında Ankara Kalesinde yapılan 
sondajları R. O. Arık idare etti. 
7-Çankırıkapı, 1937. ayni ar

keoloğ Ankaranın Çankrnkapı 
Höyiiğünde hafirler yaptı. 

8 ·- Etiyokuıu, 1937. llkbaha
rında Ankara Tarih Fakültesi ta
lebelerinin, Ankaraya 5 Km. uzak. 
hkta Çubuksuyu vadisinde, Etiyo· 
kuşu mevkiinde eski devirlere ait 
çanak, çömlek kırıntıları bulduk
larını Türk Tarih Kurumu hab~r 
aldı. Burada hafriyat yapılması 
Prof. Dr. Kansuya havale edildi. 
9- Pazarlı, 1931. Alaca. Hö

yük civarında Pazarlı mevkiinde, 
Alaca .. Höyük heyetimiz tarafm
dan yapılan. araştırmalar, yeni bir 
istasyonu arkeoloji haritasına ila· 
ve etti. 

10 - Bu civarda Kuştepede to
Tihten evvele ait keramiklere tesa
düf edildi. Burada kazılar yaptı
Tacağız. 

11 - lzmir namazgah ha.lriya. 
tımı maddeten vardımda bulun~ 
cluk. . \ 

12 - lstanbul, 1937. Saraybur
nunda arastırmalar yapılmasm:, 
Müzeler MÜdürü Bay Azizden ri
ca ettik. Buna İstanbul Üniveui. 
tesi ve Müzeler idaresi i,tirakiy!e 
devam edilmektedir. 
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Anadoluda Paleolitik Devir i
letf eri şimdiye kadar çok az yerde 
tesbit edilebilmiştir. Prof. Pittar
dın Adıyamandaki ke•fi bunların 
en mühiıı;midir. 1936 yılı sonba
harında Bayan Muine Atasaym · 
(Ankara Tarih Fakültesi Antro 
poloji asistanı) Eti devri mabec.li 
olmakla maruf Gavurkalede (An. 
kara civarı) paleolithique bir si· 
lex buldu. Bunu, fakülte profesö4 
rünün buluşları takip etti. 

Bundan sonra, Etiyokuşu hafri. 
yalımızda 3,10 metreden atağıda 
gravye içinde paleolotik aletler 
bulunmuşlur. Bunlar 30 dan faz. 
ladır. 

Türkiye toprakları şimdiye ka
darki arattırmalarda tanı mcsoli
thique ve neolithique istasyon ver
memiştir. Cilalı taş aletler ma· 
denle beraber bulunmaktadır. An
cak bizim ara~tırmalarıtr.ızda ne· 
olithique tipte keramiklere en alt 
tabakalarda tesadüf edilmektedir. 
Bu tahmin ve benzetişe göre ayni 
cins keramikler Alaca · Höyükte, 
Kuştepede, Pazaı·lı İninde, Alpu]. 
lu Höyüğünde bulunmaktadır. Al
pulluda bulunan keramiğin temsi 1 
ettiği şimal memleketleri kültürü 
ile rabıtalar göstermektedir. Bil· 
hassa Macaristanda T oszegte bu
lunmuş olan ve neolithique devrin 
sonuna, yahut tunç devrinin baş
langıcına ait olduğu anlaşılan kc
ramikler Al pullu prehistorique ke . 
ramiklerine güzel analojiler teşkil 
etmektedir. Tuna memleketleri 
ve Cenubi Rusya kerarr.iklerini 
aahi nazarı itibara almak icap e
der. Her halde Cenubi Rusyadan 
büyük hir dalganın Tuna memle· 
ketlerini istila ettiği ve buradan 
da Trakyaya i'ndiği anlaşılıyor. 

Kalkolitik çağ bizim kazıları 
mızda zeng:n olarak bulunmu~ · 
tur. Alaca Höyüğün 9 uncu mima· 
ri katı 1 O m. derinlikte kalkolitik 
çağdır. Alaca - Höyük istratic· 
rafisinde en eski kültür çağı olan 
bu tabakada 6 ikamet edilmiş kat 
tesbit edilmiştir. Bulunan eserler 
T urova ve Aliıarın çanak, çömlek. 
taş, kemik çetitlerine benzemek· 
tedir. Tedfin tarzı da aynidir; top· 
ra.ğa A.çılı-.n çukur taşlarla sandu
ka haline konmuş ve ölü dizleri 
bükük yatırılmıştır. Bu kiiltür 
çağı en az Milattan once dördün" 
cü bin yılın ortalarına ulaşmakta
dır. 

Pazarlı hafriyatı da, kalkolitik 
devri tenvir edecek eserler vermiş 
tir. Bilhassa Pazarlıda dar bo&"-· 
zın y:ınmdaki kaya oyuklarının 
bulunduğu dik meyilli sahada Frik 
ya sarayı kaplamaları aranırk~n 

b"u e1erler tesadüfen bulunmu§tur• 
Mağara içinde de bu çanaklardf'n 
vardır. Hafriyatın bu sahada deva• 
mı dah~ pek çok eserler vereceği• 
ni iimit ettiriyor. 

BAKIR ÇAraI 
Alişar ve Ahlathbele kıyasla 

(M. E. 3500 ,. 3000) bakır çağı a• 
chnı verdiğimiz Höyükteki üçün• 
cü kiiltiir çağının dört metrelik kı.· 
lınhğı, dC'rt mimari katı ihtiva ve 
Alaca - Höyüğün en mühim katını 
tetkii etmektedir. Alaca· Höyük 
bu devrin bir "Residence royale., 
krallara mahsus ikametgahıdıt· 
Ahlatlıbelde, derebeylere mahıu.f 
müstahkem mevki "la place fortt• 
fiee seigne;uriale,, Etiyokutu ise 
bir köydür (un village). Alitar da 
bu devrin bir tehridir. 

Höyükte, büyük ve zengin rn~ 
zarlar üç yıldır devam eden hafrı· 
yatımızcla hep bu çağda buluıt• 
maktad,r. Dördüncü mimari kal' 
tan sonra yer yer 75 Cm. den 1 
metreye kadar kalınlık arzed~ıı 
şümullü bir yangın tabakası g~l· 
mektedir. Bu tabaka Eti katı ıle 
Proto - Et il ere ait olması muhtc• 
mel bak1r devri katım bariz suret• 
te ayırıyur. 5 inci mimari kat ~ıJ 
suretle büyük bir yangın geçirrn~f 
ve kalın bir kül tabakası parlak btt 
maziyi Öttmüş ve unutturmuştur· 

5 inci ve 6 ncı mimari katlard1' 
üç yıllık hafriyat sahası bize do• 
kuz tane zengin e§ya ile iskelet "~ 
hayvan kemiklerini ihtiva edefl 
mezarlıkJar vermiştir. 

Eşyalar keramik, bakır. gürnii~· 
altından ve elektrondur. Deri, kıl' 
maf ve a2aç izleri de görülüyor. 

Bakır çağının bu zengin meı~r· 
haı Anadoluda 6000 yıllık, tıp!<' 
~ "'ıJ 

Mezopo!.~.mya ve Mısırda olduS' 
gibi, çok yüksek bir medenh'e' 
tin varlığına tanıklık etmektedir· 

Bu devrin bulunan eşyaları üıe• 
rinde mukayeseli bir etüd bizi ı~: 
niş bir sahaya ulaştırır. Ur'dcı. 1 

kral me'Zarları Kich, Mari, TuroV~ 
it, pre<Jir.a_ştik Mısır kültür beti~ 
zerliği, çercevesi müşterek olsıı 
bir merkeze işaret et~ektedir. 
analoji biıe mütterek olan merk~ 
zin direksiyonunu gösteriyor. 13 
da -buluntuların cinsine naııı.• 
ran- ancak Orta Af{ya olabilit· 

ETl ÇACI .. 
Et: devri Anadolu tarihi için h0 yüklük ve haşmetle doludur. l· 

devrin yapıları, mabetleri, heyk~J11 
leri hep büyüklüğün muhteşem tı k 
salleridir. Alaca Höyükte topre. 

··ı·• altındak' eserlerini vermeden ° ' 
ce bu kıymetlerin bekçisi sfenJc5

• 

ler ve onll'lrı da bekliyen aslanla': 
:uır\arrn tahribatı üıtüde kalırııŞ 

'"t· lardır. Aslan vücutlu, kadın yo 1, 
lü bu iki sfenksin kuvvet ve güıe1 , 
lik ifade e.le11 durumu ve esr~r. 
bakısı ile Eti imparatorluk devrı· 
r.in ~on :ls•rlarmı tarihlendi~~rod~ 
Höyüğün 3,25 metre derinlıgın M 
5,80 e kadar olan kültür kat_ıd </ 

4 mimari tl\baka vardır . Bu Et1 e 
1 

tinin en kar?.Heristik kısnnlarıtıı 
ihtivC\ etmektedir. Eti tabakası:., 
girer girmez höyüğün büyük .~, 
merk~z olduğunu tanıklık eden btJ 

.. k . • 1 r kctı· yu yap~lar ve zengın esere 
dini göstermektedir. k~ 

Bu seneki hafriyat sahası sfeJ1dı:ı 
li kaor hizasında olan sah~ ,i 
olmuştur. Eti mabedi temel et· 
bu kapı seviyesinde bulunınuştı.J rı 
Devir tihariyle sfenksli kapıdt'ıfl 
daha cskidil'. Bu kapı natarn'-

-~onu: eı · 
"' ' 



Lise ve orta okullara 

Talebeler nasll kaylf ŞEHiR HABERLERi 

ihtiyacının malzeme DUo kanıı bir cloa-

d · ı · ? e 1 lyOr • Esnafa kredi nak 
Bu sene orta okullara 7000, lise- dengapılmıgacak 
lere 5000 den fazla talebe yazıldı 

Ateş almayan 1 Türk - Alman 
tabanca ticaret anlaşması 

qy~me 20 Ağuatostanheri devam yorsunuz. kabul edlldf Dün Şehremininde iki şotör ara 

Faik Kurdoğlu dOn 
sabah Berllnden 

dlJndO 
L Li~e ve orta okulJarda yeni talebe/ - Ya müracaatleri nuıl kutılı UzerJnd e n temini yetin lJnUoe geçti 

edilmektedir. Bu tarihten itibaren ıe - Evvelki yıllarda bu pek mühim amda sonu feci bir cinayete varacak 
Çen müddet içinde yalnız Iıtanbul bir dertti. Gün olurdu ki bütün kori Esnafa kredi temin edilr.ıesi açın bir kavga olmuştur. Türk - Alman tica"et anla§ması 
daki orta okullara 7000 liıelere ele dor bqtan bap müracaatçilerle do teşekkül etmiş olan komisyon dün Evvetce bir meseleden dolayı biri müzakerelerini idare eden ticaret he 
te.ş binden fazla talebe yazıldı: lardı. sabah saat onda esnaf cemiyetleri birilc dargın olan, Ramiz ve Heh~ct yetimizin reisi ve iktisat vekaleti 
l Bu arada en kalabalık, bu itibar Halkın hücumundan kurtulmak i birlC§ik bürosunda toplanmııtır. dün de kavga ederek biribirlerini müsteşarı Faik Kurdoğlu dün sabah 
da dal işleri en fazla :>lan .. liselerimiz çin kapıya iki polis koymak mecburi iki saat devam eden toplantıda dövmeğe başlamışlardır. ekspresle Berlindcn fehrimize gel • 
l ebn stanbul erkek lısesının nasıl ta f dı Fakat bu işin bu yıl önü kredinin nakden değil, esnafın ih Bu sırada Behçet tabancasını çeke 
~ e kaydettiğini okuyucularımıza ye 1 var · . .. I ld v • tiyacı olduğu malzeme üzerinden te rek ate§ etmek istemİf, fakat tetiğe miştir. 
bıldı'rrnegıv· caydalı bulduk: alındı. ş;mdi muracaat er aza ıgı gı d I h h ba v aha I Faik Kurd docm•ca Parapalasa in r, • min e i mesi esasında emen emen amasına ragmen t nca ate§ a 11!11" -

k O~ul merdivenlerinde yukan çı bi yanlış müracaatler de ko~ayca hal bütün noktai nazarlar birletmittir. mamıştır. mif, ögieden sonra Dolmabahçede 
~!dıgr zaman büyük bir kalabalık ediliyor. Simdilik bu esas üzerinden yürü Üç defa tetiğe basan Ramiz, ta açılan Tarih Kurultayına iıtirak 

goze çarpıyor. Bunu da kültür direktörlüğünün ne;ek, kunduracılar esnafına kredi bancanm patlamaması ilzerine, yan etmiıtir. 
kufa~abal~~ .. ar~ından ilerliyerek o neşrettiği klavuz temin etmiıtir. temin edilmesi için deri fabrikaların sokağa sapmış kaçmağa baılamııtır. Öğrendiğimize göre Almanya ile 
Od dire~t?runun odasına geliyoruz. Yar direktör bunları bana anlatır da, bahçevanlar için ziraat alatı sa Ramiz biraz sonra yakalanmış mah imzalanmlf olan ticaret anlaımuı 
~ andml ıkı tarafında yar direktörle k . anda klavuzun talebe tan müesseselerde, ve diğer esnaf i- kemeye sevkedilerek ve 3 gün hapis da bi 1 • • iki memleket arasın tam r a ııve n ° a an da ayni vaziyette~ Tık en aynı zam .. . çin de alakadar olduğu yerlerden 1 lirada mahkeme masraflarını öde da h · 
J,_ kJ · k mmı açmıı gosterı ri• temin etmekte olduğun n er ı 
l ... , tı mı dolu .. Koridordaki çocuk yazımına aıt ıs doğ'rudan doğruya, malzemenin te - meğe mahkum edilmiıtir. y 

ar ·ı rı lı ki memleketin ticari mahafilinde bü 
b. ı e ve ı er anısında konu§tnalar yordu... min edilmesi için eus surette an Trlko•-Jcıların dllell kabul 1 k ı 
ır ba d k ' b" ·· d. di l 1 k .. yük bir alAka ve sevinç e Bl'fl an .. Yan yanın a i çocug"' una aoru Elime aldun, ır goz gez ır m. aşmalar yapı aca tır. 

"•or edlldl t ~ : Hakikaten klavuzdaki taksimat ol mıı ır. 
- Aıı kağıdını ne yaptın Selim? d k ··h"mdi.. Çe,meler tamir edilecek Memleketimizde bulunan trikotaj Bu cümleden olarak Almanyadan 
- Sende de "'"I · ..... u ça mu 1 

• Evkaf •ehrin muhtelif yerlerinde cılann hemen hemen hepsi iptidai --1.·imiz ihracat tacirler.ine çok. mü 

- Ah gı mı annecıgım. Odanın 1• a· tekrar müracaatçılerle y b dd im da bed ı ı r"'" fi d -~~ı ek ed Bak d ç ki camı·lerı··. ı tamir ettirirken unlara ma elerini A anya n e i atı sait tekli ere evam ew m t ır. , ··· onu ev e unuttum . d ı ı ı da 
l(O§ çabuk al... ' dolmuıtu. Bay Neıa on ara meşgu bitişik olan çeşmeler belediyeye ait ay zarfında ödenmek üzere temin et Taleplerin fazlalığı karıısrn tuc 

Çocuk okul m di l • d k olrnağa bafladı. Başımla selam vere olduğu cihetle tamir ettirmiyordu. melde idi. Fakat merkez bankası hu carlarımız esaslı surette faaliyete 
tarak iniyor. er ven erın en ° rek odadan ayrıldım. Çcımelerin tamir olunmaması müddeti çok bulmuf olduğundan üç geçmiıler, isteklere tam bir tekilde 
Diğer tarafta hqka bir konuıma: _. .,, • doğru görülmediğinden Evkaf ve be aya indirmiıti. cevap vermek üzere h&mlıklara bq 

Ecli lediye mümesilJerinden mürekkep Bu vaziyet eauen fakir olan triko 
~-; ... ·rnedeknbbulgedün geldim. Aca lstanbulun en büyük ihtiyaçların bir heyet çe•meleri tesbit etmektedir tajcılan endİfeye düıürmÜf, 20-30 lamSoışnlahrdıafrt.a zarfmda .Alma-nyaya bı·ı 
. .:ıocugumu a u ecekler mi der · k ld G ·· y k da k T" Oda •tnız" dan bira· de •üphesız o u ur. un Mahkemeye verilecek a r tri otajcı ıcaret ama mü k da "h"k 

~ :ı hassa mühim mi tar h ı ve ya • 
Öt k" ·· "d den güne artan nüfus sayısı ile bu ka.-•k~llar racaat etmiıler, bu vaziyetin devam et 

e ı ona umı veriyor. y- ,. tikçe borçlanın öcleyemiyecekleri gi pağı sevkedilmittir. 
-Tabii tabii.. vaziyet her yıl biraz daha ehemmi Bir müddet evvel limanımıza ge. bi çalqmalarma da imkan olmıyaca Hava yollarının yeni 

~ ?kul yar direktörünün oduına yet kesbetmektedir. len bir lngiliz vapurunda gümrük ğmı bildirmiılerdir. tayyaresi 
b~gru ~aklaşıyoruz. Kapuda iki gür Hk okuldan ziyade bugün orta 0 muhafaza memurlan tarafından i • . Bunun üz~rine ~en.iz b?nkası nezl Devlet hava yolları tarafından Lon 
b~z sevımli yavru birinin yanında kula ihtiyaç vardır. Kültür bakanlığı pekli kuma, kaçırırken cürmü meş din.de. t~ıebbuse gırmı.t .Tıcare.t. o.c1a. draya SinAri• edilen dört motörlü 
f tr subay diğerinin yanında da Yat b hud yapılarak yakalanan, Said., Hüs d _ dd bed li k b ,..... -s • • y 
ıca bir bayan var,... §ehrimizin orta okul vaziyetini tes it nü, Nahit isimli dört arkada§, ihtisas sı ıptr aı ma e e nın ea: ısı gı ı ekspres tayyarelerinin ikincıainın e 

Yan1arma yaklaştım. ederek yeniden muhtelif semtlerde mahkemesine verilmitlerdi. Kaçakçı yine altı ayda ödenmesi hususunda tilköy hava meydanına geldiği yazıl 
S l ahk b. k .. k banka ile mutabık kalmıştır. mııtı . 

. :- öyle bakayım küçük buraya okullar açmağa karar venniı ve ye arıp m emesine ar aç gune a Bir doktorumuzun Londra _ lillmbul hav.a yolunu 
.p,,.ı~n s~ldin? nideri yedi orta okul daha açmıştır. dar baılanacaktır. muvaffaklyetl t 2 saatte muvaffakıyetle kateden 

özlerini kırptı. Kültür hayatımızın bu ilerleyişi D B 888 od 8 
Ok .-ara Or 1 Zonguldak hastahanesi nisaiye dört motörlü büyük hava sefineai - umaya r hakikaten takdirle karşılanmağa de dlokft muameleler mütehassısı Bay Hulusi Vevikelin AI dün sabah saat 10 da Atıkaraya ha 

- Peki okuyunca ne olacaksın) ğer.. manyada F rayburg üniversitesi ka -J reket etmittir. .. .. tru A~abeyim gibi subay.. H. Bedrettin Ülgen Son aiyaai hiditeler dolayiıile Jı • dm kliniği asistanlığına kabul edil Bundan baıka dört motorlu tay .. 
ıgerıne sordum: Mar din Vallsl fehrlmlzde tanbul para bonaamda huıl olan en mittir. Bay Hulusi dün akşamki tren yarelerden biri de ıervi1e batlamlf, 

• - Bak, bu subay olacakmı• ya k di- .hala zail olmanut, muamele bir le Almanyaya gı·tmı· •tir. · Ankaradan aldığı on yolcu ile Y eıil •en ı k "$ Mardin valisi sabık emniyet dire ır- y 

ne 0 aca srn bakayım? . türlü istikrar peyda etmemiıtir. Di • Bay Hulu"sı· 0··num·· u·"zdekı· aylar zar köye aelmlf· tir. B·· ··k törümüz bay Fehmi Vural iki ay e 
tı ~yu annesinin yanına yakJaı ğer yabancı bonalarda da vaziyet hnda Hollandada toplanacak olan Yolcular, tayyarenin çok iyi ve 

y k k I mezuniyetle şehrimize gelmiftir. 
' u se ses c: aynidir. Cumartesi günü Londra bor beyneJmileJ kadın hekimleri kongre rahat bir seyahat vasıtası olduğunu 
- DoktorJ O bl l k da b• li · fi 146 56 1 · J di B lomo azasında yar a· saam ır ister mn yatı . sinde de bulunacaktır. aöy emıf er r. 

~ ~Y~~~~B.~hlrN~~n ~nanHUse~nl~U ~~m~n14~1~S~~·--------------------~-~ 
il) asına ~irdim. Yar direktör o kada?' Geçenlerde Davutpqada bir oto • çılmqı öğleden ıonra da J 46,59 Es k 1 va 1 im 1 z H a ydar 
d eşgul ki beni görmedi biler Onün mobil kazaar olmuı, toför Şakir oğlu frankta kapanDUltJr. Bu vaziyet in 
~~I duran yaşlrca bir bayana derd giliz Jiraamda da bir iıtikrar olmadığı 0 Q n Ş eh İti f A e m er B Sim 1 e g Ö m Ü f d Ü 

atmakla rneşgul. Hayri, Hü1eyin isminde bir köylüye pek açık bir tekilde göstermektedir. ~ 
t~ - Sizin çocuğunuz Kumkapı or çarparak yaralamlfb. Şoför kazadan Dün lstanbul borsasında birinci 

okuluna gidecek. ıonra Hüseyini arabaaına bindirerek tertip Türk borcu tahvilleri 13, 15 
- Buraya vermek istiyoruz. hastahaneye götünnüttü. ten aatılmlf, ikinci ve üçüncü Türk 

~in :-~~ °Kkul alamaz hem bakm si Köylü Hüseyin düQ yatırddıiı !38 borcu tahvilleri üzerine hiç bir mua 
) k Vınız umkapı okuluna daha kırköy hastahanesinde ö.bniif, adliye mele olmamııtır. 
llrn ··b "de B · Andl a d ' nnn uraya getiriyorsunuz, doktorunun muayenesi neticeaın unclan bafka a o u demir yo 

ki .. a okul, bu da okul, aradafark yok morga kaklmlmasma IÜZUJIJ görül .. lu tahviUeri 10,45 ten. muamel gör 
B müıtür. müf, bir İngiliz liruına 628 kurUf 

ti: ayan ısrar ediyordu. Fakat bü O beel fiyat tesbit edilmiıtir. 
"n ıs ı ~ Mallve tah•ll f U ~" rar arından bir netice çıkmaya ,. 1 Zlnclrllk uyuda bir 

dllfnnı anlaYJnca kabule mecbur ol ln fa edlllJGr . 
Sirkecide Repdiye ve Şahinpa~ kaza 

~Bu sırada bafka bir bayan da çocu oteUen, arasmda e1ki bir medrese b~ Beyowlunda Muradiye sokağında 
l. t'lun num .. v k · · nası var..ı-, Burada -kiden odalar kı " 
Qjt'l d arasını ogrenme ıçın aır .... erdi oturan Beyoğlu kaymakamlığı me -

ereden su getı·n·yor. raya verilirken kiracılarm göat "k J da Ba Jh kad .. 
de L---' mur arın n y san ar atı mu 

- Ç k h leri piı manzaralar yu"zün n ~ k ı d~ll cı oc~ . em~n. şi~di imtihan tekait İsmail Hak ı i e motosiklete 
altı • ktr, ıçerıye gırıp ogrenseniz ne tıJmııtr. S k binmİf, Büyükdereye gitmek üzere 

t sanki~.. Bu medreae yıktınlıp yerine ir e yola çıkmıtlardır. 
yar di k .. 1 ci maliye şubesi binası yapılmasına Zincirlikuyuda Su terazisi onun 

l'ı~ l re tor sert enmeden onu ik karar verilmı· •tı·r. 926 
Ça ışıyor: Y F de arkadan gelen numaralı husu ...._ 1 Bundan başka Kadıköy ve ener .ki de b ... ,, nıtihan daha henüz bitmedi d d d 1. tah·ı·ı •ube si otomobil motosı ete çarpmıf, 

"Ja e e yeni en ı·kı· rna ıye " Y Jk· k ..J__ h 1 f 1 

/tlerlmm B. Hydarın ~·r !nth lerlc Örtüle11 me.;arı 

;-.,, n şirnd· •• v k k b"J d v•ı virmittir. 1 ar Bu.t mu te İ yere 
''~lede',.,. 1 ogrel~"?e a 1 egı 1• si yaptırılacaktır., 1 

Od 
·• sonra ge ınız. rinden yaralanarak Aman hastaha 

iki gün evvel vefat ..den eski val ı mi§. burada namazı kıhnmııtır. Son 

hr · · Haydarın cenazesi dun ta tabut beled:yenin cenaze arabasına ve te emını . l d 
merasimle loıldmlmııtır. konmuştur. Bir çok kı~se er e. oto 

a Yeni Kp arabaları nesine kaldmJıru•lardır. \' Yavaş yavaş tcnhaJaıryor. Çu Y 

ar direktör beni görünce tanıdı: Belediye tarafından .y~p~l~n .~e BAŞINDAN Y ARALANDJ -
........._ G ·· · ni tip çöp arabalarından bı:.1~.cı~~ dun Kadıköyde Kurbağalıderede oturan 

IQctkla ortiyorsunuz ya posteki say cıkmıştır. Bu arabalar gurultu çı • 16 yafrllda Sabahattin evvelki gün 

O ıneşgulüz. c makta Moda civarında Kadrinin ka--LLane 
L. tu d karmamakta etraıa toz saçma .ruu• 
ı;ılJ .... kr um hemen tenhahgvı fırsat T ' · ., ı·rse bu"'tün si üzerinden deniu at1;\mlf, L--ı t•• "'• '- dır. ecrübe iyi netıce ver ~ ""Y 

......... sordum. arabalar yenilenecektir. lara rast gelerek ağır su.·ette yaralan 
~i t"ı Geçen yıllara nazaran bu sene ı I klf mı,trr. 
l'ıtt~ .... -be Vn?.İJ•etini nasıl buluyorsu UçUncU cezada bir ev Sabahattin hastahaneye kaldınl 

......... s·· he 
" Diın Sultanahmet üçüncü sulh ce mııtır. 

za mahkemesinde Hikmet isminde Akf8m ar kadBfJm lZ '-ttıv .... tın siz talebe günden güne 
l>ıl d 

0~· . Ce en yıllara nazaran bu 
~ b: 8 f,.zla müracaat var .. Bunun 

UYijJc mi i ehrimizde yeniden 

biri arksda .. ı Aliyi kolundan yarala -
mak suçundan ı ay beş gün . hapse Aqam gazetesi yim.i yqına gir 

mahkum edilerek derh~l tevkıf olun mittir, tebrik eder, muvaffakıyetle 
devamını dileriz. 

Saat on bir buçukta Cerrahpaşa mobil ve otobüslere bınerek Edirne 
hastahanesinin önünde merhumu se kapıya gitmiılerdir. . • da 
ven)erle belediye erkanı, itfaiye efra Merhum Haydar Edirnekapr ıe 
dı ve bir rok belediye müstahdemleri hıtlikte bir kaç ay e~el vefat ~en ~·İ 
toplanmıılardır. neral Şükrü Nailinın yanınago mu 

Vali ve belediye reisi Üstündağ mÜftÜr. ld ·ık 
da cenaze merasiminde bulunmuı - Milli hükumetin lst~.nb~ Na ~1 • r şekkül ettiği zaman $ukru aı 1 s-
tuOnde muhtelif yerleden gönderi • tanbul kumandanı, Haydar da vali 
len ~elenkler olduğu halde teşekkül idi. I 
eden cenaze alayı saat on ikiye doğ Ru suretle milli hükumetin atan 
ru hastahaneden hareket etmiftir. bulda ilk mümessilleri yanyana gö • 
Merhumun tabutu eller üzerinde Ak mülmüş bulunuyorlar. Allah rahmet 
sarayda Valide camüne kadar getiril eylesin. 
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Tarih kongresi Afafür
kün huzurile açıldı 

(Üst;yanı 1 incide.} 
nadolu paleolitik devrine ait eser
ler bilhassa Alaca Höyükteki me· 
zar te§hir edilmekte ve Milattan 
dört bin sene evveline ait keramık 
örnekler, ayni zamanda yine Mi
lattan dört bin sene evveline ait 
Anadolu !anatı ve ayni muasır de
virlerin Sümer, Mez::>potamya ı~ 
Mısır sanatları, bunların yanı::\· 
da Boğazköy kalesinin geçirdi:i 
safhalar gösteren müke:r.mel bir 
maket ve yine o devre ait san~t 
eserleri gösterilmekteydi. Bunla· 
rın yanında Cerablusdaki Hieroğ
lif kitabeler teşhir olunmaktadır. 
Ayni zamanda Miken, Girit, Mı· 
sır ve Ege medeniyetleri co.nla•Jdı
rılmı§, bunlara ait vazolar, he1· 
keller, testiler tc§hir edilmişti. 

Bunların yanında Eti hieroğEf 
kitabeleriyle Eti medeniyetinin 
sonu ve Frikya medeniyeti eser
leri, bilhassa Zencirli kalesinin ma 
keti gösterilmekted::. 

Bu devirlerden sonra Yunan sa
natının Arkaik ve Elenistik devir
leri sonra da Roma, Bizans sanat
ları: altı kavımlar devrine ait al
tın itlemeli vazolar, çanaklar. ve 
bu medeniyetlerin tarihi seyırle
rini gösterir haritalar görülmek
teydi. Bundan sonra Selçuk dev· 
ri, Mısır Memlukleri devri, Uygur 
cmeld6ne iyeti,,u19 addfiziml 
medeniyeti, 15, 16, 17, 18, 19 un
cu asır Türk tezyinat sanatlarını 
canlandıran hahlar, kaftanlar, el 
yazıları, oymaları, bu arada Na
poleonun gönderdiği mektuplar ve 
padİ§ahlar tarafından ısdar edilen 
fermanlar, ayni zamanda Uygur 
yazısı ile yazılmı§ mektuplar, Ka
raman oğullarının vakfiyeleri teş· 
hir edilmektedir. 

Nihayet ıslahat ve tanzimat ve 
me~rutiyet devirleri ile bunlan ta
kiben Türk dünyasında Büyük A-
tiirk~ yzu:attıgt emsaltiz eon 

inkılap devrine ait bütün safhalar 
fevkalade mükemmel bir ıekilde 
canlandırtlmış bulunuyordu. 

T ARlH KONGRESi 
Tarih Kongresi saat on beşte açıl 

dr. Salon saat ondan itibaren dolma 
ğa başlamıştı. Salonun Ön tarafına 
konan koltuklar ecnebi profesörlere, 
arkası matbuata aynlmı~ bulunmak 
taydr. 

Ulu Önder Atatürk tam saat on 
beşte localarına geldiler. Salonu dol 
duran yiizlerce dinleyici büyük bir 
coşkunlukla sevgili başbuğumuzu al 
kışladı. Kürsüye gelen Türk Tarih 
Kurumu başkanı 8. Hasan Cemil 
Cambel kısa bir söylevle kongreyi aç 
tı. 

~ . Hasan Cemil Çambelin açıı nutku 
B. Hasan Cemil Çambel nutkuna 

şöyle başladı: 
Bay Cemil Ça.mbel nutkuna şöyle 

başladı: 
- Atatürk, sayın dinleyiciler ... 

Bugün ikinci Türk Tarih Kongresini 
açıyoruz. Türk Tarih kurmunun bu 
kongre ile takip ettiği gaye, senelrle 
yaptığı ilmi araştırmalarda elde etti 
ği neticeleri gerek Türk ilim alemi 
nin ve gerekse dünyanın her tarafın 
dan aramıza gelen alimlerin tetkikle 
rine sermektir . ., 

B. Hasan Cemil Tarih Kurumunu 
tesis eden ve tarih araştırmalarına 
yeni bir veçhe veren hami reis /.\ta 
türke sonsuz saygı ve sevgilerini sun 
duktan sonr3 kongreye muvaffakı 
yetler temenni ederek sözlerini bitir 
di. 

Riyaset divanı 
Bundan sonra kongre riyaset inti 

habı yapılmak başkanlığa kültür ba 
kanı Saffet Arıkan, fahr-i baskanlığa 
Prf. Pittard, başknnhklara Prf. Ba 
yan Afet, B. Hasan Ce ;ıil Çambel 
ve Halil Etem, sekreterliklere lsma 
il Mü~tak Maya~on, B·ıvnn Fakihe 
Öym~n. Kemal Ünal, Mesih Güver, 
F ·~ Reşid Unat, Reşad.Münire Gü 
ner, Sıdıka lnankur seçildiler. 

Safret Ankan kürsüde 
Kon-re reisliğine seçilen kiiltür 

bakanı Saffet Arıkan, oaşkanlığa se 
çildiğinden dolayı teşekkür ettikten 

sonra sözlerine şöyle devam etti: 
Türk Tarlb I<urumunun çalı§ma ama::ı ; 

yalnız TüRK KOLTüRÜNÜ arqtırm&k de. 
g-ııclir. Biz o çahı.'mlnnın kıymetini ve öne. 
mini ; bütün yUrcycrde medeniyet hayatmıt 
ermiş bulunan milletlerin orijine! varlıkları. 
nı ve kUltUrlerlnl arayıp meydana koyma. 
eı.ııda ı;örtiyoruz. 

'l'Urk Tarih Kurumu, ara~tınna.larmda. 

tezlerini l&bs.t için A rkeolojl ve Antropolojı 
gibi müsbct ilim bulu§lnrına, ve bunlarla be. 
raber T'tirk lcngUlstlğlne dayanır. 

Hure:eıer; dlnl ve siyasi lnclzaplarla ya.. 
zılmı' eserler; indi mUIAhazalar ve mtitale.ı.. 
lnr Ttlrk Tarlb Kurumu için kıymet &.lmak. 
tan uzalt tutulur: eğer o gibi eserler okuniJ. 
yor \•c o gibi fddlalar dJnlenlyorıa bu, ancak 
eserlerini, lc.'!dla1nnnı ytlrcyer Unlveraitelerfne 
kadar sokabilmiş olanların: ne gibi fikir ve 
hisler altında yUrUdUklerlnl anlıyarak, bu 
günkU ve gelccclı nc:ılc ilimde temiz ahlAk 
tlersl \"Crcl: ilmclt hn=ır\ı~ içindir. 

Türk Tarih Kurumu; yUreyerde, türlü şart. 
lar ytlzünden ayrı ayrı siya.si idareler teş1dl 

etmiş olan milleUer arasında; geçmişin eksil< 
yanlı§, gayri insani duygularının temerkUz 
ettirdiği birtakım zihniyetlerle, insanlık ara. 
sma sokulmuş olnn dllgmıınlıklann. flslt dU . 
§Oncelerln lojlkslz olduğu kanaatindedir. 

Kiiltiir Bakam Sal/et Arıkan 

lıtc biz, Tllrk Tarih Kurumu, mllleUerln 
çocuklarm verecekleri ahltld dersleri; bu 
tpret etUgimlz methumdan almaları tarar. 
tarıyız. Türkiye Cumhuriyeti Külttlr B.ı. 

kanlığının okullar prognurunı bu esaslanı 

~ tertfp e~ olduğ'Unu bildlrmekle fa.ili; 
duyarım. 

Demiştim ki, TUrk Tarih tezi: bUhau& A:. 
keoloji ve Antropoloji gibi; bunların ne ol_ 
duğunu bilen lllmlercc; sizlerce yakından bL 
lindiği gibi; reddi kabil olmıyan ilimlere da... 
yıınır. 

Bu Ulmlerde Türkiye Cumhuriyeti taallyr.. 
tinin; bulduklarının yüksek kıymetine ra~. 
men: hcnllz gene; olduğ'unu söylemek: haki. 
kaUn ifadesi olur: bu sözümle ne kasdettl. 
ğiml dcrhıı.I söylemeliyim: 

YUrcyer medeni tülmlert bu ite çoktan baş. 
!adılar, ve tUrlU kıtalarda birçok kazılar, 

buluşlar yaptılar; ve bunlardan fikir dünya.. 
sına faydalı veslkalıı.M, lllm Aleminin gözl\ 
önUne koydular; bunu tasrih ettikten sonrJ. 
beyan etmeliyim ki, TUrk Tarih tezl; yaJnrz 
kendisinin son zamanlarda meydana çıkardı. 
ğı Arkeolojik ve Antrepolojlk vesikalara d~. 
C'll: bUtUn dUnya Alimlerinin daha çok e\-vel 
çıkarmııı olduklan vesikalarla teyit kabillye. 
tlnl bulmu§tur. 

Bu sebepledir kf, ııu temennide bulunmak 
istiyorum: 

Bc§er hayatının hakiki tarihini bulmak 
için bUtün medeni ytıreyer llfm heyeUerf. 
Türk Tarih Kurumunu yalnız bırakmasmlar; 
elele vererek ça.lı§sınlar; bu çall§mada takıp 
olunmruıını uygun dU§ündllğUm prensibi, mi!_ 
samalıanıza gUvenerck, 11u olsun demek 1!. 
terdim: 

''Alimler, hangi millete mensup olurlana 
olsunlar, onlar yalnız kendi mllleUerinln mı\lı 
değildirler." 

B. İbrahim Necminin söylevi 
8. Saffet Arıkandan sonra Dil 

Kurumu adın B. İbrahi mNecmi kür 
süye gelerek Türkiye cumhuriyetin 
de ilim alanında tarih ve dil çalışma 
larınm, milli olduğu kadar beynelmi 
lel bi rehemmyetle temayüz etmekte 
olduğunu belirterek şöyle devam et 
ti: 

•'Tarih ç:alııımaları TUrklUğUn Orta Asyo. , 
da ilk neolitik ve maden medeniyetlerini b1L 
tun dünyadan önce yarattığını, bu medeni. 
yctıerln birçok göçlerle ana Türk yurdundıtn 
yeryUzUne dağıldığını göstermektedir. 

Dil ara§lırmaları da dünya kUJtUr dilln\r. 
ayni merkezden çıkarak her yere )'ayıldığl:ı; , 

Hint _ Avrupa dilleriyle scmlUk dilJerln an.'\ 
kaynağı bu ilkel Ttlrk dili olduğunu meydansı 
koymaktadrr. 

Bu iki çalışma blriblrinc o kadar sıkı ve 
yakından bağlıdır ki TUrk Dil Kurumunu"! 
kunılma.st bile blrfncı tarih kurulta.ymm w. 
rimterindcn hlrl olmu§tur. o gündenberi iki 
ke.rde§ kurum, kendilerini kuran ve koruyan 
Yüce Önder·ın kutsal irpt•an altında, ele!e 
''ererek çalı§maktııdırlar. 

Her dUııOnce ,..e hareketi TUrklUğe yeni \'t: 

geni§ bir yUkscJme ve ilerleme u!l<u açıt.o 

Atatürk'ün kurultayda bulunu§u ve onu ytll\. 

aeli patronajlyte preflend!rmes!, nıuvatta'ICi: • 
yetin en bUyUk mUjdeclstdir. 1 

Tarih "e Dil Kurumlarmı yalnız himaye 
Ue katmıyarak çall§malarma da daima tştf. [ 
rak eden, hepimize )'ol glisteren tnu önd~rl 
sonsuz şUkran ve aaygılarla se'lAmlar, aay:n 
Kurultaya yUksck başarılar dilerim." f 

B. İbrahim Necmiden sonra Ku 
rum genel sekreteri ve Ankara fakül 
tesi bakanı B. Muzaffer Göker kür 
süye geldi. Tarih, dil, coğrafya fakül 
leleri ile lstanbul Üniversitesi edebi 
yat fakültesi adına Türk Tarih Kuru 
mu ikinci kongresini saygı Ye sevgi 
i]e selamladı ve kongreye bc:.rarılar 
diledi. 

B. uzaifer Gökerden sonra kon 
gre fahri başkan profesör Pittard 
kürsüye geldi Fransızca bir nutuk 
söyledi. Sık sık alkışlanan bu nutkun 
tercümesi sonra konre sekreteri B. 
Ismail Müştak Mayakon tarafından 
okundu. 

Profesör Pittard ecnebi alimler adı 
na kendisinden söz söylenmesini is 
tendiğini ve bunu büyük bir memnu 
niyetle kabul ettiğini söyledikten 
so-" ... sözlerine şöyle devam etti: 

"Ben, kırk senedir, kalem ve kelA.munla, 
tarihin, çağlarını blriblrinden ayıranuyaca. 
ğmı, keyfemayeşa seçıımıv bir andan b~•a. 
nılanuyacağını, velhasıl onun insanla birlikte 
başlar olduğunu 6ğretmektcyim. 

PalooliUk çağ, en eski göçebe eıılA.fımızm 
medeniyeti böylece tarihe mal otmu§tur. E. 
ıuurcn, kongrenin nazarlarına arzedilen o pek 
zengin, pek lntızaınlı, pek vazıh ve pek pa. 
dagojik sergt, blr memleketin, bir bölgenin, 
blr mllleUn bütün maceralar sllslle.sinlıi muh.. 
te§em blr gösteri§ldir. 

örnek diye ouracıkta bulunan ve sergisin.. 
de arkeolojik zenginliklerin! bize te§hir eden 
Anadoluyu alacak olursak, ne görüyoruz? 
Dokuz yıl önceye kadar meçhulümUz olduğu 
halde, bugün bu yurdun birçok ·nolıtalarmdl\ 
meydana çıkan yontuJmuı ta§ medeniyetini 
neolitik medeniyet, Ye ondan sonra da bakır 
ve tunç medeniyetleri iııUhlA! etmektedir. 
İşte, hundan sonradır ki, prot~Wer &'lbl kıı. 
vlmler tarihe giriyorlar. Ltkln bu proto • eti' 
ler de klml'.!rdir? Hiç eUphealz, ayni yerlerde, 
bunlardan önceki meı!enlyetıeri kurmu§ olao 
insanların ahladı, böylece, neallden neale rtL 
cu ederek, bizi bfz.zarurc, tt paleolltlğe kadıır 
çok güç §artlar lçcrlainde hayatı ldameye 
muvaffak olıı.n o lneanlara kadar ileten bir 
ailsile teablt edeblllyorwıı. OnlarBIZ, tarih ols. 
ma.zdL 

Bu yeni devletin fçlnde çok tablt bir .mil'!S. 
sese olan ve kendine gelmek ve yakm veyll 

uzak, mesut veya bctbaht mazi!tnde, fakat 
bütün mazl.tlnde kendi kendini bulmak !ate. 
yen bir milletin tamaı::ıfyle ymllenmek hıı_ 
susund&kf sonsuz a.n:wıunun doğrudan doğ. 
ruya bir nctlce1i bulıınan Türk Tarih Kuru.. 
mu, ılm.:lyo ka<tar bUyUk ıııcr bıı,§armıı bir 
ilim cemiyetidir. Onun daha birçok b!Sylc 
bUyUk itler başaracağına lnancım.ız vardır. 

Onun enerjisi, bu yurdu kuran ve CumburL 
yetin ıerenı bAnlat olan zatın enerjisi Ue bir 
gitm~ktedir. Esasen, duyduğuma göre, TUr_ 

kiye Reisicumhuru, bu vatanı mUeıııaeıeye 

can ve gönUlden allka göstermekte, ona keıı.. 
dl heyecanlarını yılmır.k bilmeyen çalışma 

hasletlerlnl nelhetmektedlrler. 
Her tarafta, mesell Pir1 Reis gibi. kadir 

ve kıymeti blllnmemif Türk Alimleri hakkın . 

Profesör Pittard .~üylel'ini verirl•crı 

tarihin doğuşunda. EU adını taşıdıktan gflı! 1 porunu okudu. Raporur. hülasası § 
birkaç bin yıl sonra da Selçuk, Osmanlı ve dur: 
nihayet TUrk lsmile anılmışlardır. ? 1 d k l T "h K 

BUtlln bu noktalar üzerinde bizi aydınlat. 1-·4·931 yı ı.r. a ur~ an ~rı U 

mak, bUtUn bu vakıalar hakkındaki bilgimizi mu, Cumhurıyet devrıne gelınceye ~ 
artırmak, bin yıllarla alllrlar, kavtmlcrıe dar hakikatlere uygun olmayan te.rıb 
medeniyet safhaları arasındaki zaruri llt! . kitaplarım yenibaştan ilmi etüdlere 
aakları tesbit eylemek, Ttlrk Tarih Kurumu. istinaden hazırlamış ve T urk T arı1ı 
na dü;:en vazifedir. tezini dün.,.·a alemine tanıtmak içill 

O, b~ lfe, cUmleten kaydetmekllgimlz ve J d)ı 
yine cümleten alkı§lamamız IAzımgelen bir "Türk tarihinin ana hatlan,, a 
~evk ile hazırlanmaktadır. Zira, Türk Ta.. büyük bir tarih kitabı hazırlarr: " 
rihl, heyeU mecmua..sı bakrınından blzJm de başlamıştır. 
tarihimizdir. Bu cihet ula fUpbe g!StUr. Kurum gimdiye kadar •• Yakdl 
mez. ön Asyanm -ki ben bu tabir ile, bir l be l kl • "0 
Orta ve Batı Aıyaalle bUtUn bir Avrupayı şark.,, .. Anada U Y i en., . 
kaııtcdlyorum- dUnyanm ilk devirlerine irca manlı devletinin dağılma devtl•! 
olunması llzımgelen be§erl vahdeti! gittikçe "Orta Asya Türk devletleri,, "E5~ 
daha gUzel lsbat edllmtı olacaktır. Mısır., kitaplarını bastırmıştır. Bu teli 

Geçen gün Bükroş Antropoloji ve Arkeo. eserlerden başka on iki kadar ki~P 
lojl kongresinde, Ttlrk Tarih Kurumuna ve 
bu kons;-reye hız verenlerden biri olan Bs. tercüme edilmiştir. 
yan Afet, Kurumun Anadoluda son yaptıgı Bunlardan R~idüddin'in "Camii.it 
kazılardan bazı neticeler g<>sterdl. Orada ha. tevarihi,. lbnişşeddadın "Sultan Bşf 
zır bulunan ve §imdi de burada rasUadığım Bars., ı, Ebul Fethi Dündarirıiıı 
meslekdqlar. Bayan Afet'ln, 0 gUn bize. "Zübdetünnasra ve Nuhbetülusra •' 
Türk' tarihinin bir tasımı ibraz etmekle na'Jll G ••T !ı. 

sı ile Alaeddin üveyninin arw 
haklı bir muvaffakıyet kaz&nml§ olduklarmı bit 
söylersem beni tekzip etmiyeceklerdlr. cihan küşa., adlı eserlerinin tab•ı 

öyle kJ, ikinci seksiyonun ittifakı Ara. ile mek üzeredir. 
ittihaz edilerek kongre tarafından da tu\ip Raporda yurd içinde yapılan iti~ 
edllen bir karan Ue: Anadoludakı ara,tır. den başka yurd dışında yapılan foşıı 
maların daha da hızlandmlmam talep edil. yetlere de hayli yer verilmiştir. 13ıJ 
mlştlr. 

Böylece, Türk Tarih Kurumu. daha ıı imdi. kısimda İ§tirak edilen mühim kongre 
den bize çok güzel ümitler vermiş bulunu.. ler zikredilmektedir. 193 7 yılın~ 
yor. Biz:, kendisinden, yalnız men.sup olduğu Bükreşte toplanan .. 17 inci beyneı 
yurdu değil, takat slyaaal olsun. dlnt olsun, milel Arkeoloji prehistorik ve AnttO 
sosyı\I veya artlsUk olsun, hepimizi llgfleyen Ô' 
evrensel tarfht vıı hattA bu tarihten neşet poloji kongresi,, ne, l 932 yılı~ 
edecek ttıoz:otlyl zcnglnle§tirecek mahsuller Londrada toplanan "Prehiston'IC:" ;j 
beklemekte~iz. Bize, ne ve kim olduğumuzu Protohistorik ilimleri birinci oeYfİ1• 
bildirdikten sonra. o, bizim fııtlkbale doğru milel kongeresi,, ne, 1934 yılınw 
yol aımamız:a da yardım etmelidir. gene Londrada toplanan "Antrel"' 

Burada toplu hulunan ecnebi Alimlet ad~ loJ'i ve EtnoloJ·i ilimleri birinci entel 
na, bu devletin en bUytlk şefi, Türkiye Relıol. dl 
cumhunına derin aaygılanmızı arzeder ve nasyonal kongresi., ne 193 5 yılın el 
Ttlrl: Tarih Kurumundan da, başardığı işler Leningradda toplanan "beynelimil 
için te~rlklerimlzl, parlak bir lstlkbale maz. arkeoloji kongresi., ne, 936 da ~ 
harlyttl hakkmda dl'eklerfmlzl ve bu kon- loda toplanan "Prehistorik ve ProlO 
grcnln kfilfellnl ihtiyar eyledHttnden dolavı ~ 
da teşekkUrlerlmlzI rnttcn kabul etmesini historik ilimleri ikinci entemasyo 
dilerim. kongresi., ne, 1932 yılında Pariste 

toplanan "Beynelmilel tarih tedrİ~ 
tJ ihzari kongresi., ne iştirak edilf111f 
tir. 

Rapord a Türk Tarih Kurumurııl11 

l 931 yılmdanberi Atatürk tarafıl1 
dan hediye edilen Sillogos kütüplış 
nesi ile diğer satın alınan kütüph~~ 
nin kitapları bugün 20,000 ade 
geçmekte olduğuna işaret edilmek~e 
ve rapor şöyle bitmektdir: dl 

.. Bu büyük günde lütfen aramıı ·f 
bulunmak suretile kongremizi ta~Üe 
ve mesaimizi tesvik eden Türk mı J' 
tinin büyük §efi ve kuıumumuı0 

hami reisi Yiice Önder Atatürke eP 
derin ve hadsiz saygılarımızı suf1ş 
nz.,, 

Tebrik telgraflan 

da, bu ana. kadar meçhul kalan aydınlatıcı f:cıwbi profesörler Cumhuri)"ct 
kaynaklar bulunmakta. ta~hçe ma.lfl.ın, eski ,ibide~irıc ,·clcnk koyduktan sonra 

B. Muzaffer Gökerin okuduğıı ~ 
pordan sonra kongreye gelen telı;tBU 
lar okundu. Telgraflar lstanbul ~11 · b 1 d. · · M h. · Ostll sı ve e e ıye reısı 1 u .ıttın •te 
dağ. Beynelmilel tarihi ilim k~11

11 
sinden, Üniversiteliler arası ltal)'B(, 
Enstitüsünden, Ankara vali ve 'f ıı 
H. Partisi ilyon kurulu ~~anı .1:~i doğandan ve lstanbul Ünıversı 
rektöründen gelmekte idi. 

Anadolu kavimlerinin yekdığerl arasındaltı .. 
mUnaıtebetlere dair yepyeni tellkkiler mey. 
dana çıkmııktadır. 

Sonra, ve ayni zamanda, medeniyetlerinin 
men,!lni ve teaelsUIUnU, Anadolu yaylasını 
kaplayan tcpeltrden öğrendiğimiz tnııanlarm 
ecdadını, efıancvl bir maziye irca eden pre. 
hlstorya kC§l!lerl vukubulmaktadır. O teo·ı. 

ler, bu menşeleri ve bu teselsülü durmadan 
bize öğretecekler, ''e bu suretle bilgi ve dü. 
ıUnce ufuklarımızı genleleteceklerdir. 

Bu muhtelit medenlyeUerle, neolitik çağ. 
da, büyUk, kUçUk sitelerde toplanmıf insan.. 
lar, muhtelif dlllcr konuı,ımuı, muhtelif ka.. 
nunln.rıı. tlbl bulunmu§l&rdır. Ve ytııe bunlar, 
bir çokln.n dalma meçhu!UmUz kalacak o!un 
muhte'lf adlar ta~ımı§lardır. Fakat hazan 
mukııdderaUarını blrl .. ~Urdtklerl gibi, baz:aı:ı 

da blrlblrlı:ırlnc kar§l amansız düşman ke. 
silmiş olan bunlar. hemen daima ve hemen 
her yerde tı'ep ayni insanlardır. KlMlk ta.. 
rih bunlardan bazılarını tanır: ilkin hep!! 
de blriblrlnden tenuuı eder. Bunun başka 

turlU olmasına lmkAn ~:oktur. Bugünk'.l 
Türkler, vaktlle, ka\imlere birer ad \'er'!n 

Kongremiz. Alem nazarında, llmJ, kliltllrel , 
insani bir ittihadın tezahUrU olmalı; dünya. 
nın herhangi bölgesine mensup olursa olsun. 
ıar, bl!tun insanları bir meslek tesaııUdU içe. 
risll'dc birleştirmelidir. 

Bu kongreden, umumi tarih için yeni ve 
mühim malOmat elde edileceğinden, ve Tür. 
kiye için ise, bundan böyle ön safa geçmiş 
bulunduğu elbette -hepimizin de menfaat1. 
mlze uygun olarak- o saftan kat'lyyen ay. 
rılmamak l!zımgeldiği kanaatinin hasıl ola. 
cağındıın a.ıııa şUphemlz yoktur. 

Tarih Kurumunun raporu 
Profesör Pittard'dan sonra Prf. 

Bayan Afetin buün ikinci sahife 
mizde okuyacağınız Türk Tarih Ku 
rumunun çalışmalarını ve kurumun 
hedefini gösteren çok dikkate şayan 
tebliğin yaptı. 

Profesör Afeten sonra kürsüye ge 
len 8. Muzaffer Göker Tarih kuru 
munun ba§ardığı i§leri hakkındaki ra 

Taksim abidesinde 0ıı 
Dün Tarih Kongresi bittikten. ş Je 

ra, kongre erkanı, beraberlerıl1bil 
profesörler olduğu halde otor1'1°epi 
kongreye iştirak etmiş olan e'Jaı'lı 
lerle Taksim Cumhuriyet m~Y ıco1' 
na gelmişler ve orada ••Jki tarıt·dt-'i 
gresi,. namına Cumhuriyet e b 1 )ıJ11 
ne çelenk koyma merasiminde ıJ 
muslardır. 'c o - 1 ,, 

Cumhuriyet meydanına ge ~ ~1 
lan şehir bandosu İstiklal marf o;ııle 
dr. Marşı herkes huşu içinde··rler Bl 
dikten sonra, ecnebi 9ro~e~o ı'l'dı 
tm yaldızlı ha.tıra defterim ıJ11 
lar. 



Yazan: Niyazi Ahmed 
.. Tercüme ve iktibas hakkı mah~uadur., 

Kırım harbinde Türk 

Şekerden ma
mul maddeler 
Haogllerl muamele 

vergisinden muaf 
tutulacak 

Ankara (Hususi muhabirimiz 

donanması 
'I' ersaneden Sarıyere f epe den tepe· 

den - Maliye vekaleti, şekerden ma 
mul madele!·in muamele vergisi mu 
afiyetinin yanlış tatbik edildiğini ve 
tereddütlere düşüldüğünü nazarı 
dikkate alarak teşkilatına yeni bir 
emir göndermiştir. Vekaletin bu em 
rine göre- muamele vergisinden mu 
af olan şekerli madcler, maddei asli 
yesini şeker ~eşkil eden yani terkibin 
de şeker miktarı yüzde elliden fazla 
bulunan maddelerdir. 

ye işaretlerle konuşuluyordu 
l'ırım harbi esnasında donanma 

llın hemen hepsi yelkenli idi. Birkaç 
~ndan çarklı buharlı gemi de harpte 
~s~enilen rolü oynayamıyordu. Onun 
'~ndir, ki Kırım harbi bugünkü de 
hl2: ejderlerinin doğuşuna da yeni bir 
ız Vermiştir. 

.Bu harpten sonra elde mevcut ge 
nıılerin çetin harplerde istenilen neti 
~Yi vermeyeceği kolayca anlaşıldı. 

evletler, zırhlı ve sürntli gemi yap 
lnakta yarışa çıktılar. 

Sinop baskınını anlatmadnn kısa 
~ o vakitki bahriyemizden bahsede 
ın. 

~ lstanbulda harp kokusu duyuldu 
~ gündenberi faaliyet başlamıştı. 

crsanedc yeni kalyonlar yapılıyor. 
~c~cut gemilere yeni talimatlar veri 
Yordu . 
. Cahri bey isminde bir lngiliz bah 
tıyc zabiti donanmamızın top, ha 
~an veya biıç muallimliğini yapıyor 

U. 

.. T eşvikiye im.iyonu ikmal edildiği 
~un, c

1 enizc indirmek için yapılacak 
Ctasim, J.ayli dedikodulu oldu. Bir 

Çok kimseler: 
~ -. Kalyon yapılır yapılmaz deni 
~indirmekte ne mana var. Hemen 
~ be gidecek değil.. Giinünü bekle 
~k 1azım .. 
Diyor1ardr. 

fırı Bugün ancak Mi.incccim paşa t~ra 
dan tayin edilirdi. 
Öyle yaptılar: 

.ı~~ilneccim paşa vakti muhtarı bil 
"'18ın ~ • 

Ernri çıktı. ve: 
~ - Vakti muhtar 20 Şaban per 

tnbe günüdür .. 
lıi Ce.va~ı. gel;Iikten sonra kalyon de 
~e ındırılebıldi. 
Jponanma boğaz sularında 

lıa Qrk donanmasının boğaz sulan 
\ ~ık~a.sı ~ bir korku uyandırmış 
~~bi ~cı bır ak.ıbet donanmayı mahve 
~! ~ır, o vakıt ha:ı' .tamar?ile kaybe 
~ ını§ olurdu. Daıreı bahrıyenin, do 
~~n1anm korunmnsı için aldığı mü 

.~ tedbir şudur: 
ı ... Karade:ıizden gelen buhar gemi 
•tı k' . . baı; Va ıtsız yanı akşam üzeri ve sa 

•' tan evvel boğaza gelince, doğru 
"rı d w • • • 1 ~ ogruya ı -crı gırme {te ve bun 
l'q öt d b . .. ., 

h ... 
1 

e en erı mumanaat oıunmak 
·:·aa idi. Şimdi Türk filosu ihtiyata 
;~ct!e boğazda yani Sariyer ve Bü 

l .~ lıman sularında demir atnwı 0] 
Ilı huna göre donanma gecelel de 
~ll afaza edilmelidir. Onun ıcın 
t~k"lan sonra y~ikl_ü ve)·iiksüz R'~le 
l>ıı , buhar gemılerı bocraza vakitsiz 
lir~ ak~am ezanı okunduğu nnde ge 
~ e gırmek ve :!onannıenın ara.~ın 
,~tı geçip gitmek isterse, b<.>yle vakit 
>iiın Be!e~ gemilerin hemen geri çev 
dıı ~1 lazımdır. Bazı kereste ve 0 

~k~~ayıklarr vakitsiz boğaza geldiği 
İte ı~de bunlar, navi ve berik \'e sa 
f~ gıbi büyiik tekneler olmayıp u 

i'I~·· ieyler olduğundan g~ri döndüriil 
~ \l halde havamn muh<:ılefe~iden ba 
tjl\ aınayacnkları düşüni.ilerek Sarıye 
~ıi{ukarısmda Anadohıkavağı ile 
bcd llrnu arasında demirlemeleri ica 

~r 

1 r.akat ·h · · k 'd · ~~lld' ı tı.yatı ·aı eye rıayeten 
~~k ;. hallerıne bırakılmayarak Bü 
~lld ırnanda bulunan remilerden 
li). al ve filikalar r,önder'lmek sure 

' ~"kl Ş~ hu eri ve içleri yoklanmalıdır. 
t~ p e!li bir halleri kalmadıktan son 
~<ı~fcele~elerine izin verilmelidir. 
~il arn rıayet etmeyenlere gi.illeli 

!$ Cndahtı suretile muamele ifası .. ,, 
~&Ünlerde yeni bir hadise oldu: 
~ l'ednizd~ karakol ge.7.mckte o 
~iıı Perniler Rusvamn h ylik gemile 
\ıq ~ ?'astl~:J·!:l:.:n •:akit bnndırayı pro 
~tdı~tüne <,;ekerek 21 pare top atar l 

Şerefnüma brikı Karaburundan 
20 mil açıkta dola§ırken Rusyanm 
bir firkateynini görmüş ve resmi se 
lamı yerine getirmiştir. Fakat Rus 
frrkateyni selam vermediği gibi hiç 
bir suretle alakadar olmamıştır. 

Bunun üzerine Türk donanması: 
- Rus sefinelerine resmi selamı 

ifa etmemek .. emrini aldı. 
O vakit ne telsiz, ne de telgraf ve 

telefon mevcut bulunmaması emirle 
ri vaktinde vermeye imkan bırakmı 
yordu. Halbuki Sarıyerde bulunan 
donanmaya tersaneden emir vermek 
icap ediyordu, emir ne kadar süratle 
verilirse faydası o kadar çok olurdu. 

Buna bir care bulundu. 
T ersanede-n San yere kadar arazi 

nin krokisi yapıldı. Yüksek tepelerin 
münasip yerlerine birer işaret gönde 
ri dikilerek her brinin etrafına işaret 
memurları kondu. Bu suretle tersa 
neden verilen bir emir, - tabii gün 
düzleri - bir müddet sonra da San 
yere varmış bulunacaktı. 

Bu imkansızlık içinde bulunan ça 
renin fayda vereceği umuluyor ve 
seviniliyordu. 

Fakat tatbikatta bin müşkülata 
rastlandı. Bir çok emirler, ya yalan 
yanlış mana çıkmaz bir halde do 
nanmaya varıyor, yahut emirler bir 
memurdan diğer bir memura geçe 
miyordu. 

Bu husustaki vesika çok entere 
sandır. işte: 

"Ferik patalara: MalUnıu saadet 
leri olduğu veçhile Donanmayı Hü 
mayonu mülükane ile- bu taraftaİl 
(yani tersaneden) muhabere usulü 
nün semti suhuleti hasıl olmak ve i 
cabeden vukuat canibi tersanei imi 
reye bildirilmek üzere ba iradei seni 
ye mahalli malumeye işaretler tan 
zim ile mahsusan hCcalar tayin ve 
keşide olunacak işaretlerde sehiv ve 
kaza vukua getirilmemesi kendileri 
ne ifade ve tebyin olunmu, ise de, 
bu maddede husulü memul kazalar 
b~rtaraf bunlar işareti rezalet derece 
sine getirmişlerdir. ~öyle ki dünkü 
gün yukarıdan çekilen itaret bu ta 
raftaki itaret hocasmrn nezdinde o 
lan defter de bulunamadığından bir 
şey anlaştlamamıs ve vukuatı mezkU 
ren;n sıhhati ve;hile bilinmek üzere 
bu hususi memur ve tayin kılman 
hoc .. far tarafından dikkat kılınması., 

Bu vesika göııterivor ki harbe cok 
~eri şerait rı.ltında gi~ilmi1tir. Bu ~ok 
tayı. tebari.iz ettirecek misaller cok 
tur. Zaten Ti.irk milletinin daima ]~er 
milletten iistün olmasının sırrı bu 
de0 il midir~ 

Fena §erait içinde, az ves3itle ha 
rikl"lar yaratır. 

Buraya Kırım harbi başlangıcın 
da ve baoı;ladıktan sonra dü§mana na 
zaran çok ~eri olduğumu;zu göstere 
r.ck iki mühim vesika daha verece 
ği7. • 

Bunlardan biri gene denize aittir. 
Varıurlı:ırda ve tersanedeki fabrika 

!arda İngiliz tebasından hayli usta ve 
miitehassıs vardı. ÇarkçJlar, harpte 
tehlikeye gireceklerini anlar anlamaz 
derhlll ağır şartlar ileri sürdüler. Kon 
turatlarmdan hariç olmak üzere pa 
ra istdiler. 

- Harp•~ }aralanırs~k yol para 
mız verile .. ek memleketimize ~önde 
rilmemiz 15zımdır. Ayrıca çalişamı 
yacafömız için tahsisata da muhta 
cız. e?er öli.irsek ailemize yardım edil 
mf"1;,.:ı..ir. Aksi takd;r..le ralr~amayız .. 

Bunun üzerine "Bu carhc1yanı ef 
rene takımının ergeç şu istidaları su 
ret bulmaz ve şayan müsaade ~örün 
me:7. de gidrc,.k olurlarsa verlerine 
z:ıbitanı askeriyeden .. kimse bulu 
nup bulunmayacağı meselesi ortaya 
çıktı ve bittabi bulunamadı. 

Sınai müessese mahiyetinde o 
lupta muharrik kuvveti beş beygir 
den çalıştrrdığı işçi adedi de ondan 
yukarı olan şeker imalathane ve fab 
rikalarında imal olunan maddeler 
den İçerisinde yüzde elliden fazla şe 
ker bulunanlar vergiden istisna edile 
cektir. İçerisinde yüzde elliden az şe 
ker bulunan maddel~.:den ise vergi a 
lınacaktır. 

Şeker ile mamul madJe yapan fab 
rikalarm yaptıkları mamulatın envaı 
pek çok olduğundan maliye dairele 
rinin bu maddelerdeki şeker nisbetle 
rini ayrı ayn tahlil ve tesbit ettirme 
!erine imkan olmadığmdan maliye 
vekaleti belli başlı şekerli maddelerin 
şeker nisbetlerini bir liste halinde tes 
bit etmiştir. 

Bu listeye göre akide şekerinde 
yüzde seksen fındıklı fındıksız 10 
kumda yüzde 7 5 - 80, fundanda 
~üzde 70 - 80, meyveli ve meyve 
sız karemelalarda yüzde 8 O - 90, 
jile şekerlerde yüzde 7 5, şekerleme 
]erde yüzde 65, şuruplarda yüzde 70 
şeker bulunmaktadır. 

Bu maddeler dışında kalan şeker1i 
rr.am~.~ ~a.dde1e.r . muamele vergisi 
muafıuetınden ıstıfade edemiyecek 
]erdir. 

Nerelerden eleklrlk 
lsllhlAk vergisi 

alınacak 
Ankara (Hususi muhabirimiz i 

den )-Maliye vekaleti maden ocak 
larmda sarfeclilen elektrikten alınan 
istihlak vergisi hakkında yeni bir ka 
rar vermıştir. Bu karara göre münha 
sıran maden kuyusunun içinde sarfe 
dilen elektrikler bu kuyulara inip çı 
kan as3nsör1erin ve kuyulara temiz 
hava veren ve bozulmuş havayı çe 
ken aletlerin tahrikinde ve kuyula 
rm tenvirinde ve kuyulardan maden 
cevherinin ihracatım temin eden a 
lat ve tesisatlarda sarfolunan elek 
trikler istihlak vergisinden muaf ola 
caktır. 

Bunun dışında kalan maden saha 
smdaki izafe tasfiye ve tefhirhane 
lerle. Yazıhanelerde amele ve müstah 
Gemın evlerinde ve hastahanelerde 
sarfolunan elektrikler istihlak vergisi 
ne tabi olacaklardır. 

Y Pni nP,f;I iuat 
Var ilk 

1 ~ eylül 19 3 7 tarihli 1 Of inci sayı 
sr, Yaşar Nabi, Nurullah Berk, Mu 
ammer, Orhan Veli, Oktay Rifat, 
Mehmet Ali Sel, Cevdet Kudret Ali 
Mümtazın makale, hikaye ve şiirleri 
ile. İngilizçe ve Rusçadan tercüme 
1;.rle beraber Vedat Nedim Törün 
Üç kişi arasında adlı oiyesi devam et 
mektedir. Tavsiye ederiz. 

Devrin mliverrihi Lütfi efendi neş 
redilmemiş yazma tarihinde şöy]e 
bir vaka anlatır: 

- Vasıf paşanın Beyazıttaki ko 
nağına gitmiştim. Halim paşayı ora 
da gördüm. Orduların ahvaline dair 
lakndı arasında levazımı harbiyenin 
mi.ikemmel olmadığını teyiden kaval 
tüfekleri pulluya tebdil olundu ise 
de bi7.de henüz kapsül fabrikası yok 
Frenkler kapsül göndermezlerse 
m~vcudumuz biter, bu tüfekler de 
bir işe yaramaz .. Yolunda zülfüyare 
dokunur bazı sözler söyledi. Ve za 
vallı Vasıf paşa nargile3ini çekip Ha 
lim paşanın sözlerini işitmemezliğe 
#!diyor, kaval dinler gibi dinliyor 
du.,, 

"(Arkası var.). 

5-KURUN 21 EYLÜL 1937 

Tarih sergisinden 
görü.n'üşler 
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lzmir fuarı ızmirde bir deli] 
Bafrada kanlı bir 
aşk faciasının sonu Paıa/aıını sokağa 

dün kapandı atarken, nasihat eden 
Fuar1 bir ay zarfında blı doatunu illdilıdü 
650 bin kişi gezdi İzmir 20 (T~lefonla) - Burada 

dün tok garip ~e feci bir cinayet 
olmu~tur. 

Asiler 
Bir denizaltı 

gemisini zabta 
kalkıştılar 

Evli bir adam iki kadınla bir eı keği IJldilrd 
biı kişiyi yaıaladı, ,kendisi de IJldüı üldü 

İzmir 20 (Telefonla) - 9 uncu 
enternasyonal İzmir fuarı dün gece 
ıaat ikide kapanmıştır. 

Bu münasebetle belediye tarafın-

dan ~ehir, vili~et ~ecli )eri azalarr 
na ve ekspozanlıra fuarda bir ziya· 
fet verilmiştir. 

İzmir belediye rei i Dr. Behçet 
Öz ziyafette bir nutuk ıöyliyerek 
fuara iıtirak eden devletlere, ebpo· 
zanlara teşekkür etmi§, ve ~Jecek 
ydkı fuar hazırhklarmm ~niı wav
'VUrlarmdan balısetmiıtir. 

Fuar açık olduğu bir ay zarf mda 
650 hin kişi tar.alından gezilmiıtir. 

Fuardaki eğlence yerleri, hayva
nat bahçesi, müzeler ve paraıüt ku
!eti açık bulundurulacaktır. 
Alman isteği kimse
nin hoşuna gitmiyor 
Fakat hiç ilimse de 
mani olamıyoımuş 
Tiınea gazetesinin Berlin muhabi 

ri, Akdeniz konferansından sonra 
ltalyaya Akdenizde gayet mahdud 
bir kontrol mmtakası aynlımt olma 
amıda talyanm duyduğu infiali ele 
alarak ıidetli makaleler yazmakta ol 
Quğunu bildiriyor. 

Alman matbuatı ltalyanm gayesi 
ili tahlil ederek, bunun .. yeni Akde 
iliz devletlerile,, tam bir müsavat ia 
temelden ibaret olduğunu, bqka bir 
teY istemediğini yazmaktadır. 

F rakfurter Zeytüng gazetesi 
ba§makaleainde ıu tehcJitkir cümlele 
ri de savurmaktadır~ 

Jnsanm kendim yem bar vazıyete 
alqtırm881, daima hot bir teY değil 

~ir. Bilhasaa, ltalyanm talepleri, böy 
,,iraz şiddetli olunca ... Biz Almanlar, 
Jtalyanın tamamen bizim vaziyeti 
mizde ofduğunu hissediyoruz. Bi 
zim metalibatımız kimsenin hO§Una 
lritmiyor; fakat kimse bizi istediğimi 
zi yapmaktan da menedemiyor. Mu 
aolini, müsavi haklar istemek huıu 
eunclaki talebini yerine getirecektir. 
N~tekim Hitler Almanyanm - Avru 
paCla ha1dcA sahip olmuı yolundaki 
isteklerini tatbik etmiştir ve edecek 
tir ... 

Mosollnl Almanyada 
nasıl muhafaza edildi 

Deyli Expreain Münili muhabiri 
yazıyor: 

Musolini eylülün 25 inde Münibe 
seldiği zaman geçeceği caddelerin i 
ki yanında hususi surette talim gör 
müı siyah muhatızlardan 35 bin ta 
nesi klll'fılıklı ikiıer sıra dizilmit ola 
caktır. 

Bunlar Bavyeradaki kıtalardan gel 
mektedirler: Ve Münih pmekteple 
rinde yatmlacaldarc:hr. 

Hitler, halk içerisinde göründüğü 
zaman bu muhafızlar yalmz tek snuf 
ÜZl!rine dizilerek onu korurlar. 

Burno' ada oturan Hüseyin admda 
çok zengin bir adanı delimıiş, n pa· 
ralarmı sokakta öoüue ~elene dağıt· 
mağa ve öteye beriye a\ma~a ba~la
mııtır. 

Hiiıeyioin bu halini ı;üren doııtla 
rından Y akup iauıiode biri delirdiği
ni f arkedemiyerek keodiıine nasihat· 
ta bulunmak isterDit fakat Hüseyin 
bıçağını çekerek ke.nduine iyilikte 
bulunmak iıtiyen bu zanJlıyı mulıte 
lif yerlerinden yaralayarak öldfir
mü§tür. 

Hüseyin biraz sonra yakalanarak 
tıbbi adliye sevk~dilmi~tir. 

ıran ile Peru 

Rre t~ 20 (Hu usi) - Asilerin 
dinde lnıhınan \e hnrada tamir 
edilnıt"ktc olan C - t. adındaki fs
pan) ol flrnizaltı"ınm kumandanı 
Laı.lıerraıı- heraherinde 1 O kişi olduğu 
lıalclf' lc>r anPclf'ki Franc:ız n(ihetçi i
ni itin kakarak J,.panya hükumetine 
ait olan ve gene hnrada tamir edilen 
C - 2 <lt"nİzaltısına gim1iş ve müret· 
teh;ıtı kmııandan1arı Fcrnando ile 
göriişnıektclf'r ikf'n bunlara ızeminin 
kompartımanında toplanmalarını 
enıretmi~tir. 

Denizaltının kiişkiine sığınmış 
olan hir tavfa, lın emre itaat etmek· 
ten imtina ~derele arkadaşlarına im
tiı-al ctnırğe kendi ini icbar etmek 

(Ü•t taralı 1 inciJe) istiyen ıiyarct~ilerden birini öldür 
rey lizım iken 25 rey almıtbr. mü~tiir. 

Bu iki reyden tonra Reiı Aia- l\fiiteca\ izler. miirettehatt, Franko 
han, miifaverede buluDIDUf ve üç nun hayrağt altınrla denize açılmağa 
açık yerden ikiıi için öileden son- ichar etmek istemişler ve tehdit ma· 
ra ıeçim yapılmuı teklif olundu- karnmda roveh-erlerini teşhir etmir 
iundan toplantıya nihayet veril- ler ise <le Fransız n<ihetçisi, tersane· 
mittir. <leki ıııulrnf ız kıtaatmı haberdar et· 

Türlriye Y eıini lrana mi~ olduğumlan mütearrızlar kaptan 
T erlretti ile çarkçı zahitini rehin olarak: alıp 

Cenevre, 20 (A.A.) -Anadolu kaçmışlar fakat otomobille giderler 
ajansının hususi muhabiri bildiri· ken Bordeaux'de yakayı ele ,·enniı-
yor: ~l~e~rd~i~r. _______________ ~~-------::-~ 

La Suiue ıazetesi, ıunlan yaz1- K • l 
yor: Türkiyenin yerini lrana ter- ongrenzn aÇl ışı 
kettiii ye ayni zamanda kendiıi- Üst tarafı 1 ncide 
nin yeniden konseye seçilmesi için tarih ufku artık beter tarihinin ıe· 
müracaatta bulunduğu malıimdur. nit ölçüsü içindedir. Beter tarihi
Demek oluyor ki, Türkiye, lıp::n- nin hakikatlerini anlamak için 

T .. k ·b· • d"· dolduran ya ile beraber ayni aandalyayı İı· ur tarı ının unyayı 
· 1 k genit ufuklarını tarr.amen aydın-temektedır. spanyanm azana- 1 k .. k I"' d B~r tarihi h"lm • • • erilen terin .k. .. ı gorme azım ır. -r-

J .~ .. ~ı ıçldın, •tm • reyı~-d 1 1 Bu str- üzerinde tetkikler yapan beyne). 
usunu e e e eaı tU:ııu ır. .1 l ·ı· d l ri 1 k hua ataki .. t h ı ·· l • mı e ı ım a am arı zaru o ara 
~ 1 mu evuıııı ~nn IOZ en- Türk milletinin tarihini de yazmı~ 

ne ınanı ıraa, a ancıayaya rev 
1 1 

• k. T"" k ·ıı t• · 
1 • • ekt · ·k"f d k o ur ar; nıte ım ur mı e nın ennı verm en ııtı a e ece . . . b T"" k T rih K 
memleketler, yirmiden ataiı de· mazııını arat ran u~ a . u: 
iild. Bu J d k · rumu geçen bet senelık f aalıyetı 

ır. n ar aruın a te zıpte.:ı . . d T"" k ta ·h· ld ~. . . netıcesın e ur rı ıne o U15u 
korkulmakıızın tunlar sayılabılı.r: kadar beter tarihine de hizmet et-
Arnavutluk, Avusturya, Bulgar11- mit bulunmaktadır. Bu cihet «ÖZÖ

tan, Kanada, lrlanda, Yunaniıtan: nüne getiriline ikinci Türk Tarih 
Hollanda, Macaristan, Türkiye, kongreıinin dünkü açılıt toplan
Yuıoslavya ve Venezuella ile tııında batta la~içreli Prof. Pit~rd 
Meksika hariç olmak üzere bütün old~ğu halde bırçok beynelmılel 
c bl A ·ka d 1 1 • B ilim otoritelerinin bulunmumda .. 

da
enud la mden k. bev et er•

1
• .. un· ki ıebep ve hiktr.et daha iyi anla· 

n o yı ır ı, u meae e uze- tılır. 

rinde mutabık bulunan Fransa, Görülüyor ki Türk Tarih Kuru· 
lqiltere ve Sovyetler Birliği, pa· mu eıaıen ıadece milli bir maksat 
zar aününün aakinliiine rağmen, ve gaye için i~e ba!lamıt o1dutu 
lakandinavya devletleri ile do- halde timdiye kadar bu yoldaki 
minyonlann Valenciayaya vere- çalıtmalar onu milli maksat ve 
celcle • ) ba ka 1 · d çerçeveden aıla ayrılmamakla be-
• • n rey= •• f. {/Y ~.rın ~ raber beynelmilel bir bilgi ufkuna 
;:.~ e ~1 ıç~n ıç _ır. te~ı kadar yükseltmi~tir; Türk milleti-

} etmemı~lerd~r. Seçımı? st- nin tarihini a''dınlatmak İçin Ana
~I manaıı fılbakıka ehemmıyet dolunun ve Trftkyanın muhtelif 
lıdır. ı · d ı k 1 ·ı 1 

K yer erın e yapı an azı ar ı e e • 
onıey Azaları de edilen eserlC'r yervüzünde za-

Cenevre, 20 (A.A.) - Asam- man ile biribirlerinden uzaklat
ble, öfleden aonre'<i toplantısında mıı insanlar ve milletle'" arumc!a. 
lranı 52 reyden 48 rey ile ve Pe- ki ~enşe ve ırk ve medeniyet ya. 
ruyu da 52 reyden 46 rey ile Mil- kınlığını açıkça ortaya koymnt
letler Cemiyeti konseyine iza ıeç· tur; bu ise ilim yolundan inasn1a. 
mittir. Üçüncü yer için ıeçim, çar- rın ve milletlerin geçmitlerini tet
pnbaya veya pertenbeden evvel kik eden büyük alimler ve ilim he· 
yapılmıyacakbr. yelleri ir.1n •imdiye kadar inaan!a

ır- veren.,.R cmf ö 1fP P yöf rı ve milletleri biribir!erncl~,, U· 
Bu fevkalide tedbir ı.lmıyor, zira 

F ranaanm Münihe gelen ltalyanlann 
Musoliniye suikast yapmalan ihti 1hf11 af ha 11edi1 d i zakla,bran içtimai ve ıiyasi kıy

metler yerine bilakis onları biri-
mal dahilinde görülebilir. Yuaoalavya va Yunan!a'an 

Bu İtalyanların bir çoğu - ki takımları Balkan lklnc·eı 
Fransaya iltica etmiılerdir - Muso oldular 
liniye düımancbrlar. Fakat bu adam İzmir 20 (Telefonla) - Yugos· 
ların Münihe gelmesinin önüne bit l.v ve Yunan Kilreş takımları ara· 
tabi geçilemez. ımda ikincilik yüzünden hatnl olan 

Musolini ve Hitler, iki devletin da ihtilir üzerine dün Balkanlar giirrş 
ha yakın tetrikimeaide bulunması kongresi top1anarak \Uİyeti tetkik 

etmiştir. 
için müşterek bir plin etrafında ko Toplantıda dele11:rlt"rimiz Yunan 
nupcaklardır. ve Yuı:osla,·lra her ikisinin de ikin· 

Ya 11,IU Ya dlrJ 
Tefrikamız yazılanmmn çoklu 

ğundan konamamııtır. Özür dileriz. 

cilii! kabul f"tme1erinl tf"1<1if f"t111i~ 
ve bu ha1 ~ekli hf"r iki t11rl'f taraf m
dan da memnu:ıiyetle kabul edilmiş- 1 
tir. 

birlerine va'<laıtıran esaslar kov· 
ma!t gibi .bir v~:r:ife ile kartılattı· 
rır. 

İıte bu mülihazadsn dolayıdır 
ki dün buih kongresine batkanltk 
eden Kültür Baka"ı Safvet Arı· 
kan bi"tiin ct ;·n~·a ilim adamlarını 
Tür1

t Tarih Kurumunun mesaisine 
yardım etmelerini iıte-:r:is ve: 

- Büyiik ilimler sadece bir 
milletin m:\lı olamaz! Onlar üze
rind'! bütün insanlığın hskkı var· 
d 

,, 
ır. 

Dcmittir. 
ASIM US 

Safrada bir günvebir gece bütün f çin bekçinin yakalama ve yaralan 
kasabayı heyecana veren bir cinayet hadisesi geçiyor. Bekçiyi yara 
olmuştur. tan sonra katil silah atarak kaç1'"?a 

Hadisenin enteresan safhalan şöy ba,lıyor. Jandarmalar takip ecliY 
le geçmiştir: işte ~u sıradadır ki bir sokak muh 

Kasabanın Rıza mahallesinde şira besi başlıyor. Katil aralık bir ye 
cı 35 ya§larında Musa oğlu Ali ve ka bir e\·in avlusuna giriyor, keneli 
nsı lnebolulu Mehm_et ıt~zı 3S_ ya~ İ sip:z-e alarak ja~darmalara ~ila~ 
Jarında Azize ve Azızenın hemşıresı maga devam edıyor. ULun hır 81 

24 yaşlarında Fatmct ile . Ali.nin 4 I ateşinden sonra .bir jandarmaın 
çocuğundan mürekkep bır aıle otur 1 kurşunu ile katıl beynınden vur 
maktadır. Bunlar Safraya yeni gel 1

1 
rak c;-ans.ız .. ~ere s~riliyor .. ~ütü!1 h 

mişlerdir. Şıracılık yapmakta • olan, keyfıyetı ogrenmış ve 60rmege 
Ali Domuzağı köyü muhtarı 3, yaşı muş, katilin öldürüldüğü yer 
)arından Arslan Kaplan ile dostluk mahşer halini almıştır. Herkes se 
peyda etmiştir. Hatta bir aralık kar~ ı diyor, masumların intikamının 
sını ve baldızını köye, ınuhtarm evı kadar sliratle alınmış olmasın 
ne göndermiştir. işte bu sıralardadır 1 mütevellit sevinçlerini izhar ve h .. 
kt kansı ve altı çocuğu bulunan muh mele teşekkür ediyordu. 
tar Aslan Kaplan Alinin baldızı Fat Bekçinin yarası hafiftir. 
maya gönül vermit ve izdivaç vadile itina ile tedavi edilmektedir. 
gayri mCJrU münasebata başlamıttır 
Bu iş için 160 lira k~~r para sarf e 
den Arslan, böylece ıkı aydır. Fatma 
ile köyde yaşamaktalarken bır kaç 
gün evvel Ali köye haber yolluyor 
ve karısının hasta olduğunu söyliye 
rek baldızı Fatmayı istiyor. Bunun 
üzerine Arslan Fatmayı alıp şehre 
geliyor, bir akşam beraberce kalıyor 
lar ikinci akşam Arslan Fatmayı alıp 
köye götürmek istiyor. Fakat Ali ve 
kansı, F atmanın nikahı yapılmayın 
ca gönderemiyeceklerini ısrarla söy 
liyorlar, Arslan Fatmayı götürmek 
istiyor ve nihayet münakaşa büyü 
yor, öyle biran geliyor ki Arslan ta 
bancasına sanlıyor evvela Aliyi, son 
ra sevgilisi Fatmayı ve evin içinde 
imdad diye bağıran Al!nin karısı A 
zizeyi öldürüyor. Bu arada bir kur 
şun da katilin ayağına ieabet ederek 
kendi kendini yaralıyor. . 

Bu facia evvela mahalleyi biraz 
sonra da bütün memleketi heyecana 
düşürüyor. F acıa maha1li zabıta kuv 
vetleri ve insan y·; nı ile dolu bir ha 
le geliyor. evdeki manzara yürekler 
acısıdır. 

En büyüğü 1 1 yaşında bulunan 
dört çocuğun ana ve babalarının üs 
tüne kapanarak ağlamalan çok acık 
lı bir manzara tctkil ediyor. 

Cinayeti itleyen katil, derhal yara 
h ayağını sürüyerek ( aklısıra etrafı 
aldatmak makaadile tabanca atarak) 
yangın var diye avaz avaz ba~ırara 
kasabanın kenarında bulunan Emire 
fendi mezarlığına doğru kaçıyor. Hü 
kumet, katilin hemen kaçabileceği 
yerleri tahmin ederek tedbir alıyor 
ve izi takip olunarak mezarlığa girdi 
ği anlaşılıyor. Meurhk aıkı bir kor 
don altma alınıyor. 

Gece herkes, bu müthiş cinayetin 
tesiriyle heyecan dalcikaları geçire 
rek yan uyanık bir vaziyette iken 
sabahın saat altın oluyor. Birdenbire 
bir silah patırtısı bütün halkı yatağın 
dan fırlatm••· ~cerelere ve ıokak 
lara dökmüştür. Herkes yangm an 
yor, sokakta kopnlara ne olduğunu 
soruyor. Bir taraftan yangın eseri 
görülmeyince katilin bir mahallede 
yakalandığı ve jrndannalarla müsa 
demeye tutuştuğtı anlaşılıyor. 

MahaUe içinde bu ıilah patırtılan 
arasında dispansere bir yaralı getirili 
yor. Bu kasaba bekçilerinden Şükrü 
çavuştur. Bekçiliğe yeni giren fakat 
evvelce de bu meslekte bulunan Şük 
rü çavu§, tabancasını almak için kati 
li arkasından kucakladığı sırada katil 
kurtularak bekçiyi kamından yaralı 
yor.Fakat bekçiye atarken mücadele 
c:İe kendini de yaralıyor. 

Akf&Jlldan çevrilen mezarlıkta fC 
fak sökerken tarama ameliyatı baıla 
mıı ve ııkıtan katil meyde.na çıkarak 
teslim olacaiitnı söylemiş, fakat ihtar 
lara rağmen tabancasını bırakmamıt 
br. Önde katil arkada jandarma ve 
bekçiler hükumete gelmek üzere ma 
balleleri geçerken tam cinayeti işledi 

1 
ği evin bulunduğu mahalleye gelin 
ce burada, elinden ıililımı almak i 

Çin pagıtahtı 
(Üstmnı 1 incide. 

Elde edilen mühini bir harita 
Moskova 20 ( A. A.) - Nan 

den buraya gelen haberlere göre, 
şürületı Japon tayyarelerinden bi 
de Japon harbiye nezareti tarafı 
hazırlanmış Nnnkinin bir haritası 
lunmuştur. 

Bu haritada tayyarelerin bonı 

dıman edeceği noktalar ipretli 
Junmaktadır. Bu ipretlere na 
yalnız askeri ehemmiyeti haiz ıne 
ler değil Nankin üniverıiteai ile 
çok husus ievler ve Sovyet büyü 
çilik binası da bombardıman 
cek hedefler meyanında bulun 
dır. Çin hariciye nezareti bu. · 
hem. Sov}'et büyük elçiliğine heJYI 
Sovyet elçiliği yakmmda bulu 
Fransız ve Belçika elçiliklerine 
termiştir. 

Çin payitahb bombalandı • 
Pekin 20 (A. A .) - Çin payı 

tının bir çok noktsı bu sabah Ja 
tayyareleri tarafından bombar 
edilmiştir. Gayri muharipler 
da da bir çok telefat vardır. 

Bir yansrında ylrdl 
.ıenç kız yandı 

Çetenin maksadı aahte çekJerb 
pıp Avnıpaya sürmek imiş. Za 
lıenüı; bu çekler tedavüle çıkarıl 
dan salıtekirları yakalamııtır. .. 

~' y"orktan bildirildiğine "!' 
·ac Jerıeydeki bir yangında r 

ieçi kız yanmıştır. Yangın bir kidl 
\'İ mü tahzarat f abrikuından d 
mı tır 'e sebebi henüz meçhul 
Fabrikada çalışan diğer iki yüz k• 
iıçi hayatlarını zor kurtarmış!ır. 
gm hir infiJik neticesinde bırdt 
re çıkmış ve bir dakika içinde btit 
binavı sarmıştır. ~ 

KURUN 
ııan 

tarifesi 
nan sayf alarmda santimi 40 ıcı 
Resmt ilanlar 30 : 
DördUncU s~yf ada ıOO ,. 
Üç ve ikinci sayfalarda : ,. 
Birinci sayfada 500 ,. 
Batlık illnlar ı'!" 

Ticari mahiyeti haiz olııı dl' 
küçük iliniar 20 kelimelik bet,.,.,. 
H.sı 120 kuruştur. EskidtP fil' 
kavelesi olan müşt<?rile~ ,. 
mukaveleleri !Düddetince f~aı 
lınmaz. Uzun müddet de "'" 
ilanlar tenzilata tabidir. nAO ~· 
mek huausunda yalnız ve ~ı 
sıran VAKIT YURDU a~ 
Ke~tin lren ilin b 
müracaat ediilnelidir. ~ 

Telefon: tat&Dbul • 
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Türk tarih kurumunun 1 Harici As~eır Hııa-ı 
• • atı ilanları 

a r k eo 1 o ji fa a h yeti l _ p,narMuquni<onunun 745 

Devlet Demırgolları ve Limonları işit-ime 
. Umum idaresi ilanları 

-Btıf taralı 2 ncitle
ka.lan kabartmalariyle, anlaşılan 
büyük mabedin hatırı için yapıl. 
l'nıttır. Duvarların üıtüıte ekleni
~İne gi5re mabedin kendisi de bir
ka.ç df'vir geçinnittir. Hafriyatın 
hugi.ine kadar açılabilen kısmına 
llaza '"an dahi bu mabet malUın E
ti ınabetlerinin en büyüklerinden
d_ir. Bu suretle Höyüğün Eti dev· 
l'ınin dini merkezlerinden biri ol· 
duğuna şüphe yoktur. Höyüğün 
2ill-p brafında, Eti katlarında hu
•uai b\r.nların temelleri bulunmU§· 
tur. Y2llıuz bu binalarda çıkan ~-

h
&erler çol< büyük değerdedir. Ryt· 
onlar, bronz levha üzerinde ka

?latlı güne§İ tutan devler görüyo
luz. Gürr~,in de üstünde kral işa· 
!'eti addedilen yıldız vardır. 

Bi.itün bunlar Eti devri tarihini 
aydınlatan çoyk değerli vesikalar
dır. 

Yeni iıtaıyon olan Pazarlı mev· 
~iinde dahi Eti çağı teıbit edilmiş
lır. Ancak bunlar Alaca Höyük
~eki kadar zengin değildir. Yalnız 
«:.ti çağının kut gagası biçimli em
~ik)i kaplariyle, kenarı kırmızı ki
l'ernitleri bulunmuştur. 

FRIKYA ÇACI 
Etilerden sonra, Anadolu Frik· 

~a çağını yaşar. Bu devir, bilin
~iği gibi M. E. Xll inci · asırdan 
v 111 e kadar devam eder. 

Alaca - Höyük, Frikya devri i
sin büyük bir merkez değildir. Bü
Yiik mabet bu devirde tahrip edil .. 
tniı ve yağma görmüttür. Onun 
\ık"2:erinde, mabet avlusunda küçük 

Üçük evler yapılmıttır. Frikya 
:eYrinio en zengin hafriyat sahası 
azarlı mevkiidir. Burasını arke-

4:>)oji alemine tanıtacak kültür ka
tı, F rikya devrinin en muhteıem ve 
~asi mikyasta iskan edilmiı olan 
'lU müstahkem yeridir. Eti İmpa
tatorluğunu yıkan halklardan kl
ltcıria •güvenen baıbuğlar viıi bir 

~llCeyi idare ederken stratejik ba. 
1ıCrrndan mühim buldukları bu yer
lere, çok ince bir zevkle sarayları
ltr ve kalelerini kurmuşlardır. 
Sarayın iç ve belki de yer yer 

drı kısmı, tuğla üzerine boyalı ola
t;ı ı. htızırlanmış kabartmaları ha
~i k np!amalarla süslenmi§tir. Bir 

met merkezi olurken, onun eski ton yulafı. salı 
devir tarihinin de yeni ufukları a- 2 - İhalesi pazarlık ıuretile vizede 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 5 110/ 937 
günü saat 1 S,30 da Ankarada idare binasında pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
çıldı. Civarındaki arkeolojik .. a- yapılacaktır. 
raıtırmalar timdiye kadar bılı.n- 3 - Yulafın tutarı 52150 lira, ilk te· 

tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikaSJnr hamilen yukarda yazılı 
gı:.in ve saatte komisyon Reisliğine müra caatları lazımdır. 

miyen istasyonlar meydana getır.. minatr 3912 liradır. Şartname Ankarada malzeme dair~ sinde, Haydarpa§ada tesellüm ve ıtvk 
şefliğinde görülebilir. ( 6280) di. 4 - thale&i 27 Eyliı] 937 pazartesi 

Yeni devrin, yükseliş için atılan günü ıaat 16 dadır. 
temellerinde, her kazma eskinin 5 _Şartnamesini görmek istiyenlerc lstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
izlerini buldu. Bunlardan Ahlat- her gün vize aatmalma komisyonunda 

bel, bakır devrinin; tümülüsler göıterilmektedir. (434) (6342) ve eksı· itme komisyonundan: 
Frikya Gazi fidanlığında bulu- • • • 
nanla/ Post Eti devrine intikali . İstanbul L

0

eyli Tıp Talebe yurdu talebesi için (1000) takım elbisenin 
gösteren vesikalardır. 150 ton sığır eti yeniden kapalr ek~ılt: imali kapalı zarfla eksiltmeye konmuş tur. 

1933 A k k l · d k meye ~ıkanlmışttr. Kapalı zarf eksılt· Ek .1 Cağ 1 ~ 1 n.d İ · · • ··d·· te n ara a esın e arı- / ı - sı tme: a og u a stan bul sıhhat ve ıçtımaı muavenet mu ur-
•ık bir tabakada cilalı taş bir bal- mesi 5 l0/ 937 salı ıünü ıaat 1.1 de lü wü binasındaki komisyonda 29/ 9/ 937 r mba ünü saat (15) de yapılacak· 
'S' Sarıkamışta askeri satmalma komısyo- g ça şa g 
ta ele geçmi§tir. trr 

Esasen Ankara kalesi bugünkü nu binasında yapılacaktır. Tahmin be- . 2 - ~uhammen fiyat: Bir takım elbise için (900) kuruştur. 
halile Bizans, Selçuk, Osmanlı deli yirmi beş bin be§ yüz lira ve ilk 3 - Muvakkat garanti : (675) liradır. 

d teminatı ·da bin dokuz yüz on iki lir.& 1 . .. . ·· b ı · · d devirlerine ,ehadet e en duvarla· k . . 4 - steklıler şartname ve numune yı her gun Çem er ıtaş cıvann a leyli 

1 h k
. .. . d 50 uruş. Şartnamesı komısyonda pa· t 1 b d k · d ·· b·ı· 1 riy e en a ım tepe uzerın e asır- . - tıp a e e yur u mer ezın e gore ı ır er. . ·ıı k rasız olarak alınır ve görülebılir. Evsaf İ . . • . . . 1 ların ihtişamını yem nesı ere na • 

1 
.. . • •. 5 - steklılerın carı seneye aıt tıca ret odası vesıkası, şartnamede yazı ı 

d .1 d d ve şart arını gormek ıstıyenler her gun · ~ . . ı.L leder. Yapılan son aı ar a, a- ihal . . . . dıger vesaık, (2490) sayılı kanunda yazt lı belgeler ve bu ışe yeter muva~at ga 
ha eski devirlerin yapı izleri bulu- v~. 1 .eye ıJtırak edeceklenn de bellı ranti makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını eksiltme saw 
namadı. Ankara !ehrinin kale dı· ~ 1 en ihale saatinden bir saat evvel bu atinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (6095) 

ışe yeter teminatlarile birlikte teklif 
şı yayılma çevresinde, Çankırıka- ~ktuplarını ve ticare! vesikalarım Sa-
pı höyu" g~ ü, hafiryat için en önde 

rıkamııta Tümen satınalma komisyonu-
gelen yerlerdendir. Burası kale- na vermiş bulunacakları. ( 437) (6344) 
den daha eski bir iskan ç.ağınt 

Istanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: • • • gösteriyor. 

1937 de çalışmalar şu neticeleri Viran tehir garnizonundaki krtat İstanbul Leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için 6000 çift çorap açık ekıilt-
vermiıtir: için 125000 ldlo askeri evsafta un meyel konmEukş~lur. 

Post - Eti. keramı.klerı". k ı fl · - sı tme CağaloğJunda İstanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdür apa r zar a ekııltmeye konmuıtur. .. ~ .. . . 
Miniyen tipini andıran keramik. Eksiltmesi 5/ l0/ 937 sair günü saat do- lugu bınasındakı komisyonda 29/~/.937 tarihinde çartamba günü saat 16 da 

J kuzda v· h' .~ b' l"k a1m yapılacaktır. · er. ıranıe ır.ue ır ı satın a . . 
Bu suretle Türk Tarih Kurumu, komisyonunda yapılacaktır. Unun mu- 2 - Muhammen fiat: . Bır çıft .çorap 30 kuruştur. 

Ankaranın Çankırıkapıda Post - hammen fiyatr 12 kuruı 60 santim be- 3 - ıMuv~kkat garantı: 1~~ lıra~r. .. be r -. · -d-
Eti çağından beri iskan edilmi§ 0 • deli 157 50 lira ilk teminatı 1181 lira 4 - steklıler ıartname ve numuneyı her ~un Çem ~~taş cıvann a Fuat 
lan yerini ortaya çıkarmış ve Mi- 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda- paşa türbesi ka~§ıs.ın:ia t:p talebe ~urd~ merkezmde g~rebılırler. d 
niyen denilen mühim keramik çe· dır. İstekliler taraf.ından alınabilir. 5 - 1stekılerın carı seneye aıt Tı caret od~sı vesıkası, 2490 sayılı kanun a 
titlerinin menşei hakkında yeni İsteklilerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 ~azdı ıb~lge!.er ve bu işe yeter. muvakkat gara:ıtı makbuz veya banka mektupla
tetkikleri icap ettirecek aydınlık- üncü maddelerindeki vesika ve teminat rıle betlı gun ve saatte komıs~na gel melen. <6097) 

lara varmııtır. mektuplan ile teklif mektuplarını ihale 
Bu umumi çizgilerle anlatmağa saatinden en az bir saat evveline kadar 

çalıştığım arkeolojik faaliyetimiz, komisyona vermeleri. (438) (6345) 
Istanbul Sıhhi müesseseler arttırma 

ve eksiltme komisyonundan: ümit ederim ki ıize yeni buluşla.' ! 
rımızın ehemmiyetini tebarüz et· 

• • • 
İstanbul leyli tıp talebe yurdu talebesi için (576) adet paltonun imali açık 

Kırklareli Tümen birliklerinin ihti-tirmiftir. 
Ümidimiz odur ki, bu bulu~lan· 

mn:daki efüdler ve diğer yerlerde 
bulunanlarla olan mukayeseleri, ' 
umumi cihan kültür tarihini aydtil' 
latmakta en büyük rolü oynıya
caktır. Bundan sonraki çalıtma
lanmızda daha geniş neticeler a
lacağnr.ıza kanaatimiz tamdir ve 
büyüktür. 

En ikinci kongremizde, Türk 
Tarih Kurumunun hafir neticele· 
rini yüksek huzurunuza sunmuş 
olmakla bahtiyarız. 

yacı için kapaJr zarf usulile 100 bin ki· eksiltmeye konmu§tur. 
1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul sıhhat ve içtimai muavenet m:.idür

lo kuru fasulye satın alınacaktır. Mu-
hammen fiatı 15 kuru,1 olup tutan 

15 
lüğü binasındaki komisyonda 29/ 9/ 937 çarşamba günü saat (15,30) da yapıla 

bin liradır. İlk teminatı 1125 liradır. caktır. . 
İhalesi 11/ 10/ 937 pazartesi günü saat 2 - Muhammen fiyat: Bir adet paltonun imal fiyatı (585) kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: (252) lira (72) kuruştur. 
16 dadrr. Şartnamesi her gün Kııklarcli 4 - İstekliler nümune ve şartnameyi her gün Çemberlitaş civarında Fuat 
Tümen satınalma komisyonunda görü- paşa türbeıi karıısında leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilir. 
Jebilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 tin- 5 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası, şartnamesinde yazı
cü maddelerindeki vesika ve temina! h vesaik, (2490) sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garan· 
mektuplarını havi zarfları belli gün ve tl makbuz veya banka mektuplarile birlikte komisyona gelmel: ri. (6096) 
ııaat~n en az bk uat e~cl~e k~ar ~-~~~~~----~~~~~-~-~~~-~-----~ 

Tümen satınalma komisyonuna verıne- Istan bu 1 Sıhhi müesseseler arttırma 
teri. ( 439) ( 6346) 

aplamanın üzerindeki kut başlı 
~e nıihveri sorguçlu ukeri gözö
ltüne getirirsek, ayni eserin Yu-
llanistanda Mikende bir vazo üze-} Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahke 
tj d b l k 1 · k mesinden: 

. "' . 
Demirköy alayının 42000 kilo kuru 

faa'l11 m, vize alaymın 46000 kilo sa· 
maru. 

ve eksiltme komisyonundan: 
1 n e u unan aı er erın tıp ı tıp-
l{f • ld b' .. Mukaddema BeyJğlu Suterazisi I·· sına aynı o uilunu tes ıtte guç-
uk k · B l d sokağmda eski 2 yeni 2, 4, 6 No. 1ı 

1 .. çe meyız. un ar arasın a 
"Ultür münasebeti aşikardır. apartımanda oturmakta iken Fransaya 
. 'fürkiyenin bundan sonraki ta- giderek Fransada Pres Sür uaz Hanri 

"
1hi devirleri için hafir yerlerimiz yuf caddesinde 7 No. da ikamet eden 

Sok zengin değildir. 6/ 1 /937 tarihinde i)Jen Fransrz tebaa 
Alaca Höyük. Helenistik, Ro- smdan Hct ri Hamsonun karısı Mari 
~ • • Binzanı, Selçuk, Osmanlı de· " efrazi lehine olarak Franııada tanzim 
ttlerinde küçük köy olduğuna ta-

tııldık e Jen eserler vermiştir. Pa- edilen 8 / 9 / 932 tarihli vasiyetnamenin 
)a l d sureti açrk olarak mahkememize tevdi 
~ r ı a bulunan kerantiklerden kılmmıştrr. 
.a.ıka sikkeler Greko - Romen dev 

tıni tayin ediyor. İşbu vasiyetnameye herhangi bir 
Trakya, Osmanlı devrinin, en veçhile itirazı olanların ve alacaklıların 

2 - İhaleleri ayrı ayn pazarlık ıu 
retile vizede yapılacak. 

İsta~but leyli tıp talebe yurdu talebesi için alınacak 1000 adet kasket açık 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstan bul sıhhat ve içtimai muavenet müdlirlü
ğü bina6lndaki komisıonda 29/ 9/ 937 çarşamba günü saat 14,30 da yapılacak· 
tır. 

3 - Kuru fasulyanın tutan 7140 lira. 2 - Muhammen fiat: Bir adet kas ket için 115 kuruştur. 
Samanın 850 liradır. 3 - Muvakkat garanti: 86 lira 25 kuruştur. 

4 - Fasulyanın ilk teminatı 536 lira. 4 - İstekliler ;artname ve nümu neyi her gün Çemberlitaş civarında Fua~ 
samanın 61 liradır. paşa türbesi karşısında leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 

5 _İhaleleri ayrı ayrı 24 Eylul 937 5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odasr vesikası 2490 sayılı kanunda 
cuma günü saat 16 doı.dır. yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektupl~

rile birlikte belli gün ve saatte komisyonagelmcleri. (6094) 
6 - Şartn~leri~ görmek istiy~- ~~---~~~~-~~~~~~~-~~~~~--~-~-~

lere her gün vize satın alma komisycr 
nunda gösterilmektedir. (435) (63-iJ) 

TOrklyedekl Hataylılara 

Dahiliye Vekaletinden: 
IU\n 

l°ılllhteıem abidelerinin ve 0 dev- vesair suretle alakadarların bir ay ve ZAYİ - İııtanbul deniz ticaret mü

~~ has olan eserlerin toplandığı mirasçıların üç ay içinde Beyoğlu dCir düriyetin.den almı~ olduğum 3 numara 
Q Sancak arazisi c!ahj]jnde doğmu" clanlarla, babaları sancak arazisi dahi· 1t Yerdir dün ·· lh ı k k hk sine b vasat şehadetnamemi zayi ettim yenisi- :ı 

• cu su ıu Uı ma eme aş !inde dogv mu- olup da, sancak statüsü nün meriyete girecegw i 29 Te-riniıani 
S l. • ·• • kud t' 1 .. dd · d b ı ni alacağımdan kaybolanın hükmü yok :r :ı • e ımıye camn, ınıan re ı- vurma an mu etın e a~ vurmayan a 937 tarihind~ 21 de!l aşağr yaşta bulu nan kimseler, bu statünün 12 inci m&d 

~11: ve mimarlık sanatının göklere rm hakkında kanunu medeninin 538, _tu_r_. __________ Y_A_K_U_P_ desi ahkamı mucibince, sancak vatandaş lığını iktisap edebileceklerdir. Bu şartla· 
Ogru yükselen bir büyüklük tim· 561, 569 cı maddeleri bükümleri tatbik İLAN rı haiz olanlardan sa.,cak vatandaşlığını iktisap etmek istiyenlerin 29 Teşrinisani 

ji\lidir. Daha eski devirlerin Trak- edileceği ilan olunur. İsk~nJer oğlu Abdullahın senetsiz 937 den itibaren sancağa gidebilecekleri ilan olunur. (3486) (6329) 
~b.' ise bugüne kadar İntikal eden (V. N. 23203) tasarrufattan mutasarrıf bulunduğu 
b' ıdelerini toprak vıihnlariyle tes- -------1-L_A_N_______ y edikule haricinde eski Fatih Sultan 
)·~t etmiılerdir. Yüzlerce tümü- U Mehmet yeni Kazlıçe!me mahalleıinin 
.ı\lı tarihin bir sırrı olarak kapalı- sküdar sulh ikinci hukuk hakimli-
\! uki tekke yeni Zakirbatı 90kağın<ia it, ğinden: 

8/ 1 kapr sayılı ahır ve mÜ§temilatı hak · 
h··l'arih Kurumunun açtırdığı 5 Paşabahçe rakı fabrikasında Haiıl kında tapu~ kaydı bulunmadığından 
l 0Yükten, Alpullu höyüğünün alt oğlu Ahmede karınız Aliye tarafından 30 / 9 / 937 tarihinde mahallen tahkikat 
~~hakası prehistorik çanaklar ver- aleyhinize sulh teşebbüsü D evrakı ika- icra kılınacağı cihetle gerek tahkikat 
IJ

1j ._Diğerlerinde m. s. il İnci ve me edilmiş ve adresiniz meçhul oldu- tan evvel ve "gerokae tahkikat günü bir 
l> 1 llncü asra ait olduklarına dair ğundan mahkemece on gün müddeti: guna itirazı olanlann ellerinde mevcut 
ı; i:eler bulundu. Bu yıl kazılan 'k' ·1 F 'h · ·ı ub f lı w \J size ilanen tebligat icı asına karar veri- vsaı ı ı e atı tapu aıcı m a ız gına 
>..llıurca hövüklerinden biri, iki I""'" ....:; .. .ı h b 1 ·-.r · · !erek mahkeme 4 / 1 O 937 tarihine bı · veya aynı 6 ........ e azır u unan memu-
Q ıçınde hircok malzeme verdi. ra müracaat etmeleri ilan olunur. 
~~· k~şif Miladın ikinci asrında ralalmış olduğu ilanen tebliğ olunur. 
~'i Ilgın Trak kad ınlarının ne gibi __ Z_A_Y_f ____ H_a_y_d_a-rp_a_ş_a_l_is-e-si_n_d-en_1_6_/ 
'u eıvasına malik oldukları ve ne 
l retle .... ö,.. :;lrl :~~;1 hakkında bizi 9/ 937 tarihinde 1148 No. h tascükna-
tn\>İr etmektedir. m::yi kaybettim. Yen.isini çıkaracağım-

Sayanlar, Baylar; dan eskisinin hükmü yoktur. 
..\nkara, yeni Türkiyenin hüku- ASAF 

(V. N. 1747) 

ZA Yt - Haydarpafa lisesi 934-935 
mezunlarından olgunluk diplomamı 
kaybettim yenisini alaeağrmdan eıkiıi· 

nin hükmü yoktur . 
Edebiyat kolundan 1481 Needet 

Türk! Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 .dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başk~ : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.COO ve 50.000) 

liralık iki adet mükaf al vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan herk~ 7 ·birinciteşrin-93 7 günü akşamına kadar biletini deiiı· 
tirmit bulunmalıdır. 

Bu tarihten BOnıa bilet üzerindeki hakkı eakıt olur .. 
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Kiral acağınız 

yeni apartıman 

dah·a rahat ola. 

caktır ..... 

Çünkü bir Hava-

gazı Şöfbeni vardır. 

• • • ıı. •• ..,.. 

MAVAGAZ 5DFBEHi 

Samsun T. Hava ~urumu 
Başkanlığından : 

Samsunda inşa edilecek 1ürk hava kurumu 
şube binası inşaatına ait eksiltme şaı tnamesi 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda Türk Hava Kurumu Şube binası 
mşaatr. 

2 - İnşaatın keşif bedeli 46766 lira 70 kuruştur. 
3 - Eksiltme 4 Birincite~rin 1937 pazartesi günü saat 15 de Samsun 

Türk Hava !forumu Şubesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye aşağıdaki şartları haiz olanlar girebilirler. 
A - Kanuni ikametg!hı olmak .. 
B - Türk olmak. 

C - Halen inşaat müteahhidi olarak faaliyette olduğuna dair resmi V(>, 

sıka ibraz etmek. 

D - Şimdiye kadar bir defada en az 30.000 liralık bir bina işini muvaf· 
fn.kiyetle başarmış olduğuna d&.ir veııika ibraz etmek. 

E - 5 nci maddede ya.zıh mu vak kat teminatı vermek. 
F - Mukavele müsveddesi ve ona. merbut bilumum evrakı imza etmek, 
5 - Bu işin muvakkat teminatı yüzde yedi buçuk hesabiyle 3

1
50i lira 50 

kuruştur. 

6 - İstekliler muvakkat teminatlar mı eksiltme saatinden bir saat evel Türk 
Hava Kurumu Samsun §ubesi vezne!inc yatırarak alacakları makbuz ve 4 ncü 
maddenin C. ve D. fıkralarında yazılı vesaiki, teklif mektuplarım havi kapah 
zarfla birlikte eksiltme saatinde Türk Hava Kurumu Samsun şubcs:nde top
lanacak eksiltme komisyanuna tevdi edeceklerdir. Posta ile gönderilecelt 
tcklü mektupları nihayet, yukarıda yaz ı~dığı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfının mühür mumu ile iyice kapatıl mış bulunması lazımdır. Postada vaki 
olacak gecikmeler kdbul edilmez ... 

7 - İstekliler bina projesi. fenni ~artnarne. mukavele müsveddesini ve 
keşif hüliisasmı Ankarada Türk Hava Iiurumu Genel 'Merkezinde İstanbul ve 
.... amsun şubelerinde görebilirler. (5966) 

P. T. T. Lvazım MUdUrlUğU nden: 
1 - ldnrc ihtiyacı için 15000 kilo saf çinko kapalı zarfla eksiltmeye kon. 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli 6750 muvakkat teminatı 506,25 lira olup eksilt. 
mesi 18 Teşrinievvel 1937 pazartesi günü saat (15) de Ankarada P. T. T. sa. 
tmalma kom:nyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica. 
ret Odası vesikasmdan başka müteah bitlik ehliyet vesikasını ve teklif mek
tubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (H) de kadar mezkur komisyona 
tevdi eyliyeceklerdir. 

4 - Şartnnmeler. Anknrada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, !stanbulda 
P. T. T, Ayniyat Şul>E- Uüdürlili{ünden parasız verilir, (3070) (5719) 

l{adıkUy Kız EnstltUsU DlrektörlUğUnden: 
Enstitü ve Ak§am Okulu talebe kay dma devam edilmektedir. (6258) 

1 Kız-Erkek VUCA CJLKCJ LİSELERİ Orta-Lise 

(Eski : i N K 1 L A a) 

Kuranı, DlrektUrU: INebDcğDu Hamd! CIDkümen 
Resmt Okull~ra muadeleti tasdiklldir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 

ı-----1111!1•-~~l Ankara Merkez hıfzıssıhha Müessesesi 

1 
Levazıin l1mi1liği ı salıoalma komisyonu Relsllğlodeo: 

ilanlar l 1. - Eksiltmeye konulan iş: Muhammen bedeli 15950 lira olan 550 to!I 
sömi kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

Yüz adet büyük bakır kazan, yüz adet 2.-:- Eksiltme 25 / 9 I 1937 cumartesi günü saat 11 de mUessese satınal" 
k-.. ..k bakır kazan, iki bin a.det bakır ma. komısyonunda yapılacaktır. 

k .ıçu "k" b·n adet kapalı bakır bak 3. - Şarrtname müessese muhasip mutemetliğinden temin edilebilir. 
aravana ı ı ı . b" k . . . . . . kk t 

8 B. ın· citeşrin 937 cuma günü sa.at 4. - Eksiltmeye gıre .lme ıçın ısteklının 1196 lıra 25 kuruş muva. a 
raç ır · · 10000 l" 1 k k'" ·· · · '"· - t "k t-e 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım teminat vermesı ve ayrıca asgarı ıra ı omur ışı yapı...ıgınr evsı e .... 
amirliği satınalma komisyonunda kapa- si lazımdır. . 
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsi· 5. - Muvakkat tf>mınat hudut ve sahill: r s•h1ıat Umum Müdürlüğü vez-
nin tahmin bedeli yirmi beş bin sekiz nesine yatırrlacaktır. 
}.,:iz altmış liradır. İlk teminatı bin <lo- ~· - Teklif mektup\a.rmı. yukarı~a .: . nci m~d~ede y~zth saatten 1 saat 
kuz yüz otuz dokuz lira elli kuruştur. evvelme kadar satınalma komısyon reıslıgıne getırılerek maltbuz mukabilinde 
Şartname ve nümuneleri komisyonda verilir. Dış zarf':tı miihür ~umu ile iyice kapatılmış elması şarttır. Postada"' 
görülebilir. İsteklilerin kanunun iki ve lacak gecikml)!er kabul cdılmez. (326n (6033) 
üçüncü ma:idelerinde yarılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat evvel komisyona verme
leri. (133) (6321) 

Jandarma Genel Komutuohğı Ankara 
Satın Alma Komisyonundan: 

• • • Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen ratın alınması icap eden ve bir kilosun' 
Harp Akademisi eratı için dört to:l yirmi yedi kuruş bedel tahmin edilen on beş binden yirmi beş bine kiloya kadııt 

aade yağı 7 / 10/ 937 perşembe günü sa- b;ğır eti 22/ Eylül/ 937 çarşamba günü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır· 
at, 14,30 da Tophanede Levazım amir· Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek et pazarlığına girmek istf.. 
liği satınalma komisyonunda açık ek· yenlerin 506 lira 25 kuruşluk ilk temi r.atları ile birlikte belli gün ve saat~ 
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli komisyona baş vurmaları (3187) (5867) 
3480 lira.dır. 

Yüksek Zıraat Enstitüsü ilk teminatı 262 liradır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri ( 134) {6322) 

• * • Rektörlüğünden: 
Köpükle iıliyen ve küçük ebadda ol · 1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı kalem eŞ)'t 

mak üzere yangın söndürme makinesi kapalı zarf usulile, eksiltmeye konul muştur. 
28/ 9/ 937 sah günü saat 15 de Topha- 2 - İhale 4. 10. 937 tarihine rast hyan pazartesi günü saat 15 de Yüksele 
nede İstanbul Levazım amirliği satın· Enstitü RektörlUk binası Komisyon od-ısında yapılacaktır. 
alma komisyonunda pazarlıkla alına- 3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat telI!,inat 642 liradır. . 
caktır. İsteklilerin nümuneleri ile be- 4 - Teklif mektuplarının ihale gü nü saat 13 de kadar makbuz mukabilı°' 
raber komisyona gelmeleri (136) de Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır buluJ1' 

(6339) maları. 

• • • 5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin ~titll 
İdareleri İstanbul Levazım amirliği- Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan c• lunur. (3346) (6139) 

ğinc bağlı müe111esat için 15 ton kaıar Beherinin fiyatı 
peyniri Tophanede Levazım amirliği Cinsi Adet Kuru.5 
aatınalma Jeomiayonunda kapalı zarfla Yorgan çarşafı 1200 380 
eksiltmeei yapılacaktır. Tahmin bedeli Yatak 1200 215 
9750 liradır. llk teminatı 731 lira 25 Yastık yüzü 1200 75 
kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikala- Yatak ,, 225 80 
rile beraber teklif mektuplarını 8/ 10/ Yüz havlusu 100 60 
937 cuma günü saat 16 dan bir saat Bornuz 50 :550 
evvel komisyona vermeleri (135) (633) 

• * • 

Yektln tutarı 
Lira 
4560 
.2586 

900 
180 

60 
275 

8555 
İdareleri İstanbul Levazım amirligi

ne bağ1ı müessesat için 14 ton gaz yagı Liseler Ah m, Satım Komisyonundan: 
6

/ l0/ 937 çar~amba günü sa.at 15 de 24/ 9/ 937 tarih cuma gün:i saat 15 de İstanbul Liseler Muhaııebe' 
Top~anede Levazım im.irliği satınalma ciliğinde toplanan komisyonda 1349 lira 97 kuruş keşif bedelli Beykoz ortaokıl' 
kom.ısyonunda açık eksıltme ile alına- . . 
caktı T h . b d 1. 2520 1. d 11, lunun tamıratı aç?k eksıltmeye konmu ştur. r. a mın e e ı ıra ır. ı< • • • A • J'e 
tem· t 189 1. d ş t . k . Muka\·ele, e~ı:sıltme Bayındırlık ışlerı gmel ve fennı şartnamelerı, pro .. ' 

ına ı ıra ır. ar namesı omıs- .f h'"l' . . ·d · • · · -· d ··ru· 
Yon.da ·· ··1 b"l· İ t kl"l . b 11• keşı ve u asası hes:ıbıye::ıyle buna a ı e\Tak kom·syon katıplıgın en go goru e ı ır. s e ı erın e ı s.ı· . .. ~ T 
atte komisyona gelmeleri. ( 137) (6340) lilp ogrenı ır: ·ae 

tik temınat 101 lira 25 kuruştur. lste.'<lilerin en az ?in liralık bu ı, 

İ . • * • A • ·~· benzer is gördüklerine dair İstanbul Nafia müdürlüğünden almış oı.du~aırı 
darelerı İstanbul Levazım arnırhgı.· mütcahhidlik ve ticaret odasının yenisene vesikası ve teminat makbuz}ar.yle 

ne bağlı müessesat için 5o95oo kilo birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (586!5)· 
yemlik ve 60 bin )dlo yataklık saman ~ 

8/ 10/ 937 cuma günü saat 15 de Top- caktır. Tahmin ~deli 12465 lira 2;:; Birinci sınıf O eratör 
hanede Levazım amirliği satınalma ko- kuru~tur. İlk temınatı 934 lira 89 ku· ~ ., p ti 
misyonunda kapalı .zartla eksiltmesi ya ruştur. şartname ve nümuneıeri kom is O r. C AF EH TA V VA 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni Umunü cerrahi v~ sin!.r, dimağ 
11090 liradır. İlk teminatı 831 lira 7 s belgelerle teklif mektuplarını ihale sa- cP.rrahisi mütehassısı 
ku~u.ştur. Şa:tnamesi k?~isyonda görii atinden bir saat ev\'el kom"syona ver· Paria f rp Fakülte~i S. Aı~taıı~ 
lebılır. Ycmlık saman ıçın ayrı yatak- meleri. (129) (6086) Erkek kadın amehyatları, dUil8b 

lık saman için ayrı fiyat verilecektir. • lf. lf. estetik • "Yüz., meme, ka.rıo bıJ· 

isteklilerin kanuni vesikalarile beraber Askeri Okullar için 6627 fildikoli n1şuklukları,, Nisaiye ve doğuJ11 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir fanila, 6698 fildikos kısa don 27 / 9/ 937 . mütehassısı 
saat evvel komisyona vermeleri (13ö) pazartesi günü saat 15 de Tophanede Muayene: Sabahları M e c c ~ne 1 

{634 ı ~ tstanbul Levazım amirliği satınalma s den 10 a kadar U 
• • • komisyonunda kapalı zarfla eksiltme- öğleden sonra ücretlidir 1 

Bostancıda altı adet askeri bina si yapılacaktır. Tahmin bedeli 8996
1 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli fiaD 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt. lira 15 kuruştur. İlk teminatı 674 lira - No. 1 Telefon: 44086 ~ 
mesi 23 • 9 • 937 perşembe günü saat 71 kuruQtur. Şartname ve nümuneleri 1------------
15,30 da Tophanede İstanbul Levazım komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1 _ _.,. 
amirliği Satmalma komisyonunda ya. kanuni belgeleriyle beraber teklif mek I 
ptlacaktır. Keşif bedeli 13379 lira 76 tuplarmı ihale saatinden bir saat ev- 1 

kuruştur. İlk teminatı 1003 lira 48 vel komisyona vermeleri. 1 

kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis· (130) (6087). ı 
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 • • • 1 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele. Askeri Okullar için 16180 metre 
rinde yazılı belgelerle beraber teklif donluk patiska 27 / 9 / 937 pazartesi 
mektuplarını ihale saatinden bir saat günü saat 16 da. Tophanede Levazım 
evvel komisyona vermeleri. amirliği Satınalma komisyonunda ka

(lH) (5951) palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır .. 

DOKTOR 
Necaettln Atasag1111 
Her gün sabahlan liekiz bUr:ı: 

ak~amları 17 den 20 ye kadar ·re 
.• • ctaı 1i tayyare apartmanlan ıkmeı 

eder· 
3 numarada hastalarını kabul 1'• 

Cumartesi günleri 14 den zo ye JJ• 
dar hastalannı parasız, Kur\111• .. ,. 

• • • Tahmin bedeli 8090 liradır. nk temi- ber okuyuculannı dakupon roU" 

Askeri Okullar i~in üç parçadan 
290 hamam ta.kımı 300 peştemi.l, 14187 
yüz havlwıu 27 / 9 / 937 pazartesi gU
nü saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satına.lma Komisyo
nunda. kapalı zarfla. eksiltmesi yapıl~ 

natı 606 lira 75 kuru§tUr. Şartname ve bilinde muayene eder. 
nUmunesl komisyonda. görülebilir .• İs· 
tekUlerin kanunt belgelerle teklif mek ; 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel Sahibi Asım Uı s~.,etıı1' 
komisyon:ı. vermeleri. Ne~riyat ferıc! .direktörüR. p.. . 

'131) (6088) ) . 


