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Kongrenin ikinci günü iŞ KANUNU 
Atatürk ecnebi profesörıerln çok 
mühim tezlerini bQyOk bir alaka 

ile takip ettller 

48 .saat mesai kabul 
edildi 

Profesör Pittard, Garp dünyasına maddi mede- işçinin parasım kese~. ve fazla 
niyeti götüren Türklerdir, dedi çahştlranlar ceza gorecek 

' '1Iil{k tarih tezinde güneş - dil teorisi tezi v~~~~:!~~~~~:::'ee~.~:1ı~~!.:? 1voruz 
~ ~ J büyük bir alaka ile karşılandı ::~u::ı, daireai reiıliğinden resmi m:Cbin~=de~ç=~ ~b~ 

rof. Pittard'ın 
.... 

tezi 

İkinci Tarih Kon~inin ikinci 
gUnil umumi toplantısı dün saat 15 de 
baıkan Bayan Afet'in baıkanhğmda 
yapılmı§tır. 

Katipliklere B. Faik Reıid ve Ba· 
Cenevre üniversitesi profesör yan Sıdıka İnanlmr ıeçilmiılerdi. 

lerinden Pittard tarih kongresinin' Reisicumhur Atatürk tam ıaat )5 
dünkü içtimaın~a An~dol'! ile A~· de beraherleri~cle Baı~·ekil İgmet İnö
l"qpa arumdalu prehııtonk mu- nü ve Ba§vekalet Vekıli B. Celil Da· 
-.ebetlere dair olan tezini büyük yar olduğu halde kongre salonunu ıe· 
bir muvaffakiyetle izah etti. rP.flendinnialerdir. 

Geçen celse zabtı okunup kabul 
edildikten sonra profesör Pitta:rd kiiı
süye gelerek tezini franınzca olarak o· 
kumu~ ,·e ırk sık alkı§lanan tez son· 
ra Bay Raik Rqid tarafmdan 

(Sonu: &ı. ! SiL !) 

Konıredeki ecnebi profeaörlı-t 
•dına olarak ilk gün künüye çr 
kan profeıör Pittard ıöylediği ıöz 
ler ile bütün dinleyiciler üzerind~ 
derin bir sempati uyandınnıf b. Bu 
'-ıpatinin devam eden teairi bu 
defa daha kürıüye çıkarken her 
1-raftan alkıtlanma11 ile tezahür -----------~ 
etti. 

Bununla beraber sayın profe· 
IÖr dün izah ettiii tezi ile de kon· 
lre azuının kendiıine kartı gös· 
terdikleri büyük aempatiye tama· 
lrıen liyık olduğunu iıbat etmiı· 
tir. · 

Bu tezin eıaıı tudur: Buıün A· 
ll~oluda oturan Türkler ile onla· 
tı'_ babalan bu vatanın yalnız bir 
~-ç yilz, birkaç bin aenelik sahip· 
t~i deiildi; Anadolu toprakları 
~tta buıün Türkiıtan ve lran 
1~llllleri ile anılan yerler prehisto· 
lilc devirlerin en eaki zamanların· 
d~ll biri bir cins ve bir ırktan ıel· 
~11 İnsanlar ile meakündu; bütün 
~ İnsanlar brakisefal oldukları 
aibi onlardan evvel yine küçük Aı 
~enilen bu An' dolu kıtasile Tfüıı 
ı_ tan ve lran kıtalarındaki inan· 
1 "da brakisef aldi. Bütün bu inıan 
.:dır ki İptida hububat ve ehli 
... l"anları yetiftirdi; böylelikle 
~· ı dünvanın bu kısmında me:le· 
•.:!.etin ilk yaratıcıları oldu. Bu 
~ . ıılar birinci derecede kendi 
s:ı•flerinden istifade etmitlerdir. 
,._ llPa da bu kefiflerini eski dün· 
ı~rn daha garbında bulunan yer 
~ Prehistorik sakinlerine öğ · 
·'" I •İ!lerdir. 
d ••ır.re}i tarih uzmanının aizın· 
'ıa latıtUn bir kongre huzuru ... ·~ 

ASIM US 
(Son: Sa.~ Sü. 5) 

t"'"""111tn11ııetttıı11111ııı1111nı1111111t11uııı• ....... ""'"'f 

=eaşvekil niçini 
mezuniyet · ,, 

aldı? 
Baıvekil ismet lnönü Tarih 

Kongresinin dünkü top~tıaı 
na gelmit ve Atatürküf! yanıp 
da kongrede söz söyliyen . hatip 
leri clinlemiıtir. 

Bu suretle vazifesinden bir 
buçuk ay mezuniyet almıt olan 
bat.vekilin evvelki gün Tarih 
Sergisi ile Kongrenin açılqmda 
bulunmaması üzerine istirahati 
ni ieabettiren sıhhi esbabın e( 
hemmiyeti hakkındaki rivayet 
lerin ve tefsirlerin yeri olmadı , 

) 
ğı anlaıılml§tır. ismet lnönü 
nün istirahat ihtiyacı zannedil 

\ eliği ve bazı arkad8§1arrmızm 
İ yazdığı gibi sıhhi sebeblere müs 
\ tenid değildir. Sadece fazla mql 
f guliyetin neticesi olan maddi 
ı bir yorgunluktan ibarettir. 
( lktısat vekili ve Batvekilet 
! vekili Celal Bayar da lıtanbul 

daki diğer vekillerle birlikte 
n Tarih Kongresinde bulun 
tlardır. 

................................. .......,,11111111111 
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Prot-r '8-.a 
AZIZ ve Proteslr H ... aar 

tezlerlnl okudular 
ikinci Türk Tarih kongresinin 

"a,. leksiyonu dün sabah 9,.30 da 
B. Hikmet Bayurun bafkanlıimda 
toplanarak muhtelif zevat tara.Em 
dan yapılan tebliğleri dinlemiıtir. 

Evvela doktor Hamit KOf&Y Ala 
cahöyük hafriyatmm neticeleri hak 
kında seksiyonda bir tebliğ · ~ 
tır. 

Bundan sonra College de lrance 
de prohistuvar profeaörü rAbbe·h. 
Breuil sekaiyonda .. Avrupa, Asya 
ve Afrika araamda iltisak nokt.MJ 
Türk.iye,, mevzulu bir tez okum1'§ 
tur. 

86 Çin Tayyaresi 
düşürüldü 

Beynelmilel mıntakada 4 gün 
içinde 165 kolera vakası 

tebit edildi 
Tokyo 21 (A.A.) - ''Teblii: 
19 ye 20 e,161de Nankinde vu· 

1ma plen hava muharebelerinde 
Japon tanareleri, ceman 36 Çin 
tanaretini dilfürmütlerdir. 

Nankin 21 (A.A. )" - ~erika 
büyük elçisi ile sefarethane er 
murlarl, bu,ün Luzon T&purun& 

Wnnlltler ve sefareth-:.neJe yalnu; 
'(Sonu: Sa. 7 Sü. 5) 

Profeaör, tezinde Türkiye toprak :tı l B h · • ·ı ·ı • 
lannın, pal.~li~lt dev!~de. diğer la!- ta yan a .. ,,,e l erı . 
larla olan kultür munaaebetlerimn f 
izahın~ çalıf!Jlı§ ve bundan ~b., · 

yazmm doğuıunu hazırlayan wema Tun usta Faşist aleyhtarı katibi· 
(Sonu.: Scı.6 84.J) 

Akdeniz 
140 haıp gemisi 100 
laggare ile kontrol 

edlllgor 
Cenevre, 21 (Huıımıi) -Nyon an· 

laımaamm tatbikine memur İngiliz ve 
Fransız deniz ve han lrunetlerine 
Oran limanı ilı ittihaz edilmiıtir. 140 
harp gemisi ve l 00 tayyare Akaenizde 
kontrol yapmutadır. 

umumiyi k-urşunta öldürdüler 
Tunus, 21 (A.A.) - Biri 

kaç ıündenberi l~da bu· 
lunan Amerika Vapucci ve Ço· 
lombo adnıdaki iki ltalyan mek· 
tep ıemisi mürettebatından elli ki· 
ti karaya çıkarak ltaliano di Tu· 
nia • fqiat aleyhtarı pzete idare
hanuinin hulundulıt binaya an· 
smn hücum etmiıler, bütün mo· 
-bilyaları parç&l&llllflar ve nihayet 
kendisini müd-ıaa etmek iatiyeu 
ve elinde bir tabanca bulunan ser 
releri 1mrpmla ,.,. devirmitler 

dir. Mütecavizler claiılmıtlardtr. 
Maımafih polis bunlardan İp ka· 
darmı ıörmütse de bunlar bitif 11' 
evin damından atlayarak kaçmaya 
muT&ffak olmutlardır. Yalnız bir 
tayfa yere dütmüf ve ağır surette 
yaralanmıı ve diier biri de ciier· 
lerine b:r tabanca kurtunu yemif· 
tir. Polis üç kiıiyi tevkif etmiıtir. 

Bu hadiseler üzerine halk cep· 
hesi mensupları hadiıeaiz cereyan 
eden nümaJitler tertip eylemiı· 
lerdir. 

Kurultay sayımız 
Cumartesi günU 16 sayfa resimler ve kurultaya 

yaZllarla 
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Tarih Kongresinde ikiiıci 
(Ü:;tyanı 1 incide.) 

tiirkc;r ·e çenilmiş kısmı okıın -
mu~tur. Prof e iir Pittarıl'm tezi "Ne
olitik <)e,irde Kiiçiik J\ ya ile Auupa 
nnı~ıııda aııtropoloiik ıııiina,..t•hetler'' 
:ıdmı ta~ımakta idi. 

PJTT ARDIN TEZi 
"R. R. Schmitd,, ofnet'de meso· 

litik bir saha içinde yaptığı tahar· 
riyat sırasında bir takım kesilmiş! 
hafalarm medfun bulunduğu me~
hur makberleri keşfedince o anda 1 
insanlığın veya hiç değilse Avru
pa ve Asya insanhğmm primitif ta· 
rihinin en çok heyecanlı mesele!e· 
rindP.n birile derhal karşılaşmıt bu 
lundu. Avrupanm bu mıntakasm· 
da çıkan o mezarlar bir yandan 
yüksek paleolitik ve diğer yandan 
cilalı ta§ devirlerine dayanan ar
keolojik bir çerçeve içinde braki· 
sef al insanlara ait bir kafa grubu
nu artropolistlerin gözleri önü· 
ne koyuyordu. Çünkü meydana 
çıkan şey, üzerinde münakap y:j
rütülmek mütkül olan bir tek kafa 
değil, birçok kafalardan mütete'k 
kil bir grup idi. . 

Bu brakisefali er kimlerdi, bu 
mezarların içinde ne itleri vardı? 

Merkezi ve garbi Avrupaca o 
vakte kadar tanmmıt bir morfolo· 
ji gösteren bu adamlar nereden 
gelmişlerdi? Bunların vatanı ne· 
resi idi? Bu adamların kendilerile 
beraber aynı zamanda gömülmÜ! 
olan diğer insanlara karfı mühim 
bir rol oynadıklarına şüphe yoktu, 
acaba bu rol ne idi? 

BlR IRKIN HEYULASI 
Eserlerimin birinde ve galiba 

"ırklar ve tarih,, adlı kitaqımda 
ofnet' de meydana çıkarılan bu 
brakiself allerden bahıederken o 
mezarlarda medfun insanlann yÜ?; 
de kırliını teıkil eden bu brakiıe
f alleri Asyadan gel mit ve çok dur 
madan Avrupa üzerine akın etmiş 
beıer yığının bir alemdarı ola· 
rak telakki etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu söylemiştim. Bu in
sanlar, • Vacher de laponge • tara 
fmdan kuvvetle tavsif ve tarif edi 
len ve içtimai inkılapların en bü· 
yüğünü getirmiş olmak itibarile 
dünya tarihi bakımından bizce 
ehemmiyeti büyük olan bir ırkm 
heyulasını teşkil edecdctir. Bunla 
ra ırk ıstılahlar ilminde homo al· 
pinus adı verilmiştir. 

Ofnet mezarları kesfolunmadC\n 
daha evvel Avrupad~ prehistoril:: 
brakisefal tiplerin mevcut olduğu 
biliniyordu. 

Bunlardan bir kıımı Portekizin 
cen\ıbunda kain Mugem şehrinde 
bulunmuştu. Bunlar mezolitik dev 
re ait mutfak depoları idi. Mezoli· 
tik devirden sonraki çağlara ait 
olmak üzere yine brakisefal tipe 
mensup diğer bir takım insan is· 
keletlerine, ezcümle neolitik dev
rin yer yüzünde yapılmış mezarla· 
rmda ve lsviçrenin göl mıntakaları 
nın aynı devirde inşa edilmiş bina· 
Iarında tesadüf olunmuştu. 
ANADOLU ARAŞTIRMALAR[ • 

Prore3Ör hundan sonra mezolitik 
"devir araştırmalarım anlntnrak o dev
re aid olarak bulunan c erlere temas 
etti ve sözlerine şöyle d "''am etti: 

1931 tarihinde M. Kurt Bittel 
Ankara gaz fabrikasının garbin:fr. 
ki.in bir tat oca ''nda çakmak ta
ftndan yapılma bir takım alat ve 

edevat bulmuıtur. Delaporte hun-' 
ları paleolitik devre ait telakki et·j 
mektcdir. 

iskelet sahiplerinin brakiselfal in
sanlar olduğu keyfiyeti .dir. Kaf ı 
tası biçimine taallUk eden bu nok
ta üzerinde neden ısrar ettiğimizi 
şimdi göreceksiniz: 

Görülüyor ki, her gün mevcudu 
çoğaltan yeni bir şeyler bulunma'' 
tadır. Tekrar ediyorum: Birkaç 
sene ıonra, Hitit devrinden evvel· 
ki zaıranlarda Anadolu da yafamıı 
olan en eski medeniyetlerin ciddi 
bir manzarası ile karşılatmı§ bulu 
nacağız. 

Dava ıuzm isbatı ıçın zaruri 
olan ikinci delil de bu suretle el· 
de edilmiş bulunuyor ki o da Ancl 
dolu kıtasının neolitik devirlerd~ 
veya mt hakkak olarak buna tekl\d 
düm eden - çağlarda yaşamıf me· 
c:~niyetleri ve l?Lak:ıl paleolitiği' 
en eski medeniyet devirlerini id
rak etmiş olmasıdır. 

Şimdi ötedenberi hep aynı top· 
rakları İfgal edegelmekte buhr 
nan bir takım gruplara mensup in
aan lar, Anadoluların cetleri, tim· 
di tayin ve tesbiti bizce mümkün 
olmayan bir tarihte ve belki de 
mezolitik devrin sonlarında kendi 
oturdukları yerlerde veyahut bu
ralara en yakın mahallerde hubu
batı keşfetmişler ve hayvanları 
ehlileşt::mişlerdir. Şüphe yoktur 
ki bu insanlar o hububat ve hay
vanatı garbe götürmeden evvel 
uzun müddet bunlardan bizzat 
kendileri istifade etmişlerdir. 

Şimdi araıtırahm: Bu adamlar 
kimlerdir? Yani bunları hangi ır· 
ka bağlayabiliriz? 

Bu ıuretle iki yoldan cevap ve· 
rilebilir: Biri kablettarihte ve t:ıri
hin mazbut devirleri içinde buluu
mut iskeletleri tetkik etmek, diğe· 
ri bugün aynı mahal1erde oturan 
canlı insanları tetkik etmek. 

O iskeletlerle bu canlılar arasın 
da ya::adılıt bakımından bir rabı
ta var mı? 

BRAKISEF ALLER 
An~doluda prehistorik dev re 

ait iskeletler henüz elimize geçm!!.
miıse de bazı Hitit iskeletlerine 
malik bulunuyoruz. Bu iskeletler 
B. Şevket Aziz tarafından eti.it 
edilmittir. Bu iskeletlerin anatc.:::ıi 
bakımından gösterdiği mümeyyiz 
vasıfların teferruatına giritemiye· 
ceğim. Bununla beraber bu iske· 
Jetlerde morfoloji bakımından 
bir i~aret vardır ki bunun üzerin· 
de durm11 ğa mecburuz. O da lı 

I . ' ·' . . ' 

Bugün Anadoluda ve ona cival' 
mahal1erden batlayarak Hazer 
denizi şarkına ve orta Asyaya ya!c 
latan bu havalide sakin insanLrın 
morfoloji bakı::ıından vasfı mij
meyyizleri nedir? 

Bu ge:1iş topraklarda oturanin· 
rm ekserisi, ve hatta diyebilirim 
ki hemen hepsi, brakiıefal biçim
de kafa tasına malik insanlardır. 
Hititlerin kafa tası itibarile bunla
ra ber. ·mi bir istiına telilli cdi· 
Iemez. Madam Dellenbach tara· 
f ından kongreye sunulan harita 
bunu kolaylıkla göste:-mektedir. 
Bu keyfiyet muhitin antropolojik 
ananeJİ icabıdır. Binaenaleyh A· 
nadolunun bugünkü brakiıef al 
İnsanlarını Asyanın bu kıtasmın 
yer1ileri, yani cetlerinin İfgal et· 
miş oldukları aynı geni! sahada 
oturmakta olan inıanlar farz ve 
tasavvur edebiliriz. Bugün bu ka
vimler batka başka isimler taır· 
maktadırlar. Türk\standa adları 
Türkmendir. lranda Peratir, Ana.
doluda da Türktür. Ancak bunla· 
rın ırk itibarile aynı menıeden 
çıktıkhrr, hepsinin aynı esasa men 
sup olduğu pek güzel tasavvur 
olunabilir.,., 

/RUPANIN ANASI ONASY A 

B. Pittard orta Asyaclan Avrupaya 
ı;e~cn k~iflcri anlattıktan eonrn .::söz· 
lcrini ~iiylc bitirdi: 

Bütün medeni küre Anadoluyu 
ve ona mücavir memleketleri me· 
deniye:~ hazıramızm bütün ele· 
mania: .-:ı ve bc.1~; . .. ırklarımız· 
dan birini kendisinden aldığımız 
bir mukaddes toprak gibi telakki 
için, ön Asya bugünkü Avnıpant~ 
anası gibidir. 

B. 1BRAH1M NECMi DIMENIN 
TEZi 

Prore~ör Pittarcl tezini ok'uıluktan 
sonra Ha~kan prof csör Afet. Tiirk ta· 
rilı ini için csa:lr \e beynelmilel e
lıeıııınivcti lıaiı lıakikııtlcri ilıth a 
eden Pittarıl'ın tezini takdirle kar:ı
larnrak kcnıl iı-ine te~ckkiir ctnıi~ 'e 
cc.l P-yc on dakika nra \crilıni~tir. 

Cel~e nçıldı~ı vakıt lhralıirn 'ernıi 
Oilıııen kiir iiye ~clıııi~ \'e "Tiirk Ta· 
rilı tezinde giine:. - eli! leori.,inin ye
ri ,·e <lc;-;eri·' ha lıklı tezini okmnuş· o .. ~ 

tur. 

T ARlH VE DlL BAGLILIKLARI 

artfil1UQ·aa ecnebi J>tof csötlcr. 

''Tarihin bize uzak devirlerini ve 
hele prehistuar denilen tarihten ön 
ceki devirleri arnştırma yolundaki ça 
hşmaların kaynaklar. arasında dil 
dokümanlarının özel bir ;·eri vardır. 
Çi.inkü jeolojik, arkeolojik ve antro 
polojik kaynaklan bulmak için top 
rnkların alt'.nrıntl kadar inmek ~eç 
miş zamanın aırlanm adeta yeryi.izü 
nün derinliklerinden söki.ip <;ıkar 
mak lazımdır: halbuki yine bu sırla 
n bugi.inkü dillerin metodik analiziy 
le de elde etme]: mi.imkündür. Yaşı 
yan bir dilin koynunda, onun ilk 
kuruluşundanheri geçirdiği bi.itii11 de 
ği§melerin tarihi saklıdır. Bir dilin 

llmılıim Necmi Dilnı<'rı 1.-iiniidc 

eldeki varlıklarını derinleştire derin 
leştire onun en eski şekline kadar va 
rabiliriz. Bu yoldaki araştırmaların 
bizi götürdüğü sonuç, ilk yüksek kül 
türün dayandığı inanlar ve o inanla 
rı anlatmağa yarayan sesler olur. 

' 'Bu seslerin tekamül hatlarını ta 
kip ederek ilkel kültür dilini ve bu 
mm yeryüzüne yayılı§ını bulabiliriz. 
Bu da karanlıklar içindeki prehistua 
rı aydınlatmak yolunda büyük bir 
adım teşkil eder. 

"Bu hakikntin en iyi misalini, 
Türk Tarih ve Dil çalışmalarının bir 
birine sıkı sıkıya bağlı olan verimle 
rinde görebiliriz. Türk Tarih tezinin 
ortaya koyduğu yeni ve biiyük ışık, 
Türk Dil teorisinin de ilham kaynağı 
olmuştur. 

Bilmukabele Türk Dil teoris: de 
Ti.irk Tarih tezinin delilleri arasında 
mühim bir yer tutmaktac!ır. 

"Ti.irk Tarih tezini, en toplu ola 
rak, Tarih Kurumu AsbAşkanı sayın 
Profesör Bayan Afet, 9 birincikanun 
1935 de Ank1'\ra Ünivcr.!litesi Tarih 
- Dil - Coğrafya fakiiltesinin açıl 
ma töreninde verdiği ilk tarih dersin 
de. şöyle ifade etmiştir: 

"Dünyada yi.iksek kültüriin ilk be 
'şiği Orta Asya~aki Ti.irk ana yurd 

··lan ve o kültiirü kuranlar ve bütün 
di.inyaya yayanlar da Tiirklerdir . ., 

''Bir çok Avrupa ve Amerika bil 
ginleri tarafından yapılmış araştırma 
ların verimlerinden toplanarak bir 
sentez şeklinde ortaya konmuş olan 
Tiirk te7.İnİ, yalnız Türk bilginleri de 
ğil, bir çok değerli yabancı bilginler 
de teyid etmektedirler. 

"Tarihin klasik olarak tanıdığı ilk 
medeniyetlerin daha ilerisine doğru 
yürümek isteyen her arayıcının ö 
nünde, bu medeniyetlerin ilk kayna 
ğr ve merkezi olarak kendini göste 
ren yer, Orta Asyadaki Türk ana 
yurtlarıdır. 

GÜNEŞ - DiL TEORiSi: 

"Güneş - Dil Teorisi adım taşı 
yan bu lengüistil: görliş, iki yıldan 
beri Ankara Üniv~rsitesi Tarih -
Dil - Coğrafya fakültesinde Ti.irk 
gençlerine okutulmakta ve Türk Dil 
Kurumu tarafından broşürler ve 
helletenlerle yayılmakta oldu$iu ~ibi. 
geçen seneki. iiçüncii Türk Dil Kurul 
tayının müzakerelerine de mihver o' 
muştu. Btı neşrivattan elde bulunr.n 
lan vr en son nları:ık Bi.ik:rşt~ t'Jpla 
nan "Congres lnternational ~· ı-\nth 
ropologie et d'archeologie prehisto 
rique,. e t\tkada~ım Profesör Hasan ı' 
Reşit Tankutun yaptığı komi.inikas 
yonun metnini de Kurultay i.iyeleri , 
ne sunmu§ bulunuY.,oruz. B\:; Türk' 

-•• gun 

Dil teorisinin ana llatlarmı bir kere 
de Kurultayı şereflendiren Tarih bil 
ginlerinin gözü önüne koymayı bir 
vazife sayıyorum. 

"Neolitik devrin fecrinde bu rne 
deniyeti idrak eden insanın hayvani 
ihtiyaçlar ve istekler fevkinde olarak 
edindiği ilk yüksek duygu ve inaJ\ 
"Güneş,, te varlığın en yüksek kud 
retini bulmak inanı§ı olduğu prehis 
tuarrn verimlerinden biridir. 

"Eski insanların inanları üzerine 
derinleşen her tarihçi, Mezopotamys 
da, Mumda, Eski Hitte, Eski handa 
Eski Amerikada, hasılı dünyanın her 
yerinde ve her yurdunda güneşe, ıt 
ya, yıldızlara tapıldığını görür. Bunı.1 
tarih bilginleri ile dolu olan şu Kı.ı 
rultayda izah ve ıspata hacet bile 
yoktur. 

TEORiNiN 1 1NC1 PRENSiBi : 
''lşte Türk Dil teorisinin birinci 

prensibi, bu hakikatten ilham almak 
ta, ilk kültür dilinin "aüneş., e ai! 
olarak kullanılan bir ana kökten dog 
duğunu kabul etmektedir. 

"Güneş,, , biitiin varlığın kayna~ 
olan bir yüksek kudret ~eklinde alı 
nınca, kiiltür diline esas olan konkre 
ve abstre bütiin genel mefhumları~~ 
da bu kayna\( an doğmuş o1a~ tıt 
biidir. Altı katagoridc toplanan btl 
mefhumlar, elinizdeki bro§iirde yaııl 
mı~tır. 

"Bu genel mefhumlarla birlikte. 
güneşi bütün varlıkların kaynağı tı.ı. 
nıyan insan, kendi varlığını da onı.Jfl 
la birle§tİrmİ§ ve benlik mefhumurııı 
yine bu esasa bağlamıştır. 

''Türk dil teorisi, bir kere "giin~·: 
i şuur ve idrake dayanan insan dılı 
nin ana mefhumu olarak aldıktan 

ve büti.in genel mefhumları bunıı 
bağladıktan sonra, ilkin ··güneş.. f 
Yerilen ve sonra bütiin Öteki rııt I 
humları da anlatmaya yarayan ilkt 
adın fenetik kuruluşunu araştıruııştır 

"insanlığın daha hayvanlıktan .. ıı 
yırt edilemediği devirlerde el ve yı.ıı 
İşaretlerine refakat eden karışık c,•t 

miiphem haykmşlar bir insan dili oltt 
rak ı>.lrnamayacağma göre, bu scs~t 
rin "güneş., idraki devresinde aldıgı 
ilk net şekil, (ağ) fonemi olmak jeti 
bcder. 

"Bu fonemin vokali olan (a) jo 
san gırtlağının çıkarabildiği net se!le 
rin en basiti ve en kolc.iyıdır. Son~~ 
dan zaman ile bu vokalin semantl 
kıymeti, kendisinden sonra gelefl 
konsona geçmiş , vokal batlıca fo~~ 
tik bir değer olarak ( u, ı, o, e, İ, lh 

ö) gibi değişmelere de uğranııfurİtt 
··Ana mefhumun ilk konsonu 0 

1 
rak aldığımız ve (okunmaz g) ad•;,, 
verdiğimiz ( ğ) ilkin yalnız ( a) vo "LI 

lini uzatan fonetik bir işaret ol~U!f1 
halde, sonradan vokalin tatıdıg\ ..... 

• ,~ı'"' lam bu konson iizerinde tenıer Je 
etmiş ve bu da zaman ile bir çok !r 
ğişmelere uğramıştır. Bu değiş(~) 
rin ilk safhası (ğ) nin (y) ve ı" 
se!lerini alması ile ~örülür. u~uhtı yet 
manlar alan hu değişmder nı 11 

(Son11: Sn. i Sii. I) / 

(ieçmlş kuı unlar: 
11ııı11111ııııı11111ıııtıı1111111ıııı11111111 ı ıııı111111ıı••lltı111ııl 11 

Mebus gazeteciler 
Çankayaıfa c.ıJı'F 

Ank ara - Gaz~teclllkten mebus rlll' f.'1 
• 

... d ~f· 
edll nılş olan Falih Rıfkı, Yakup ıı'1 ıı 

kı Tıırık ve Haydar RU.JtU b<"yıcr. G ıılif" D

retıerı tarafından dün Ça.nkayadıtltl 
ıinc'.e kabul buyurulmu§lardır. 
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Eh . ır b. r EHiR HABERLERi 
k 

em"!IYS I Ti~.~~ lr Balkan ticaretoda-f lstanbul komu- Yeni yollar 
aynagımız: ulun. ları kongresi taninin yahSln8 Peıpaalaa aıkaaındakl 

hırsız girdi gol tamamlanıgoı rbaada yeni y·ıı mahsulü mem
nuniyet verici bir şeki!dedir 

baa, (Huıu- ı."ttr:,,...~ıı~M 
- Bu yıl Tq· 
(Erbaa. Nike 

, Tokat) mnı· 
1W11m.aı1111daki tütün 

ulünün id • 
vazi1eti ,r 
1ıla nauran 

iridir. 
Yalms umumi 

~aldık dolayı· .... "":tti>!l~ 
~ ova kısımlan 
Vll parça muta· 
-.,...r olmuı. bu· 
~ela mahıul 
~le ermemiı • 
•ı bu cihetteft 
'-um! miktar ı-s· 

Erbaa lrcua6cmuun umumi ıörü niifii 

ltaa Jıla nazaran fark ıöıter.._elc l 
'-lir. 
Yapılan tahmine ıire Erbaadı 

~00,000 Nikaarda 1,000,000, To· 
~- 600,000 kilo ki ceman 
(3,800,000) kilo tütünün ıatı .. 
Iİhhtleceli lmit eclilmektedir. 
Tutünlerde hiçbir butabk 1ok· 

'-· 
Tütünlerin kuruma ~ziyetleri· 
~ ılre mahaul fazladır, randıman 
q~idir. 
.a_ Yeni mahaulün aatqlan hakkııı
._ tim~den bir fikir yüriitmek 
~nimais olur. Bununla beraher 
·•ntlann normal fUllar dahilin· 

de cereyan eclecejine ka~aat var· 
dır. 
Şu ciheti de ilive edeyim ki, 

bükimetimizin milli mahıullerinıi 
ze kup verdiii ehemmiyet ve ali· 
ka berkesin maliimudur. Şüphr: 
1oktu:- ki, her yıl bütün mahıulle· 
rimizin idrakinden •h•ma kadar 
pçirdiii aafhalarda, hük6metimi· 
zin buauiyetle kontrolü bulun· 
mamıı olıun, bu ehemmiyet ve 
alikadır ki Türk tütünlerjne bü· 
tün dünya piyaaalannda iıtikrarh 
bir "ıelir,, kaynaiı temin etmemi· 
ze lmil olmuttur. 

ONAL 

Giresun vllAyetlnde 
apılan faydalı işler 

Vali Feyyaz Bosut'un beyanatı 
Ciraun uali.i IHa, F •11U Bo· I 

~vilci)'et ipnJe bir teltİf ıaisi 1 
;."."!"'"f, merftaint tlönmiiftüt; 
~ 6u miinaehed~ ıu N)'CUIGtla 
~nmuıtar: 

KOL TOR iŞLERi 
At- Bu teftiıim Şeb~abiaar ve 
... ~ kazaları ile Karabörk kô· 
~· kadar uumııtır. Bu teftiıi· 
ıe '-ılıca kültür, yol, tahriri ara· 
~ tahsillt itleri silti vili7etin mü· 
..._ ille 1zulan i,io yaptım. 

'·;p ı:.: . ., ~ kadar uıatı:~cak ve 
Gireaun Karahisar telefon muha· 
vereaine baılanılm•• olacaktır. Ay 
nı zac:anda Karahiıardan Balca· 
na karakoluna da hat çekilecek, 
Balcanadan da Alucraya uzahla· 
caktır. Bahsi ıeçen yerlerdeki hat 
lann telefon direkleri dikilmi,tir . 

Telefon fen memuru mahallin· 
de ve malzemeıi batmda tetkikat 
yapmaktadır. 

AR~ZI TAHRiRi iŞLERi 
Karahiaarda •iuıtoı nihayetine 

kadar 52 cüsütamdan otuz doku· 
zunan ciizülamı yapılmıf, 13 CÜ. 
zütam kalmıtbr. T qrini1A11i niha· 

(Sonu: Sa.4 Sü. 3) 

Kongrede neler 
konuıuıacak? 

27 eylülde Bükrefte toplanacak 
Balkan ticaret oda1an konlfetİne lı 
tanbul ticaret ve sanayi odalı umu 
mi katibi Cevad Nizami ile oda ikin 
ci reisi Ziya T anerin iftirak etmeleri 
takarrür etmiıtir. Bu kongreye bü 
tün Balkan odalan İftİrak etmekte ol 
duğundan ticaret mahafilinde büyük 
ehemmiyt;t verilmektedir. Gerek tica 
ret odası umumi kitibi gerekse ikin 
ci reis bu münasebetle bazı hazırlık 
lar yapmakta, ve Balkan memleketle 
ri ile ticaret yapan ihracat tüccarlan 
ile konuıarak bu memleketler arasın 
da mübadelatm inkiıafı için neler 
vapmak laZJm geldiği etrafında ali 
kadarlann noktai nazarlannı teıbit 
etmektedir. 

Diğer taraftan dün ticaret odaaına 
Bükrq Balkan ticaret odaları komi 
teaindcn konarede görütülecek meae 
leler etrafında fU malumat ıelmiftir. 

1 - Balkan anlaırnaama dahil 
memleketler ticari ve sanayi odala 
rmcla rnüıterek eaaalara müıtenid 
servetlerin ihduı, 

2 - Bu anlatmaya dahil memle 
ketler arasındaki ticari mübadelitm 
tetkiki ve mübadelitm arttırılması 
yollan. 

3 - Anlatmaya dahil ticaret oda 
lan arasında münasebatm takviyesi, 

4 - Balkan anlapnaama dahil 
memleketler aramıda en ziyade mü 
eaadeye mazhar devlet düıturuna iı 
tisna tetkil edecek mmtakavt tercih 
esasının tetkiki. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre 
Yugoalavya heyeti bazı mühim ae 
bebler dolayiıile kongreye iıtirak e 
de~eceklerini bi1dinnit o~ 
claıt~~1bir'm9ddet1;fn .. edil 
mittir. 

Ticaret odasında 
bugtlnkO toplantı 
Evvelki gün Berlinden tehrimize 

gelen ticaret heyetimizin reisi ve ikti 
sat vekileti ınüstepn Faik Kurdoğ 
lunun riyasetinde bugün Ticaret O 
dumda mühim bir toplantı yapıla 
calttır. Bu toplantıya Almanya ile 
ticaret yapan bütün ihracat tüccarla 
nmızdan bqka dijer ihracatçılan 
mız da davet edilmitlerdir. 

iktisat vekili Celal Bayar ( n hazır 
bulunması da çok muhtemel olan 
toplantıda müıteşar Türk - Alman 
anlatması müzakerelerini etrafb bir 
tekilde anlatacak, anlatrnanm mahi 
yeti etrafında izahat verecektir. 

Çamaşırları çalan 
hırsız henüz 
yakalanamadı 

lıtanbuJ komutam ıeneral Ce· 
mil Cahidin Beylerbeyi ile Çenael 
köy arasındaki yalısına evvelki ak 
tam hınız ıirmit ve çamqırlık 
kıımından birçok çamqır alara1' 
lcaçmıfbr. 

Yapılan araıbrmada hırıızın 
kayıkla yatı ribbınına yanqarak 

Perapalu oteli ark.asmda aylardan· 
heri de\'am eden asfalt yolun inıaatı 
hayli ilerlemiştir. İstinad dın·arları 
yapılrnı~. çakıl dökUlmüttür. Birkaç 
güne kadar da Hf alt dökülmeğe haş
Janaraktır. 

t>:jer taraftan Şiıhane yokuşundan 
Galata kuleei yanma kadar olan yo· 
hın ıla vapılmasına karar verilmiştir. 

F.minönünde İş Rankasmm önünde 
yapılan asfalt yolun Eminönü meyda· 
nma kadar uzatılmuma karar ,·eril
miştir. 

içeriye ıirdiii teıbit olunmuıtuı. Z•hlre borue•de dUnkU 
Hıraız daha fazla et1a çalmak muameleler 

iıtemif18 de çamaıırbk odaıınıu 
yanmdaki odada yatan neferlerin İstanbul ticaret ve zahire borsasma 
ıürültüsünden korkarak oradan dün muhtelif memleketlerden 552 
uzaklqllllfbr. ton buğday, 75 ton çavdar, 199 ton 

Geçen 111 da aynı tekilde yalıya arpa. 121 ton ~ 105 ton pamuk. 
bir hınız airmit fakat bir yelken 76 ton yap~ 62 ton mısır, 28 ton 
bezinden bqka bir 181 çalamaya · nohud, 29 ton kut yemi, 21 ton tif· 
rak aitmittir. tik olmak üzere 1268 ton mahaul pi· 

Hırıız yakalanmak üzeredir. mif, 248 ton rumul 100 ton an, 5 
ACAÇT AN DOŞTO - Betik· ton kıl, 12 ton iç fmdık barice sev

tqta Kıbçali mahallesinde oturan kedilmiıtir. 
bet yatında Hüaeyin Yıldız cadde Diln bonada muhtelif mallar pı fi· 
ıinde Asihın bahçesinde alaca yatlar üzerinden muamele görmllttiir· 
çıkmıf, oynarken dütmüf, alır ıu· YumllfÜ buğday S.37 - 6.5, sert 
rette yaralanarak hastahaneye kal buiday 5.25 - 5.37, arpa 4. 7 -4.20, 
dırılmqtır. bakla 4.15, çavdar 4.20 - •.27, san 

GEC:Z YARISINDA GiDEN mnır, beyu mnır 4.5, ıiwn 17.30, 
KIZ - Sultanahmette Muhterem fmdık içi ~ kabuklu ıivri fmdık 
ıokafında Naciyenin evine miaa· 19.20, yulaf 3.27, tiftik oğlak 135.20 
fir ıiden Saadet iıminde hir kız kuruı iiserinden ıablmqtır .. 
ıece yarııı kallanq, Naciyenin bir Limen DlrektlrU Ankeraye 
çok qyuını bir bohçaya doldurup gidiyor 
kaçmıfbr. 

Saadet dün yakalanmqtır. 
KJRA YOZONDEN KAVGA -

Küçük Ayuofyada Abclullahın 
evinde oturan Veli ile Abdullahın 
kızı Remziye kira y\:aünden kav
:a etmiılerelir. 

Remziye Veliyi dti..wlf, llttrıtU 
batını yırtmııtır. Velinin tikly~( 
berine Reımiye yak~l ... ~mııtır. 

BAŞINDAN Y ARAi.ADi -
Kuruçetmede klmilr ameleainden 
Şakir ile Hamdi it meaeleaind.:n 
bvıa etmiflerdir. Şakir kiirekte 
Hamdiyi batından ehemmiyetli 
ıurette yaralamıftır. 

Noterlerin yıllık 
tıellrlerl 

Ankara, (Telefonla) - Adliye Veka
leti Noter vı muavialerinin yıllık ıelir 
ve muraftannı ıa.terir bir cedveUA her 
aene batında V ekiletı ıiSnderilmelini u • 
ıul ittibu etmiıtir. Şimdiye kadar ıön· 
dermiyenler on beı JUn içinde cöader· 
mezlerae baklannda takibat yapdacak -
tır. 

İstanbul limanı iıletme direktöril 
Raufi Manyu yarm Ankaraya pde
cektir. 

Direktör Anliarada bir liafta liıdar 
ltalacak, Trabzon limanmm İstanbul 
limanına deni dtillluebetiyle yapılr 
CÜ te.iut ~trıd'mda tktıead Vekildi 
ile temu edecektir. 

Şirketi Heyrlyenln r•I 
tarlfeel 

Şirketihayriye sonbahar tarüeeini 
bazırlamaia baılaDUJbr. İki ay devam 
edecek olan yeni tarif ede eeaelı deği· 
tiklilder yapılmaktadır. 

Diğer taraftan paaolarm yenilen • 
meeine de bqlanmqtır. Eaki puolar 
birinr.itepinin sonuna kadar muteber 
olacaktır. 

Hava ,ollerı Dlrekttlrtl 
Dtln AÖaradan tehrimise gelen 

Devlet Havayollan pnel direktfüil, 
akıam üzeri yeni yapılan tar::,~ mey 
danım tetkik etmek ibere · sit· 
mi§tir. 

L.. ~lu·rada, Mindeval nahiye met 
~ dahil oldufu halle 1 O köyde 
~ep İDf&lln& ba,lannıııtır. 
~lardan .. .ıh iye merkezi T ettik 
~ ZU, Karal:Mrk, Zıhar mektep· 
'l»ltmittir. Diferleri de 'bitmek --------------------------~-----------

~·ı.;!:~~: ıö~:=t~'. Karssına yapllan ağ1r ameliyat yüzünden 
Tayyare meydanmı muvafık buldu

ğu takdirde f,tanbul - İmıir seferle
rine derhal batlmacaktır. 

\it "Jıun, çok ıüzel inp edilmit· lı J ~ l' J_ l U I 
ı..~lilnün b:,ük hin.metleri.. mparator v i ne m nitıerin müsaa-
~ Jardımf.nı ile bu eaerler vii· 

&~:r>ti'iuc •sLER• desile AlmanlJalJa dönÜlJordu ~ltinkarahisar kuumclaki Bir 
~ lcClprüaü bitmek heredir. O 
il~ için pek bü7;k ehemmiyeti 
~bu köprü otuzdan fazla köy~ 
~ İaara bailamaktadır. 

N l'&hiaar • Alue:-a aruında~i 
~e1D"1lel b:ı hale ptirilmi,
•_-.uan bundan biiJiik aevinç 
~u ıiirdüm. Fen m~:·ru 

Sİı .. .n Cemilin cidC:i alüa v~ 
S':(et:4i takdir ettim. Bu yol 
~ele açılacak u bir kııım 
~ iri .eylülün oL.mdan itiha · 
~ L°"' da ba•lat1aca ~ bir ay I' ~ · 

'illi lcıaım da bitmit olacaktır. 
C· ll:tEFON ŞEBEJf ESi 

•~ , '"eaun • Karahiaar · Aluc.ra 
~:'' da te1P.fon hatt• nktur. :_•e'!e Gireaundan baı1ad.;• 
'" ~iıar hatta 72 kilometre 
~~ • ·"J mevacilne l·~dar ı.CStü· 
~· /llucra ile Mindeval te 
•--~lb lk1D&1 edildi. 

~!-a.ibalvde de· Karahiaardan 
Vllaele lradar telefon hattı çr 

Sabık Alman imparatoru Vil
bebnin elli Yatındaki karııı pren· 
... Hermine, aiuıtoeun 25 tinde 
Berlin butahanelerioia birinde 
aiır bir ameliyat yapdmıtbr. 

Premea Herminin, haıtalıiı ıi .:· 
li tutuluyordu. Y etmit sekiz yaıın
da bulunan ıabık imparatorun. 
mütenekkiren Almanyaya, karısı
nın hat ucuna ıelebilmeıi için bii· 
tün tertibat alınmıı lizım ıelen 
müsaadeler temin edilmitti. 

Bu suretle. aabık imparator, on 
dokuz ıene e'Yftl Holandanın Do· 
oro ptoıunu menfa ittihaz ettilin 
denberi, Alnıanyaya ilk defa ola· 
rak ıirmiı bulunacaktı. 

Hitler, sabık Kayaere, Alman 
hududunu 1eçme1i için izin ver
mi•ti. 
Şu ..,tla ki, kamının vaziyeti· 

nin pek fena oldaiuna kendiain· 
den artık ümit kellditin• doktor 

Villtelııa 

lar karar vermit bulunacaktı. 
Ameliyattan iki buçuk hafta 

ıonra, hemen hemen,Kayaeri Al· 
manyaya çaiırmak -vaziyeti huıl 
olmuıtu. Huta, o derece vehamet 
ıöateriyordu. Sabık Kayaer, her 
sün Almanyaya telefon ediyor ye 
buta kanama lmmızı tüller ıCSn· 
deri yordu. 

Fakat, hir hafta, evvel prenıea 
Mermin kris deYN1ini ıeçirerek 
aalih balmap 'bqlamqtır. Yarın, 
ilk defa olarak yataflndan birk~ç 
dakika için kalkacaktır. 

Gelecek hafta cenubi Almanya· 
da bir aanatoryoma kaldınlacak
br. Ve aabık imparatorun kanıı 
orada nekahat de'IJ'elini ıeçire· 
cektir. 

Pre....., Hermin, aalxk Kayaer
le 1922 •n•inde aabık imparato· 
riçe Oıüata Viktoryanm vefatın
dan on aekiz ay aonra nlenmiftt. 

(Dail7 Eıqwa) 

,,,. 
-~&&&lr&& 

• • Uktepinde hmtr ft Adana 7ea1 ban 
,.,...... Jdp.t nam! yapdmul muhtemel. 
dlr. 

• Defterdarlık blr duba il• Bahlrbaneye 
temia deDls auyu settrttltt balde aı&n bL 
lıkçdarm H&Ucte llfnn nyu brqaD pl8 
llUlan lmllallcbkJanm belediyeye lıUdil'ml' 

'" mOdabale MU-Mini latemlfUr. 
• Sanyerde blr kudus klSpek lbnhim ll. 

minde blrlD1 l8D'll1Jf ve köpek lUU edUmlt
Ur. 

• Rubleye alt BakırköyUD lleneqe, 
81,avtlf ,,. KuleU çlftJDderlnlD k&JH11'e te•. 
sil lala emir pbnlfttr. 

• TOrkkUfUDUD yetlftlrdltt pllD6rcWerdee 
.Ali pllnörle havada dUn;ya dörd1lncWUk re. 
kor mtiddetlnl lmmıfbr •• 
• Bol'DOftda BQae)tbl lam.inde bbUI anama 

deUrmlf ve c:e1ııladekl pan.1arı daldmata 
'-IJamlfUr. Dolltlarmdul Y&kup Siminde 1ııl.. 
rl8l kendtalne nuihat vermek isteyince, HiJ. 
eeyln buna kIZmlf w bıç&lmı çekerek Ya.. 
kubu GldOrmQftür. 
• ı. yerlerinde cece teftitleri yapdmalct.. 

dır. 

• IC1lç0kpazarda boyacı Yunus tarafmdan 
)'U'al&nuı 8eUme b.Utanede ISlmQftUr. 

• Yıldmla Takllbn arumda otoblla lf1ettl. 
m8lbM ....... vertlmlftlr. Bua'Qnlerdl :le 
at tealıCt olunacaktır. 

f Beledly. turlmn mUdUrltııU l&ratmd&n 
•YY&b terctlm&Dlarmm rozeUert yenllerlle 
dellftlrOmlltlr. 
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Tefrika numarası: Yazan :Felks Bavman 

Fransadan ispanyaya 
karşı 

Gönüllü bir kadın 

Yaralı Ganq ster için 
doktor lazım/? 

Bir müddet ev
vel casusluk §Üp
heıi uyandıran ve 
hakkında tahki • 
kat yapılan Mag
da isminde bir 
genç kadm, ıon 
günlerde Fransa -
dan İspanyaya 
geçmek için mü· 

.;..,,....;:.,., ... - racaat etmif, fa-
kat kendisine pa· 

saport verilmemiıti. · 
Bununla beraber, birkaç gün 

sonra Magdanın İspanyada nas
yonalistlerin esiri olduğu haberi 
geldi. 

Con Dillinger çetesi mensupf.a· ı 
nndan Çarls Floydle Adam 
Ri§etti, pe~lerine dü§en polisin 
elinden ''Şalıescr,. bir kaçı~la 
lmrıuluyorlar. Takip edilen 
oto100bilin çıkmaz yoldan geri· 
sin geri dönmesi ı·e ciymen 
moıo.~ikleıleri ara ından geçe
rek ıel•rar ana §Oseye çıkması 
suretile kurtuluş! Zabıta me
murf.an, pürlıiddeı. Takip ~id· 
detleniyor. Bundan sonrası: 

Sütün anaıoseler, bütün ana. 
caddeler, yan yollar, yan sokak· 
lar arandı, tarandı. Cinayet maıa· 
ıı memurları, elleri bot döndükçe 
artan bir buğ2la, kendilerine tak· 
sim edilen mmtakalann altını üı
tüne getiriyorlar, tekrar tekrar a
raıtırmalar yapıyorlar, fakat "Şa. 
heıer,, kaçııın tam mana.siyle te
kemmül ettiğini görmekten başka 
bir neticeye varamıyorlar! Mınta· 
kalarda yapılan araıtırmalar, o 
kadar ölçülü ve teferrüatlr araıttr
malardı, ki hiç bir ıantimetre mi
kabı yer, arqtmlmamıı kalmıyor
du! 

Ve 1luna rağmen ·de ele geçiri
le bilen ıey, ne? Hiç! Hiç mi hiç! 
Ne Çarlı Floydden eser vardı, ne 
de dostu Adam Rııettiden ! 

Zabıt..ı memurları, timdi ounla
rın olsa olsa Kuk.son Hilıe iriımek 
tqebbüsünde buluncluklannı tah
min ediyorlardı. Ve bütün projek
tör tutulan aaha, oraya müntehi 
yoilardı. Ciymenlere nazaran, bat 
ka bir yerde izleri bulunmadığına 
göre, ancak oraya doğru yollan
makta olmalan lizımgeliyordu. 
Cünkü, polislerin kanaatince, bu 
civar, saklanmağa en ziyade mü
sait sahaydı. Sıkı sıkı aramalara 
rağmen, buralarda bir yere gizlen
mit olabilirlerdi. Kontrol gevıe· 
yince de, en yakın yer olan Kuk
son Hilse kapağı atmak istiyecek
lerdi ! 

Ve o zaman .• delikten çıI<ar çık
maz da, hemen enselenecekler
di ! 

sıhhi vaziyeti vahimletiyordu. Ar
lık daha fazla geciktirn:~den, pan
sıman, tedavi icap ediyordu. Bu
nun için de ...... 

Bir doktor lazımdı! 
Doktor! 
Fakat, kim? .. Kimi ı:,.::tirmeliv· 

diler? A~zından ıır ç·ıkmıyacağı
na güvenip te hangi doktoru geti
rebilirlerdi? ! 

En yakındaki, il:i rastgeldikleri 
herhangi bir doktoru getirmek, im 
kansızdı. Bu, çok tehlikeli bir ha
reketti. Diğer taraftan, Şikago 
"Yeraltı Dünyası,, nın itimat et
tikleri Dr. Kassidi ile Dr. Lözer, 
Con Dillinger vurulduktan sonra 
tevkif ve mahküm edilmiılerdi. 
Halen mevkuftular. 
Şu halde? Kime, hangi doktora 

batvurmalıydı? ! 
Floydun canı acıyordu. Can a· 

cısile ıövüp aayıyor, hiddetle ha· 
ğmyordu: 

- Hangi doktoru olurıa olsun, 
!lir an evvel getirtiniz; en yakm· 
da hangisi varsa, onu! Yoksa he· 
nim can çekiıtiğimi seyretmek 
merakında mısınız? Bulacağınrı: 
Cloktora, bir masal uyduruveri ra; 
benim aklıma bir şey gelmiyor, siz 
diifünüp bir teY uyduruverin, a
ma, çabuk! Yoksa benim burada 
yatıp kıvranmam ve İniltilericl.! 
kulaklannızı doldurmam, botunu
za mı gidiyor 1 Benim bu halim, 
ıizin eğlencenizi mi teıkil ediyor .. 
baa?! 

Gangsterin gangster dostları, 
elleri hatlarında bat katıya kaşıya 
dütünüp duruyorlardı. Tereddüt 
içerisind.eydiler. Bir türlü ce
saret edemiyorlardı. Zira, getirile
cek doktor kutkulandı mı, tehlike 
büyüktü. Doktor tüpbelenir de 
polise haber verirse, yalnız Floyd 
değil, kendileri de gürültüye gide
ceklerdi! 

Vaziyet, her iki şekilde de o ka. 
dar nazikti ki .. 

Doktor getirmeseler, Floyd, öl~· 
cekti; c!oktor getirseler, o zaman 
da hem o, hem kendileri topye. 
kan, yakayı ele vererek, ö~e!<İ dün
yayı boylıyacaklardı ! 

Belki de işler yolunda giderdi, 
fak at garanti edilebilir mi?! 

Bununla beraber, doktor geti
rilmediği takdirde Floydun canın
dan olacağı, muhakkaktı. Dc~dor 
getirildiği Yt-kdirde, itlerin sarpa 
saracağı ise, kat'iyetle belli değil
di! Ve dolayısile .... 

( A rlmsı ı·ar) 

O h,,.lde, hu füpheli ve macera
p~rest kadın, kendisine müsaade 
edilmediği halde, gizli olarak ls· 
panyaya geçmif ve ispanyada hü· 
kfunetçi kuvvetlerle beraber çaht
bğı için, Frankocular tarafından 
esir edilmit bulunuyordu. 

Bu hadise F ransada büyük bir 
heyecan uyandırmıfbr. Çünkü, 
Franıadan lıpanyaya gönüllü git
mesini yaıak eden muvakkat ka· 
nun müddetinin hitam bulması 
üzerine, artık lspanyol topraklan· 
na geçen Fransızlar cezaya çarptl
mayacakbr. Bununla beraber, 
Fransa hük\ımeti, lıpanyaya git· 
mek istiyen gönüllülere müsaade 
etmemekte ve, Magda meselesin
de olduğu gibi, tüpheli b~lduğu 
kimseleri gitmekten menetmekte
dir. 

lıpanyaya, hükUınetin müsaade· 
ıi hilafına kaçarak giden gönüllü· 
lerin, evvelce bu gibileri cezalan
dıran kanunun kalkması üzerine, 
ceza görmemeleri hu kadını da lı· 
panyaya gitmeğe tetvik ettiği söy
leniyor. 

Hakikaten, timdi, Fransa Mag
dayı, gönüllü olarak İspanyaya 
kaçtığı için cezalandıramayacak· 
trr. 

Diğer taraftan bu 9üpheli kadı
nın F rankocuların eline dütmedi
ği, hükfunetçilere ait olan bir ıe· 
hirde bulunduğu haber verilmek
tedir. 

Şile sandık emini 
mabktlm oldu 

İhtila suı;u ile hak.kında zabıt tu
tularak ağır ceza mahkeme ine nri· 
1en Şile andıkcmini )lelnned Tüf ek· 
çinin muhakemesine dün ağır cezada 
bakılarak verilen karar bi1dirilmİ§tir. 

l\felımed Tiifekçi İstanhuldan Şile 
~anclıkeminliğine taahhüdlü mektupla 
gönderilen 3000 liranın 1000 lirasını 
zarfı açarak almış yerine aynı sik· 
Jette mektup kağıtları doldurarak ka
patmı:.tır. 

Şimdiye kadar görülen muhake
mesi neticesinde .Mehmed Tüf ekçin in 
euçu kat'i delillerle ı;abit ~örüldiiğün
den, adi 7.İmm~t suçu noktasından ce· 
za kanununun 202 inci maddesine 
göre bir sene hapis edilmesine ve zim
metine geçirdiği hin liranm da ödet· 
tirilmesine karar ,·erilmi§tİr. 

Pazar yerleri 

Polis böyle sanmakla gene al
danıyordu. Her iki gangster, za· 
bıta 11".emurlarının kat'iyyen um· 
madıkları bir cüret daha göstere· 
rek, bütün tehlikeyi göze aldırmıt
lar ve araştırmanın en sıkı zama· 
nında polis ağlarının deliklerin· 
den, Şikagoya geçmiılerdi. Gang· 
ster balığı tutmak gayet güç olan 
Şikago havzasına! Daha doğrusu 
denizine! Ve bu denizin dibine 
dalıvermiılerdi ! __ O_e_n_e_r_a_l_ D_lr_l_k_g_e_ld_I __ 

Polis, onlar böylece emin yere 
yerleştikten sonra tamamile yanh~ 

Te~rinien·e1in iptidalarmcla kuru· 
lacak pazaryer1eri l1akkmda belediye 
,uhe müdi.irlerinin fikir YC nıiitalc
al:ı·ı oru lnnı~tur. 

hesaplayarak, Kuksen Hils yollarm 
da tarassudu tiddetlendirmiıti. Ve 
iki gangster, Şi.kagodaki sayısız 
gangsterler arasına çoktan karıt • 
tıklan halde, zabıta memurları, 
daha hala Kukson Hils yollannda 
yerinde sayarcasına nöbet bekli , 
yorlardı ! 

Hangi sokakta. han~i evde, kim 
lerle birlikteydiler? Polisçe onla· 
rın Şikagoya döndükleri meçhul 
olduğuna göre, bu cihetler t.abii 
haydi haydi meçhul! 

Çarlı Floydle dostu Adam Ri
şetti. Şikagoda Diyrborn Striyt· 
de Rossinin evine sığınmıılardı. 
O sokaktaki bu ev, o zaman için 
kendilerine en eırin bir sıı<ınaktı. 
Böyle bir mel'ce bulmuş olmaları· 
nın da tam zaı:ıanıydı. Çünk:.i, 
Floydun yaylım ate· müsademe· 
sinde aldığı kr-.·2un yarası işliyor, 

Trakva genel ispekteri General 
Kazm1 Dirik şehrimize gelmi~, Pera
pnlas oteline inmiştir. 

E IİRGAN ORTAOKULU 

Mii<liirler ce,·aplanm ~önrlf'rmekte· 
clirler. Birkaç giine kadar Yali 'ehe· 
Jediyc reisi pazarvnlcri hakkında ka· 
ti kararım nrecektir. 

Emirgan ortaokuJunun bu yıl ta]e
br. nıc,·cudu geçen yıllara nazaran ol · I G. .1... t• 
dukça daha fazladır. Muhtelif olarak ıresun VI aye 1 
tedrisat yapan bu okulun o civarda 
bulunan Emirı;an !arayma taşmtna!!ı ( t 3 iincii .~ay/adan dcrnm.) 
meselesi ıııe,·zuuhahis olmu~ Bakan- yetine kadar iki komisyon çalı~· 
hk hn yıl hu isi.J:rnır sebeplerden do- masını bitirmiş olacaktır. ilk ha
layı geri hrrakılmı~trr. Okulun faz- harda yalnız kasabanın cüzütamı 
la kalabalık olmama~ı için k1z talebe· kalmıı oluyor ki bu vazifeyi bir 
1er Kandilli kr7. lisesine devredilecek- komisyon görecektir. Diğer komjs 
tir. yonu baıka tarafa almak tasavvu

EK.\LLİYET OKULLARININ 
KADROSU 

Ekalliyı•t okullan orta kr_mı kadro· 
larınıln hazr tetkikler yapmak iizere 
ıliin i)zel okullar direktiirii i\'iha<l A
dil in ha~kanl ıgında bir toplantı yapıl· ı 
nu~tır. 

rundayım. 
Alucradaki iki tahrir komisyo· 

nu iıe 80 cüzütamdan ağuıtoı ni· 
hayetine kadar 43 cüzütam tahrir 
etmi,, geriye 37 cüzütam kalmı!· 
trr. Bu komisyonların faaliyetin~n 
artırılmaıı ali..kadarlara tenb\h 
edilmittir. 

Istanbuldaki 
Lise ve 

ait 
Ortaokullara 

son kadro 
Şehrimiı lise '\'e ortaokul öğretmen f bevi ortaya, Üeküdar birinci ortaokll' 

kadrolarmın eon Jiste~i Kü1tiir na- Ju resim öğretmeni Fahreddin K~d& 
kanlı~ı tarafından ta8dik edilerek dün köy üçüncü ortaya, Kadıköy iiçuıır 
K iiltür Direktörlüğüne gönderilmiş- ortaokulu riyaziye öğretmeni Ali '~ 
tir. Bu Ji tenin e'velki listelerle ala- fa Cihali ortaya, Cumhuriyet ortao~ 
kası yoktur. Hu tayinler tamaıniyle )C- lu türkçe ö~retmeni Emin TakJiın °.~ 
nidir. taya• Kadıköy ikinci ortaokulu f eııh\ 

Kadıköy ikinri ortaokul riyaziye öğ giei öğretmeni Halime Ereııköy kızlı 
retmeni Saatlet Özcan Kadıköy üçün- sesi tahiiye öğretmenliğine, Fatih ~r 
cii ortaya, Kumkapı ortaokulu tarih taokulu doktoru Re~ad kız ö~.~ 
co~rafya öğretmeni Lütfi Haınıli Rey- retmcn okulu tabiiye öğretmeni!!' 
koı: ortaya, Beyoğlu orta okulu f r

1
nhil· tajyerlli~ine, İstanbul erkek füe!~ 

~i i öğretmenliğine 1\HirüvYct, stan· den Talia Ankara lisesi f enhilgtd 
bul erkek (-iğretmen okulu riyaziye öğretmenliğine, Balıkesir ö~retmen 6' 

ö~retıneni 1\Tahi Jlc~iktaş ortaokulu kulu resim ö~retmeni Re,ad Be"ikl•I 
y:rdirektör ' 'e öğretmenli~ine, Üı<kü- ortaokulu resim ii~retınenliğine. JJ•~ 
dar birinci ortaokul tarih öğretmeni darpa~a li esi edebiyat ı-tajyeri Sü~tı1 
Şaziye Üsküdar üçüncü ortaya. Kadı- ya Eıninönii ortaokuluna. PerteV11 1'~ 
kiiv ikinci ortaokul franm:ca i:i~retıne· 1i e. i edehiYBt öi!retmeni ~fu'\'aff . . t . ., ı· ~1 
ni Nelli He:.;ikta~ ortaya. stanbul kız Haydarpaşa H esine. Perte\'niyal ıs t1ı 
li;esi tiirkçe ö~retmeni Nezihe Ni~an· edebiyat üretmeni Kei~e İstanbul ~il 
ta~ı ortaya, Haydarpa~a füesi tarih 1i esine, f,.tanbul kız öğretmen o~., 
co~raf ya öğretmeni Mehpare Üsküdar edebiyat öğretmeni Te-dik Perte~~ 
ikinci ortaya, Eyüp ortaokulu heden val lisesine, Fatih ortaokulu tü~~; 
ö~retmeni İsmet Süleymaniye ortaya. Üğretmeni Zeki Beşikta~ ortaokultJJl 
Kumkapı ortaokulu musiki öğretmeni naklen tayin edilmi~lerdir. 
Naile Belkıs Cibali ortaokuluna. E- ~ 
yüp ortaokulu musiki ögretm~ni Mu· RobertTeyloru" 
zaffer Siileymaniye ortaya, Üskiiclar I' 
birinci ortaokulu musi~i öğretmeni meftunları 
ve yardircktörü Nuri Üsküdar üçün· 
cii orta\·a, Cumlmriyet ortaokulu he- . fto' 
den terbiye.si öğretmeni Mübeccel 1 . Peyami Safa, Cumhuriyette, ',:.:.,ı 
tanliul kız lisesine, Kadıköy ikinci or· bert Taylor dolayisile erkeğin g\JJ~ 
taokulu türkçe öğretmeni Refia Kadı- liği hakkında §U satırları yazıyor_:.ıı,t 
köy üı;üncii ortaya, Kadıköy üçüncü Filim sanatkarı Robert TaJ~ 
orta tarih coğrafya öğretmenliğine geçtiği yerlerde C§i görülinemif \j,iİ 
Nilüfer, Cumhuriyet ortaokulu fran· kadın kalabalığının üzücü tcc~ e 
sızca öğretmeni Handan İstanbul lin ile rahatsız edilip duruyonnuf. ~ 
lise11ine, İstanbul kız 1i esi fransızca tecilere söylediğine bakılırsa ken , 

bundan çok şikayetçidir: Etrafıtıl 
öğretmeni Hatice Galip CihaJi orta· U11' 
okulu framızca öğretmenliğine, İstan- lan kadın ablukası içinde adnn a 
bul kI7. lise~i fransızca ö~retmeni Ke· 81 pek zormuf .• 
mal Emin Kasmıpa~a ortaokuluna, Roberet Taylorun talism<Ja ka~ 
J8tanhu1 kız li,scsi ha~ yardirektörü ların beğendikleri ve alkıılad!k 
:i\lediha ikinci yarclirektörliiğe, Bey· şey, s~natı değildir; çünkü on~ 
koz ortaokulu fransızca öğretmeni daha kuvvetli sanatkarlar, güzel , 
Leyla K:m'clilli kız lisesine, Gazi Os- sin bu iltifatından mahrum kalıY0J 
manpa~a tarih co~rafya öğretmeni Şa· lar. Robert T aylorun muvaffakı1 ·11 
kir Kasnnpaşa ortaya. Eyüp ortaokulu sanatından ziyade iri siyah göz!Jı, 
riyaziye ö~retmeni Haydar Üt-küdar de, yüzünün bulutlu ve rnuaın ~ 
üçünrü ortaya, Edime kız iiğretmen çekik ve süzgün çizgileridir.. V ele· 
okulu hit;ki dikiıı ii;;retmeni Zehra Ka sıl, her§eyden evvel, güzel bir etki 1" 

:. l"J Fakat niçin onun kadar güze • 
dıkCiv ikinci ortan, Ankara erkek li- · e• 
sesi tiirk~e öğretı;ıeni Hilmi KadrkHy drn santkarlar, geçtikleri yerlerın .. ~ 
ii~iincil ortaya. Kadıköy birinci ortao- kekleri arasında bu derece tee~f. 
kulu.türk~e iiğrelmeni Sacid Necati ve alaka uyandınnryorlar) Rudol ' 

phe Valentinonun ve Robert TaY ~ 
Hayc1arpa~a füesi edebiyat öğretmen· run kadml da yandırdiğf 
1 . ..,. G l h · k 1 f b'l · ar ara.sın u 
ıgın.r, e en evı ortao u u en ı gı- b h edi ' 
· ··"' t · Ah·cı· "t."' u eyecanın srm n rr 1 

tıı ogre nıenı J \ ı ın n asnnpaşa orta- B d ._,_ kıtı 
okulu f enhiH i ö;;retmenlif;ine Ge· ence §U ur: Erkekler arasmoo g ı. 

,., ,., " ' ook h ·ki tk.. da alkıf"' lenhe,·i ortaot·ulu tarih co~raf ya öğ· ·· az ve .. er ı. san~ ar ;Jı1' 
retmeni Rahaedılin Te~·fik Kabataş H- nan §ey, guzellıkten zıyade bu 

· E ı· · ·ı ... f trr. sr.<nıe, Jrzuruın ı~eı;ı tarı 1 cogra ·a 
ö~retnıt"nİ Ve~ııi Celal Haydarpa~a li- F-------------ııd' 
~e~ine. 'Aclana k"' liseııi tarih coğrafya onder Porten fehrlrn 
öğretınf'nİ /\dile Kadıkiiy ikinci orta· İktısacl Vekaleti ha~ müteliasf~; 

K d k.. .k. . k 1 . F dak' Jtı ~:~· a ı. ov .1 ınrı. ~~ta?. u u ~e."ı~ ondeı- Porten Çek?:.lovak~~ .. :ıi11'' 
ogretnıenı ~aıın Saıd Uı;kudar bırıncı hu~nk aylık seyahatınden donJJltl~ 
ortaya, Kunıkapı ortaokulu inı;ili7.<'C Ruı;Hn Ankaraya l1areket edecektıt• 
yardmıct ii~r:tm.~n.~ i~.gilizce e-tajyer- oear,tlrllen nahlyeıer 
liğine:. Kacbk~v ı~~uncu or~a?kı~lu re· . . . .., 

1 
:flİ' 

sim ö~retmcnı J\Juwıldecl ıkıncı orta- Şıle merkez nahıyesıne ~agl·d rt· 
ya, Ni~anta~ı ortaokulu tiirkçe iiğret - ciz, ,.ıhcıkoru, Kömürlü, ~ıçk~ jeıı 
mPnİ Katinıe İ8tanbul kız Hse~ine, Üı:-- Uluperit, kövleri Şile nahıyes111..,1,, 

• "') (11PI 

kfülar hirinr.i ortaokulu fenhil~isi öğ- ayrılarak Alaca nahiyesine ~a~ 8k')'il' 
retmeni Ahıliirrahrnan Tevfik Gelen- Alaca nahiye merkezi de Hıcıı 0 

Y Pnl tayyarelerlmlz 
Dıwlet Oeıniryollan için !'alm alı· 

nan yeni tayyarelerden dört motörlii 
on üç ki~ilik tayyare, Ankarada ilk 
eferini yaparak dün şehrimize beş 

yolrıı gctirmi~tir. 
Şehrimizde bulunan Nafia Vekili 

R. Ali Çetinkaya. dün yeni tayyareyi 

ne naklec1ilıni§tir. 

Toplanll .. · 
d•"' 

f stanbulspor Klü!Jü Ba}kanlıııı' çı!ıj ' 
Yeni faaliyet sene9ine girerken ~ ..,,~ 

••rü§IY 
ma programımız etrafında go dır 
üzere klübün Çarııkapıda yeni tat'1'çtf' 
bir.,,1sında ıerefierine tertip edilen 16 &' 
25 eylül 937 cumartesi günü saat tıııeı~· 
b"..itün faal sporcu arkadaılaun ge 
ri rica olunur. / gözden geçirmiştir. 

--~~------~~~--~~~~~---~ 
Vefat 

Eski Harbiye Nezaretinin Nezaret 
Müdürü Umumisi ve muharrir dokto: 
Cemil Süleyman'rn amcası müşir Alya· 
nak Mustafa Paşanın oğlu Bay Şevket 
vefat etmi§lir. Çok az bulunur bir tabi
ata sahip olan bu haluk ve değerli in· 
sanm ölümünden dolayı kendisini tanı
yanlara geçmi9 olsun der ve ölaye Al· 
lahtan rahmet dileriz. 

Yeni neşriyat 
ti•"' Çocuk aramızın lstld• .. ..ıııı-

ı.u~ '"' Yavnıılarmızm kabiliyet ve ~ rfl' 
hayatta hangi ıoıert ve m~Je](]eri ıııeılSt t,tıf• 
yapablleceklerinJ anlamak, oıııar• tı1r d01' ~ 
lBtikbal temin etmek lçiıı büyük 6fO > ti 
, .• profesör olan Sa\1nyi wstıJ1 )llJ Jdtl 
lan ,.. lll!annnıza. tercnme edilen 
okumayı herlceae ta.valye edertz. 
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Tefrik• Numaraı: '• Yazan: Niyazi Ahmed Elıa/taki evler istlm-
.. -r.rcarn• ve lktUt•• hakkı rnah~u•dur.. UJk ediliyor 

Devrin uydurma 
silAhını değil 

Sinop baskını 
Amiral Nahimof Türk donanmasını 
yakmak için bütün tertibatı almıştı 

Nüzhetiyc 

'f.una r.Jnrmdaki çarpışmalar de-ı 
,.aın ederken Anadolu cephesine seY-

1 kedilen miihiınmatı himayr, ,.e Kara-

1 denizde Rus donanma~mtn başıboş gez 
nıcsine m:ini olmak lazımdr. Runun 
için Patrona O man ,.e mirJh·a Hüı:ıe
yin Pa-alarm emrindeki clonanma. 
l\pr:ulı>nİze lınreket etti. 

Dl•.,i,· clal~alı icli. Filo İnebolu ön
lf"rin ı .. korkunç bir f ırtanaya yakala
narak :inop limanına sığınmak mec· 
bu .. · \'etinde kaldr. 

Karadeni:ze çrkım donanmadan 12 
ter toplu Taif. Meci<liye. Saikeadi. 
Feyzihari ile 40 toplu Muhbiri Surur 
Mutafa Pa~anm kumandaı-mda Ba • 
tum ,·olunu tuttu. 

Te~riniııaninin üçüncn ~nO Sinop 
Jimanrncla demirliyen filo 50 toplu ,.e 

'--l'atrGna Oı-man Pa~anm forsunu ta§r 
}'an .Avnullah ite 64 toptu nizamiye. 
48 toplu Neııim zaferle Fazlullah, 42 
toplu a\'İki hahri. 42 tof'lu DimYat· 
24 toplu Faidizafer. gene 22 ı:er toplu 
Nf'crnie r ım, Fevziınahnd. Giilfüefid. 
l O t"nlu F.regli Yannnı, 6 toplu Per~ 
\'azıhahrid n miirekkepti. 

O.::man Paşa filont limana coktuk
tan sonra hir daha çıkmadı. Ru hııl 
teblikf!li idi. Çiinkü Rmlarm ,laima 
hür.um etmf'leri mnhtt"mrlcli. ~onra 1 

gemilere Hiznn~elc>n erzak Ye ki1miir 
temin edilemiyordu. Sinop kaleleri 
de clU~an hnr.umunu rler edt'hilecf'k 
derecede: miirrhlıf"z de~ildi. 

Türle ~emileri. kömiir. vh·ecek ,· eı 
(endilerini miidaf aa "'''f'" 1c kuYwt • 
ten malınım limana ın~mmı,;ı (hınırlar 
1'en. Rus ticaret ı=emileri hnralarda 1 
dolaşıyor 'e tarac.::ud ediYorlar<lı. 

fntikarn 11lma~A hazırlanmış hulu
lunan Rus filoları e .. asen hir fırut 
li"Uayorlarclr. 

T~riniHnİnin !?·ı ünrii ~iinü Ami
tal Nahimof'un idaresinde hulunan 
ltus ke if fırkası, Tiirk cfonanma~ınm 1 

~İno>ı ı: ... ~ .... '"a l!•~mmıı. ol<foiunu 1 

lt~fetti. Nalıimnfnn emrinde. J\fari. 
ltosislav, Ç~me isimlerindeki kah·on· 1 

llrla Besarahya npunı , .e bir Brik 

1 
hulnnuyordu. 

Kumandan. fırsatı kaçırmadan 
'l'Urk donanmasına ani bir haskm ,·er- 1 

1fıek , .e tamanıiy!t' malıw·tınek istedi. 1 

ı·apuru 

Nahimof bu müddet içinde, Sinop 
limanına tekrar sokularak esaslı bir 
ke~if daha y11pmı§ bulunuyordu. 

Giircliiğii ,u idi: Tiirk donanması
nın iki naklive ıı;emisinin sahil imtida
dmea ve nısı.f dair~''İ hir l1at üzerinde 
demirli hulunılukları ve hunlara va· 
km he~ kadar i~tihkaınm rneYcud ·ol· 
dn~u. 

Amiral Navasiliski Sinop açıkların
da Nahimorıın fırkası ile birle§ti~i 
gün Nahinmf donanmanın ba§kuman· 
dam ilin t"clilcli. İki amiralin ,·erdik· 
leri karar ertesi giin han müsaid ol· 
dugu takdir<le iki hat iizerinden hii -
cum etmekti. 

'Af,fa Gefon B~a Gelir. 
Kaptan Pa~a Sinoba sıgman do -

nanmanm vaziyetini zaten emin bul
mayordu. 

Karatlenizde bulunan kumandan \'e 
li\'a Paı.alarına gönderilen emirde §ÖY 

le deniYordu: 
- Kumnndmıı::da bulunan /(emi· 

h~r ile . inop limanrnn sığrnmı~ oldu.· 
ğunu.: anla~ılmı!tır. Sinop limanı sert 
hm•alnrda gemilerin srirnması için. el
t '('ri.'(li İtce rfo dii.,man filolnn maa;;al· 
lah gP.!ir Jr hücum edenıe muhafaza 
miimkiin nlmn:. 811 mnri alır alm,.a;; 
hir an hifo rnldt Kf'<:İrmcdPn hepiniz 
Umandan ctl.-ını::. Açıklarda biribiri· 
ni.:dP.n avrılman r ilrri gt>ri kalmtr)'l
nı.:. toplu olarnl.· bo~a.:a rakın. yerlere 
geliniz ... 

Ru emre hami~ olarak. rok ağır it· 
hamlar iHh'P. edilmiş bulunuyordu. 
Hunu a,·nen yazıvorurn: 

''Mafrrti ~criflerinize .~rfaini ~a
ne reril<'n•I.· Rahri."İ'wrh cmıibine ,·a· 
l.·ın r•r. m<'murh·etini:dr.n ~imdfrP ka
dar kP.~ti,,ii::nr ~lunan mahallerde Rıu 
' '" f!Pmi."i"" ra.~t ~Plindiii t'P. top aııla
~nk kar;mldıjı rril>i bir havadis yazma
ılı~ını.:rlan t'P Rllsya sefain. ı•e tıapur
lrrrı if P. flmed - ii.cut r.tmrktP. olan t•a· 
pur t:e tiiccar tıe/ainine daimıı sarkıntı 
Irk Pr/erPk birluır fenalık dahi zuhur 
<>ttiğinclrn bu /,.·p-.·f i'\·etler baisi taaccüp 
olmtrktmlır. f;nliba :aılerini:. maiveıi
ni::dr. olan 11efaini ~ahancnin b<ı%llan· 
rıı fi/ocundan bmıl•arak limanlara. t•e 
Rrısynlunuft ge:diii sularda seyri ha
rekPt etmfrerek selamet taraf ıoo savu
~unıı.:. B~raları. boğaza m•detini:de 
zat lPrini:den. slial olıınacaktı r." -Bütün toplar ,.e miirdtehat lıa

Jltrlanflın. Dii•, ... ıt.,a ha~1nn n•receiiz. 
'tınrini nrdi. Bn lnncluğu ~emi süva
l'İai: 

G\;riiliiyor. ki Bahriye Nezareti hak 
lı olarak endi e etmekte idi. Fakat Si· 
noha sı~ınan filo Ja hunlara aldırma

- Çok zayıfız. Sinop kalelerinin -.·or Ye kımıldamıyordu. 
'"""-İve:tini hilmirnrnz. · (Arkası var) 

ni'"'''""k itir11..ı rtti. Siinri itiraznıda -------------
lolc haklı Mi. 1ahimof. Sınstopolıian Serbest gUr•• mU••b•· 
k 0nanın:ıııırı geri kmmm istemeğe kaları 

llrar 'erdi \ ' f' Beııarahya ,·apunınu , Bu hafta Ta.kaim ıtadyomunda mü· 
~rı gih·atle yola çıkardr. Gönderd;~i ı him serbest güreı müsabakaları yapıla-
""Pord:ı: ! caktır. 
... - Türkler ke fiıuizin farkında clf!- 1 Tekirdağlı ve Mülayimin yapacakları 
:•ltPrrHr. Bn f rr~att J.--.,~mn!lmak lazım bu müsabakalarda karıılarına Hindiata· 
~· Iüıııkii•1 o1<lul:n ka•lar kuvvet nın ıerbeıt gilrq ıampiyonu Fazıl Mu 

~0nd"riniz. clirnrfln. hammed çıkacaktır. Bu pehlivan 120 ki-
Sf\•a,.tonolda hnlunan 1\miral o· lo ağırlığında ve 1.98 metre boyun.dadu. 

~o i1is1ci Parİe· Konstantin Sovitetilli Pazar günü üç Yunanlı pehlivanla 
18inıl,rincie yüz ) irmi toplu üç kal· I Molla Mehmed, Hayati, Babaeskili lb·l 
l'oıı "e iki f ırkateyn ile yola çıktı. . rahim de birer mllnbaka yapacaklardır. 

Ankara (Huauıi Muhabirimizden) -
Ankara belediyeıi ç?k kıymetli tarihi 
eserlerin bulunduğu Hacibayramdalci 
Opt m!bodinin etrafını tanzim etme· 
ğe karar vermitti. Burada, gerek mibcd 
ıerekıe c:am.i dar sokaklar arasında uir 
çok celiti güzel yapılmış evler arasında 
mahıur kalnuıtır. Sanat eserlerini göz 
alıcı bir tekilde meydana çıkarmak içiıı 
her ıeyden evvel bu kalabalığın mAb-ed 
ve cami etrafından kaldırılması liz~ 
celiyordu. 

Gerçek ilmin kılıcını taşıyoruz 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Evvelki gün ]kinci Tarih kongre 
si açıldı. Dünyanın bir '.,;Ok ülkelerin 
den kofUP gelen değerli bilginlerin, 
gazetelerde çıkan sözlerinden anlıyo 
ruz, ki bir Türk davası şeklinde orta 
ya atılan tezler, bütün ilim dünyasın 
ca benimsenmiş ve bunlar üatünde 
çalıtılmı§tır. 

Pek yakın zamanlara kadar, bizde 
tarih, geçmitin §UUrsuz bir hikayesin 
den batka bir §ey değildi. 

Bu ilmin on dokuzuncu asırda bir 
denbire genitleyerek istiklaline ka 
vutmasını icabettiren sebebler üstün 
de durmamıttık. "Tarih,. te "mis 
yon,. nedir? 

Bunu son k~lkml§ günlerine 
kadar hiç kimae çıkıp aormaml§ 

Turfan kazıları, emekJ~yen "Türlio 
loji,, yi ayağa kaldmnı§tı. 

Bugün onu gürbüz, genç bir var 
itk halinde görüyoruz. Yannki geni§ 
liği ise en cömert, ölçülerle de ölçebi 
leceğimizden pek §Üpheliyim. 

Ba~kaları, milli menfaatler topla 
mak ve devletin temellerini sağlam 
la~tırmak uğurunda tarihe yalan kat 
maktan bile çekinmezlerken, bizim 
büyük gerçeklere kartı göz yumma 
mıza herhalde tevazu denemez. 

Çağın uydurma silahını değil, biz 
gerçek ilmin ve tarihi hakikatlerin 

kılıcını tqıyoruz. Yarın en inandcı 
bilginler de bu hakikatlere bat eğe 
ceklerdir. 

Bunun için belediye fen heyeti tara
fından Hacrbayram ve Ogüst ma~edi 

civannın imar ve tezyinine aid bir plan 
hazırlannuıtı. Plan, imar sahasına d.ı

hil evlerden iıtimliki lizımgelenleri göı 
termekte ve yapılacak tezyinat ve diğer 
tertibatı ihtiva etmektedir. Belediyece 
muvafık ve hale uygun görillen plan ve 
merbutları lç Bakanlığına takdim edil
mit ve belediyeler imar heyetince de tet 
kik edildikten sonra Vekiller Hcyctinın 
taavıöine arzolunmuttu. Vekiller Heyeti 
Ankaranın en güzel ilci eserinin ve etra
fmın imanna müteallik pllru taıdik et· 
mittir. 

tı bile. Topraklara el sürülmemi§, kü -------------

Belediyemiz pek yalanda pllnm tatbi 
kine geçecek, yollan açacak, genitlcte· 
cek, yeıil sahalar vUcude getirecektir. 

İıtimlik itleri için de hazırlıklara 
batlannuıtır. 

TeavUn eandılına alt 
heeaplar 

Ankara, (Telefonla) - Eaki Adliye 
nezareti zamanında tcıiı edilen ve he· 
sabatı rüyet edilmekte bulunan teavün 
sandığına aid vilayetlerde tahsil edile
cek paralar bulunduğu anlafllmııtu. 
Adliye Veklleti bunların mahalli Ziraat 
Bankaları vautaıiyle merkeze iralini 
istemittir. 

Para cezaları hemen 
ah nacak 

An.kara, (Telefonla) - Bazı yerlertf~ 
mahkemelerce hürriyeti bağlayıcı ceza 
ile birlikte hükmedilen para c.eu.lannıa 
mahktltnfyetin çekil!nesinden sonra tah 
ıil odildiğini gören Adliye Veıldleti bun 
danböyle mahkQmiyet iliııunın katiyet 
kellbetmeıiyle beraber para cezaaınm 
tahıilini tqldlita emrctmiıtir. 

Seyhan posta 
mDdOrO 

Ankara, 2 l (Telefonla) - Seyh"an 
posta miidür muavinliğine umum mü
dürlük hukuk müşaviri Hamid tayin 
ediJıni§tİr. 

Bayanlara Jimnastik 

tüphanelerimiz arqtmhnamq, eski 
kale ıharabeleri, ıurlar, höyükler, ka 
zılmaınl§tı. Hele toprağı yanp, orada 
kat kat derinleşen medeniyet izleri 
ne kavuımağı aklımızdan geçirme 
miıtik. 

Memleketi kılıçla kurtardıktan 
sonra, bunu ilk sezen Atatürk oldu. 
Tarihle uğraımanm zamanı geldiği 
ni o söyledi. Cemiyeti kurdu. BC§ yıl 
danberi çalıtmalann yekunları 
nr, vanlan neticelerini gözden uzak 
tutmayarak büyük bir hızla bu yolda 
ilerlenmesine yol açtı. 

Anadolu yakası ilmi müphedele 
re hiç girmediği için, usulle çalı§Clllla 
nn emekleri, daha ilk adımda değer 
li verimlerle beslendi. Bunlardan ya 
pılan terkipler, birer tez halinde Sor 
bon kürsülerine kadar yükseldi. Ya 
bancı ülkelerde çok alaka uyandırdı. 
Büyük baılar, Türkün tarih üstünde 
ki haklarını tanıdılar. Asya, ansızın 
zeka projektörleri ile aydiiılAndl. Bu 
ilk insan kaynağında ilk medeniyeti 
kuranların Türkler olduğu anlatıldı. 
Dilinden binlerce kelime Avrupaya 
yayıldı. Yunan hayalinde daha .. Pro 
mete., doğmadan, Türkün ocak ya 
kıp tat erittiği, maden itlediği belir 
di. 

Rus müzelerinde atalarımızın bü 
yü izlerinin sıralandığını biliyoruz. 

işaretler: 

Usküdar tramvayı 
Yeni müdilr şagia
laı ı tekzip ediyor 
Kadıköy - Moda liattını uzabnÜ 

İCjin bir istikraz yapmış olan Üsküdar 
tramvay §İrketinin bu borcundan mil• 
tevellid \'aziyetinden galat olarak 400 
hin liralık açı~ı olduğuna ve açığı 
kapatmak için yeni müdürün makam 
maaf rnı 690 dan 300 e indirmek sure
tiyle tentkihata ba~landığma dair yapı 
lan '\'e bu arada da kua bir zamanda 
tetkik ııeyalıati yolu ile 29 bin lira sar 
ft!dildiğini söyli)en neşriyata kartı 
yeni müdür Bay İbrahim Kemal ili 
beyanatta hulunmu§tnr: 

''- Vazifeme ancak dün hatladun. 
Hesapları Jayıkiyle gözden bile getire
medim. Vaziyeti öğrenmeden tasaı

nıf itin bir taknn kararlar vermek, 
bunları derhal tatbili sahasma koy
mak'. çok mantıkuz olur. Aynı p;azete· 
ler selefim hakkında da bazı menfi 
zanlara yol açacaJC iddialarda bulun· 
muılar. §İrk.etin zararmdan bahseder
ken büyük bir rak"amla açık kelimesi
ni kullanmr§lardır. Her halde bu keli· 
menin tazammun ettiği manayı hesa-
ba katmamı~ olacaklardır. Velhasıl 

bu §ayialar tamamiyle yeniz, uydur· 
madır. 

salonu ı• • 
Ankara, 21 (Telefonla) - Yenİ§e· 

hirde Bayanlara mahsus olmak üzere Po ı tıka 
''beden terbiyesi yurdu" adlı bir 

ve Çingene 
jimnastik salonu açılmasına teşebbüs 
edilmi§tİr. 

Maaı if müdilı leri 
aıasında 

Bilir miıiniz Romanyada realu· 
yonun en kuvvetli, en dirayetli, en 
çabıkan umuru kimdir? 

Ankara, 21 (Telefonla) - Bitlis Uzun uzadıya sayıp dökmeye 
maarif müdürlüğüne Hakkari maarif lüzum yok, miktarları 150 bini bu· 
müdürü Nureddin, Manisa maarif mü· lan "çiqeneler,, herkes beğendiii 
dürliiğüne İzmir maarif müdür muavi fikirde, beğendiği aksiyonu yapa
ni Rauf, Seyhan maarif müdürlüğüne bilir. Hürriyet hakkındaki diifün
Kırklareli maarif müdürü Ekrem ta· cem fikre fikirle mukabeleyi prt 
yin edilmitlerdir. • kof&J'. 

ÇlftPllere tevzi edl• Çinıeneye ırkından dolayı aöğ~ 
Y mek bana diifmez. 
lecek arazi Bana ıöre ırk diye birbirinden 

Ankara, 21 (Telefonla) - Şark 
mıntakalarındaki muhtaç çiftçilere 
tevzi edilecek araziye aid hükmün İs
tanbul '\'İlayeti hududu içinde de tatbi 
ki kararlaştırılmı§tIT. 

Meccanen dağılacak 
aazete 

Ankara. 21 (Telefonla) - Vekiller 
heyetinin yeni bir kararma göre sınai 
Mülkiyet gazetesi meccanen dağıtıla
caktır. 

VUAyetler barem 
cet ve il 

Ankara, 21 (Telefonla) - Heyeti 
Yekile, Ankara, Edime, Çanakkale, 
Samsun, Tokat , .e Trabzon vilayetle
ri barem cet..-e1inde değiıiklik yapı1-
nıasma dair olan teklifi kabul etmiı· 
tir. 

farklı bir ıey yoktur. Fakat dün· 
yanın hi.li paryalığından kurtul
manııt olan betbaht çingeneaini 
ırk ve tradiıyon davasının kahra· 
mam ıörmek hem hazindir, hem 
gülünçtür. 

Hazindir çünkü, dünyanın her 
tarafında yahudiden daha fazla 
hücuma uğrayan, daiına her soı· 
yetede parya muamelesi gören, 
mimari diye ancak çadıra erişebi
len, yıldızlara bakarak meaaf el eri 
hudutlayan iklimlere göre vatanı 
ardında bırakan ebedi serserilerin 
inandıklarının Ztddını, dütündük· 
lerinin aksini, yqadıklarının ter
sini bir acaip mecburiyet halinde 
aırtlarına yüklenmeleri cidden ha
zindir. 
Reakıyonun ve acaip haçların 

ıölıesinde betbaht çingene, hiz· 
met ettiği politikayı olaa, olsa 

Yazan 1 SADRI ERTEM 

"rüınütlü bir zurna,, aanabilir. 
Bunun için ıülünçtür. 

Hürriyet ve müzik qıkı çinıe-
neye busün ancak ileri rejimler bak 
verebilir. lnaan olarak söz aalıibl 
eder. Böyle olduğu halde Roman· 
yada çingene yalnız realuyonun 
gölgesinde gümütlü ZUl'l1alar ta
hayyül etmiyor. 

Milli hristiyan partisinin aafları 
arasında bqında papaa külihı, 
belinde cennet anahtarlan fml, 
fınl dolaııyor. 

laadan fazla hristiyan, "arı,, 
dan fazla beyaz ancak çingene 
olabilir. 

Mevsimlerle yürüyen günetle 
kalkıp. yıldızlarla uyuyan, kutlar 
gibi, rüzgar gibi tabiatın bir par 
çau sayılan çingenenin "bu gü· 
mütlü "«Uma., hulyası şaka değil
dir. Kendisinin geriliğinin, ve 
zenıin zümrenin eğlendirici un· 
ıuru olmaıımn, hulasa upkbk ro
lünün tabii neticesidir. 

Balkanda çingene çalar, kimia 
için? 

"- Boyar i~in ! 
Söyler kimin için? 
"- Boyar için! 
Göbek atar kimin için! 
"- Boyar için? 
"- Rev verir kimin için! 
- "- Boyar kin! 



6-KURUN 2l EYLOL 1937 

iŞ KANUNU 
(Ü&tyanı 1 incide) 

topra'ktan çıkarma ve taf ocakları İt 
)erinde), (ham, yarı ve tam mamul 
maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, 
teklinin değiştirilmesi, süslenmesi, 
satış için hazırlanması işlerinde), 
(bina yapılması ve tamiri ve tadili 
ve bozulup yıkılması işleri ile bunla 
ra yardımcı her türlü muharrik kuv 
vetler istihsali, tahvili, nakli, tesisat 
ve tevziatı, işlerinde), (su ve gaz te 
siaatı ve işletmesi iılerinde), (gemi 
ve vapur inşası, tamiri, tadili ve bo 
zup dağıtma işlerinde), 

b- Bankacılık, sigortacılık işlerin 
de ve (ticari faaliyetlerin yardımcı 
hizmetlerinden olan komisyonculuk 
acentalık ve emsali işler dahi dahil ol 
mak üzere (hükmi veya hakiki ıahıs 
lar tarafından yürütülmekte olan 
türlü vasıftaki toptan ticaret işlerin 
de, ~lıJtırılan itçilere haftada ceman 
48 saatlik iş saati tatbik olunur. 

2 - Jşbu haftada 48 saatlik iş 
müddeti 35 inci maddenin (a) bendi 
mucibince 6 iş gününe tevzi edile 
rek iş veren tarafından tesbit edile 
cek usul, işyerinin bağlı bulunduğu 
(i§ dairesi bölge amirliği) ne, bu 
genel emrin meriyetinden itibaren 
J 5 gün içinde, yazı ile bildirilecektir. 

3 - Hafta tatili kanununun 3 
üncü madeai mucibince işbu kanun 
hükümlerinden müstesna olan işler 
de çalııtmlan işçilerin tatil gününe 
ait çalışma mühleti, diğer iş günleri 
gibi 8 saattir. Bu suretle bunlann 7 
günlük iş müddeti ceman 56 saat o 
lur. 

Şu kadar ki alınan kanunun 'diğer 
maddeleri hükümlerinden müstefit 
olnuk suretiyle tatil gününde dahi 
belediyeden ruhsatname &larak iıle 
yebilen sair işyerlerinde çalııtmlan İ§ 
çiler için haf tada 48 saatlik it müd 
deti esası mahfuz olup bunlann mü 
navebe suretiyle haftalık istirahat 
hakları temin edilir. 

lik it müddeti tatbik edilecektir. 
8 - Teknik veya ekonomik ica 

bat dolayisile günün hiç bir devresin 
de durmaksızın birbiri ardınca işçi 
postalarile yürütülen işlerden işbu 
genel emrin 1 numaralı bendinde sa 
yılan zümreler dahilinde olanların 
en geç 1 S teşrinisani 193 7 pazartesi 
sabahı saat altıdan itibaren günde 
üç işçi postası çalıttırmaları mecburi 
dir. 

Genel emrin mcriyete girmesivle 
1) teırinisani 937 tarihi arasınch.ki 
geçecek zaman, üç işçi postası çalıştı 
nlmak için bu gibi işyerlerine ayrıl 
mis hazırlık mühletidir. 

Üç işti po tasından lıerhir poı;tava 
sekiZf'r aatlik iş müddeti tatbik ol~
nur. Ru milc.Jdetin ortalama zamanın
da işçilere yarım saatlik dinlenme ve-
rilmesi mecburidir. , 

. ~u .bendin şumulüne ıı;iren işlerde 
fıç ı~çı postası çah~tırrnak usuliiniin, 
yukarda yazılı hazırlık miilıleti dalıi
lindP.. hangi tarilıten itibaren ve lıan
~ saati arda postalar değiştirilmek ınre 
tıyle tatbik edilf'ceği it' eren tarafın
dan İ§ dairesinin il1tili ''bölge amirli
ği'" ne yazı ile bildirilecektir. 

9 - 1, kanununun 47 inci madde-
i'. • .,A" h eli h •.m~ . en muci in~e herlıangi 
hır ışyerınde ı;enel olarak muayyen 
çalışma saatlarındao önce veya sonra 
yapıJmasr gerf'kli olan hazırlama veya 
tamamlama yahud temizleme işlerin
de ç.alıştırrlan i,çiler. hu genel emirde 
le bit edilrn çalışma müddetine ila,•e
ten \'e mücldetin haşlama ve bitme sa
atlP.rinden (inre 'eya sonra olmak üze 
re~ Ye iki saatr geçmemek §artiyle, faz
la talrştırılahilir. 

Ancak hiiyle lıazırlama, tamamlama 
Yeya temizleme işlerimle çalıştırıla
cak i~çilerin sayısı : 

~5 ki§İye kadar işçi çalı§tırao işycr
lermde ençok 2, 26 dan 50 ki§iye ka
dar İ§çİ çalı§trran İ§yerinde ençok 3, 
51 - 75 ki§iye kadar İ§Çİ çalı~tıran 
İ§ye~lerinde ençoli 4, 76 - 100 ki§i
ye kadar ifçi çalıştıran i~yerlerinde en 
~ok 5 i~çiden '"" 100 den yukarı işçi 
çalıftıran İfyer.incJe Jse.ı İ§çi sayısı ye
kônu ençok yüzde he§inden fazla ola
maz. 

Hamiyetli bir 
Türk 

Zonguldakla BO bin 
liı a ile lise binası 

yaptuacak 
Zonıuldak 21 (A.A.) - Zon

guldaiın yurdaever zenıinlerin
den Mehmet Çelikel vilayete bit' 
iatida vererek 30 bin lira ile bir 
lise binası yapıp teberru edeceii
ni bildirmi, ve Kültür bakanhiın· 
ca Zonguldakta bir liıe açılmaıınaj 
delalet edilmeaini rica etmi! ve 
yapmak istediği liae binaaı için 
proje istemi,tir. 

Vilayetimizin liseye ihtiyacı çok 
tiddetlidir. 

Vilayetin 197 ilk okulu vard,r. 
Öğrelmenlf!r sayısı 300 ve öjreni
ciler 17 bin 44 dür. Bu yıl vilayeti
mize öğretmen okulu mezunu ola
rak yeniden 27 öğretmen verilmit 
tir. 

Rus yada 
Bir ayda 183 

idam 
Moıkova 21 (A .. A.) - Havaa 

ajansı bildiriyor: 
Mahdli gazetelerin netriy;,.tı 

huli.sa edilirıe, 4 ağustostan 4 ey· 
Jul tarihine kadar geçen bir yıllık 
müddet zarfında bu sen~ 183 kiıi 
ihanet, casusluk veya ıuikaıt cüı
mile I· ·rıu::a dizilmiıtir. Bunlarm 
51 i Leninarad mıntakaamda vu· 
ku bulmuştur. 

Diğer taraftan federaıyona da· 
hil cun..huriyetlerden betinin rei· 
ıile onun Bqvekili 936 danberi 
azlolunmuştur. 

Vaııovada temizleme 
hareketi 

D<1ily E:tprPs gazetesi Var§Ot'a mu
Tınbiri yazıyor: 

''Baş müddeiumumi Krilenko 'nun 
azlinden sonra yapılan adli temizleme 
de, altmı§ dört müddeiumumi "e avu
kat bir gece içinde te\'kif edilmiıtir. 

Te"kif edilenler, Stalin ale\'hdar
larrnı tam mannsiy]e rezaland;rma • 
mak suretiyle So\'yet adaletine t:ekte 

Balkan An- Prof. Pi~ard'ın 

tanlı ~:,!,üıeiM. 
· Müşterek bir 
tebliğ neşretti 

Cenena. 21 (A. A.) - Balkan An· 
tanlı de,·letleri ınüınetsilleri bugün 
Yugo~lav delegasyonu binasında top· 
lannıı~tır. Toplantı t"onuncla Yunanis
tan, Romanya. Tiirkiye 'e Yugoı.;lu·
Ja delegeleri aşağıdaki " t,-:ıliği neıret
mi~lcrdir: 

Delegclf!r, Balkan Antantı memle· 
ketlerini alakadar etlen beynelmilel 
biitün meseleler 'e lıassatan Akdeniz 
vaziyeti üzerinde fikir teatisinde bu· 
Junmuılar ve tam fikif hirJiklerini 
müşahede eylemiılerc.Jir. Balkan An
tantı daimi Kon11eyinin önümüzdeki 
normal içtimaı 1938 kinunueanisinde 
Ankarada yapılacaktır. 

Italya 
Nyon anlaşması

na girecekmi? 
Roma 21 (A.A.) - Bugün &fa

iıdaki teblii ne,redilmiıtir: 
lngiltere ve Fransa maslahatgü

zarları Kont Çiano ile geçenlerde 
yaphklart mülakat neticesi olarak 
buıün tekrar ziyaret etmiıler ve 
Fransız ve lngiliz hük\ımetleri· 
nin ltalyayı büyük bir Ak~eniz 
devleti olarak asla tanımamazlık 
etmediklerini beyandan sonra üç 
memleket deniz mütehassıslarının 
yakın bir tarihte toplanarak, İtal
yanın Nyon anlaımaıına ittiraki 
ni temin için bu anla,mada yapıla
cak ameli tadilatı teabit eylem.ele· 
rini, hükumetleri namına, teklif 
eylemitlerdir. 

Kont Çiano bu beyanatı aenet 
ittihaz etmif, Londra ve Pariı hü
kumetlerinin ileri sürdükleri bu 
toplantıyı kabul eylemiıtir, İtalya 
hükumeti ıimdiye kadar yapm'~ 
olduğu veçhile, meıelenin bu saf
hasından da Alman hükUnıetini 
haberdar eylemi,tir. · 

çıkan Du ıözlerin bizim için ne ka" 
dar mühim olduiunu ıöylemei• 
hacet yoktur. Profeaör Pittafd 
Türk tarih kurumunun ortaya koy· 
duğu bu davayı en parlak ·bir ııt" 
rette teyid ettikten, aynı :ıamand ı 
:-·uhtelif yerlerde yapılmıt kazıla· 
rın neticeleri ile iıbat eyledikteJI 
ıonra ıöyle diyor: 

"- Bugün bu kavimler bGflıa; 
baıka iıimleri ta§ımaktadır. Tür 
kiıtanda aclları Türkmendir; lratr 
ela l"erıtir; Anadoluda Türktiit• 
Ancalı bunların ırk itibarüe aytıı 
menıeJen çıktılrlan, heplinin aY
nr eıcua meıup oldulıları pek gii" 
zel taıauvur olunabilir. Vaktilı 
merlrezi ue ıarbi Aıyanın bir kı,. 
mınc/a ırlı balrımnvlan mütecanil 
bir inıan vubu )'ClfGmlftl. Bun/ti" 
rın morlolojilr tlifer ev.alı ortr 
ııntla bir müm.,yiz uaıılları Jaha 
vardır iti o tla bralıdelal olUflorı· 
tlır. lıt• bu inıanlann 6ir lıwnr illı 
önce neolotik çalı talıip e.Ien J.
uirtle, tlalaa Mnra prothutorik Je
uinle protolaititlerin cetlm ol· 
muffur. Tarihen maliim olan bd 
protohititler daha o .zaman büJ .:.'ı 
bir medeniyete ıahip bulunuyor 
lardı. Bunlar yalnız. hububatı lıe
ıil ve ziraat etmelıle, hayvanları 
ehlilqtirip yetiftirmelrle lıalm', 
mıılar, altın, gümüı, balıır gibi 
madenleri de kallanmıılardır. Dafi 
: .ı tarihi balıımından mühim bit 
hacliıe olarak kaydedelim iri JI' 
mirin kiıaili de bu inıanlar olJrr 
fu görülüyor. Hititlerin cetlatİ 
olan Anaclolunun bu eılıi bralıid" 
lalleri ıebepten neticeye uarmai 
yolu ile bugünkü TiiTIJerin de cet' 
leri telalrlıi olunabilir. 

4 - Yukanki maddeler mucibin 
ce 6 veya 7 günlük İf h"aftalannda 
48 veya 56 saatlik f§ müddetinin tat 
bik eclifeceği İ§yerlerinden it Kanu 
nunun 3 7 inci maddesindeki esaslara 
müsteniden, it müddetlerini arttır 
rnak ihtiyacında bulunanlar bu mad 
dede yazıL ıenel tartlar albnda gün 
lük çalışma müddetlerini artırmak ü 
zere it dairesinin ilgili (bölge amirli 
ği) ne müracaat edebilirler. 

Ru suretle hazırlama, tamamlama 
veya temizleme i~leri is;in günlü·ı çalış
ma saatlerimlen i;nce veya sonra çalır 
tırılan işçilerin, yukarda yazı1ı şartlar 
dahilinde. han~i saatlerde hu işleri ne 
kadar müddetlerle. ' 'e kaçar ki§i ola -
rak yapacalı:lan w: hu İ§çiler arasında 
tatbik edilen miinavf'he usulleri işve
renler tararımlan iş claire~inin il~Hi 
"bm~e imirliği"ne nzı ile bildirile -
cektir. 

wnneklP itham edilmcl:tedir. Hinneti --------------

Herha.nai bir devlette devir J'. 
uir uukaa gelen iıim c/efifilılilrl•" 
o devletin topraklanntla ya.ıayofl 
inıanlarrn lizik karaktalerini Jı 
tleiiftireceii yolanda bir tlüfiine' 
kimin aklından geçebilir? Muel,8 .l 
/ıviçrec/e V alaü luınlorranun ,,_,.-, 
lıınmları birbirini takip etlen Je
virlerde dört muhtelil tlil ltonUfh'• 
ilk önce ıeltilı olmuı, Romalrlarat' 
iıtüôııntlan ıonra lôtin olmuf, J' 
ha 1anra cermttnlqmif ve tJ,,Jtil 
ıonra mühim ıahal.anmla Fr~:S 
clüini kabul ederek telrrar lciti,J~ 
mi,ti. Aıırlarca mii.Jdet birbiri'!' 
takip etlen bu halkta yegane Jef!· 
ıen fey bir dilin bırakılıp diğer bıf 5 - lıbu genel emrin 1 numaralı 

bendinde (a) fıkrasında sayılmıı o 
1
"'11 sanayi işleri zümrelerinden: 
(.ıam, yarı ve tam mamul maddele 
riıı işlenmesi, şeklinin deği§tİrilmesi 
satış için hazırlanması ifleri) zümr~ 
ıine giren itler araamdaki elemek çı 
lcann fmnlar ile ayni fıkrada yazılı 
olmayan ve iş Kanununun 3 üncü 
maddeainin d, ı, i, ı, j ve k, benchrin 
de sayılan sair sanayi iflerinde ve 
yine 1 numaralı bendin (h) fıkraıın 
da yazılmış olan perakende ticaret iş 
lerile sanayiden sayılmayan diğer 
her türlü vasıftaki işlerde çalııtınlan 
İfçilere ait haftalık iş müddetleri, ay 
nca çıkarılacak (genel emirlerde) 
teabit 'Cdileceğinden, bu itlerde tat 
bik edilegelmekte olan i, müddetleri 
şimdilik muhafaza olun.ıbilir. 
. 6 - Yine sanayi itleri arasında 
,(ham, yarı ve tam mamul maddele 
rin işlenmesi, temizlenmesi, teklinin 
değiıtirilmesi, aüslenmeai, satıı için 
hazırlanması itleri) zümresine giren 
mevsimlik işlerden üzüm ve incir it 
)emelerinde ihracat devresine miin 
hasır olmak üzere çalıştırılan işçile 
rin günli.ik iş müddetleri en çok 11 
ıaattir. 

Binaenaleyh bu işlenle çalııtınlan 
i§çilerin pa7.ar günü ile birlikte 7 
günlük iş müddeti ancak ceman 77 
saat olabilir. 

7- Yine sanayi isleı-inde nyukar 1 
da anılan zümre dahilindeki (pancar 1 
dan şeker imali) işlerinde, mühaaı 
ran kampanya devreıinde, çalıştın 
lan iştrilere tatbik edilegelmekte olan 
İf müddetleri - bu yıl kampanya 
11ncla mahıus olarak - aynen muha 
faza edilmittir. Şu kadar ki kampan 
ya devresinden sonra bu işlerde çalış 
maya devam eden diğer kısım iıçile 
re umumi esas olan haftac:la 48 aut 

Yeni i" kımunnnnn 47 inci rııadde-
11inin "B'' benJinıle yaıılı ohlu~u veç· 
hile vazir,.feri R"lmrf ıt h ·'"' i\·e ı;iir • 
meyir Yakıt 'akıt ifa eılilııırk iralw 
den kontrolcii. lıt>kçi. t!f'l'f.' niilu•lf'İ·İ 
gilıi i ı·iler<' tatlıik l'dilec<'k ı:;iinliik 
iş müd<lt'tİ en~olı 12 .,aattır. 

Ru g:hi i·ı;ilf'rİ hnlıınan i"''f'rerıler. 
hunların lıih İyet 'azi(c1rriı;i ira tarz 
\ ' C ll"Ullrrini 'r. lınnların j .. in ne za
man ha~lavırı "" 7.aııınn lıitti::ini. lııın
lar araımııla l?f'Ce 'enı ı?iinclüz ı·a 1 ıı:an
Jarı i~ ılııirf' ini11 ilı:ili "hiilı::e ünı!rli· 
ği"ne yıı1• 11<' lıilılirnwı:tt:rın. 

11 - f-lın 1?<'111'1 f'ı•ıİr 11 ıe-rİnİP\ · 
'f'I 11>:\7 fHt7'"rte .. i nlrnlıı Htal :ıltulan 
itiharen n•rı·"jcJ;r. 

ce, (mukabil ihtilal hareketinde hır 
lunnıak) euçiyle muhakeme olunacak 
lardır. 

Japonya lıt>~:ıhına rasuı>lult ettikle
ri sabit ~lduktan hir saaı ıonra tarki 
Silıiryaıl:ı Halıaronk şehrinde di>rt 
geıniı·i \'a karıları kur-una ılizilınek 
suretivle iılam ,.,Jilnı i ı i r.,. 

Çinin 7 iiı kiye masla
lıatgüzaı ı gitti 

f,,.rı.all\ a rn11ı-lal111t::ihrnrlı~rn11 tavin 
cılilıııi .. u'an C:i•ıin Tii.-kh rılrki rııaı;

lnlıııl~İİ7.arr n. lf,.iııo. 'ı•ııi ııı<'ııııırin•ti 
h:t~ı.,ıı ~itırıt>k iiırrc lwr<'!•<'l ı•tmiŞtir. 

RFsmic11çJI .fiahası 
lraz11 landı 

fzmir. 21 (T .. lpfonl11) - Rih·iik 
ııuııı"' r:ı lım~ır1 ı 1 l.ırına fi .. , am ,.~Jil-
111~',:e l'r. Rr rni •"ı;it jtin Gt'nnencik 

/lııar: l - İ•ta rnııuna ii(:i kilometre ırı«>·•''edeki 

H 1 · ı t • l I t ıı o~ :ı~ma Mlı:ı lıa1.1rlannıaktıulır. 
ıı :renr <'mırı ,. ,. 7.1 ı "' nıiit ı ~t-

lerivlr lııırıA '"iit~rr,..ri "••ılJ"r"' ı'•ıı- 1 /z m /J dP /Üf/ln PnSfif ÜSiJ 
ameleler 1ı .. ı 1 - mıl~ki lıii 1 üm• .. r~ ria -ı 1 
''~t rtmrrfi~i .._ \"anılıv·.,k trft= .. JP.r nr- 7_•:•İ~. ~ 1 f'l'f"lefonla) - Ziraat 
tirr~iııılr - ff! hit f'ılilrn İ!l"'"'""'"r 1 \ '"k_ıı etı f.ıı;r tiltiinlrrini ıniiltrınmt'l
nlr, lıiıır. i lı•11ıııııuır••ı ,. .... :t lıti' ii•"· l '~~lı~~ıırk İı·~n lznıinlr lıir .'ii.tiin t'ne· 
IPrİ Pıtw"hince kanuni takibata giri,i- ~ıbu nçma"a ~~ar 'eırmı~tır. 
le•·"ktir. ı·ı 1 k 1 · 11 · 1 

I 
ı·ı ı ":.!:'' 1111• lı· o 1111 ı• nıiiı ı rtlf'rl\' r 

lıt11r· o - 1 • • " ov• • . : 
• "" 111 C:PIH.~I r•ıırın tı•.hıt r~ ledı~ı ış nıud-

Ru l!f'•H'' rr• h·l,_ fr• h ;f "'' :t 0 n İ-z ıniirl ılrı lf'ri a rn ıntlaki ımııt farklarına aicJ 
ılrtleri"in '"" hnnln .. ıı '"iİ'<"ff'rri 11cnl I o1ım iit·r,.ılrr· wni tnthik rılile<·f'k i~ 
,.,. '"""mr1r'r .. İn tatlıiL ini r•~" t11tn- ıniiılılrılı•'"İnin lll'rlıir ~~atine ılüşeıı 
rak icrilrrin iirrrtlt>rİn(lf'n rk Htınr _ I iiı·n·tln İİ7."'r 0 nf' zmıııııcılilnıek sureti\• 
lrr ~-a.,111~11111. i;ı knımm•rmn rr'7n mii· l lı> i~rinin hir ~iııliik kazancı '°"ki lıatİ 
eyrılelerı\'le va~R\tır. r.n .. flf'1i"". 1ı~r- 'c ıııikıarrnıla muhafaza olunur. 
tıt 1 ık 'f'\a nvhlı: ""'"f'''" rı· 1 •<ıfırı1 :m j.,_ Bu ilıt •rın ak~ İııf' lıarckf't eclt•n i -
tilf'r gihi crıat lıf"ıııahh·lr eı• h ı rrılnrnk· 'f'rPn lf'r. İ• kanununun !i:l linı·ü ına<l
ta nlan icrilrrin ,ı,. ic "~"''"r:"in im rl~cinin '"'i,ri ikrf"tlrrinrlen eksiltme 
~enrl f'r:ıin taıl,it.i ,1,.,1 , ... , hı .. ı>:rnl- vanrlmayarai:ı'• lıl'lkkmdaki mutlak 
ı"',.'· hn" 'ıp·r• .. ;:n l ::1c k~,. .. ,,,.Jarn•m hiikmiine mii•t,.•1 idı-n. 1 ıo ınrı rf"za 
t'ksi1mt.8ine srbep olamaz. Rina~na • j maddeci mucibince kanuni takibata 
leyh yerlerinde ~imdiye kadar tatbik uğrarlar. 

A. Seksiyonu 
(Üstyanı 1 inddc) Jilin kabul olunmaııntlan ibaret· 

tik sanatın menşeini orta Asyaya ka ti. Bunlar fizik bakımından tlaitttıJ 
dar götürmüıtür. aynı inıanlar kalmıflardrr.,, 

Müteakiben profesör Şevket A Profeıör Pittard dün Tartlİ 
ziz Kansunun "Ankara ve civarının konıreıinde ıöylediği sözler ile 
prehistuvannda yeni buluşlar., mev yalnız Türk milletinin maziıi11e 
zulu tezi seksiyonda görülmü§tÜr. dair değil, aynı zamanda inaanh1' 

Profesör 1937 yılında Ankara ci tarihine dair en mühim bir da.
varında Eti yokuıuncla Türk Tarih hakkında beynelmilel bir ilitO 
kurumu adına ~apılan hafriyatın u 11fatile ıalahiyetli ve kati hü)aııU· 
mumi bir raporu mahiyetinde olan nü vermiıtir. 
bu tebliğinde Anadolu prehistuarına Profeaör Afet bu tarzda bit 
aid bir tarihçiden sonra ilk önce Ga milli kültür davamıza hizmet et

1
ti: 

vurkalede bulunan bazı aletlerden ği için riyaset mevkiinden bu • 
bahsetmiş ve daha sonra da Eti yo viçreli ilim adamına teıekkür ed~t 
kutu Bakırçağı istasyonunda elde ken bütün konıre azuının 1&11'1" 
edilen kültür efyası ile v~ bu istaayo mi hiııiyatını da ifade etmiıtir •• 
nun istinat ettiği kumkıklarda bulu ASIM U9 
nan paleolitik projeksiyonlu tebliğ --------------

gunluklar gösteriyor. Hayvan figiit 
leri gerek Maykopta ve gerek Al~~ 
höyükte totem aalma irca edilebılit· 

takdir edilmiştir. 

Bundan sonra sıra profesör Garst 
ranga gelmi§ ise de profesör geleme 
mi§ti. Onun için tezi aekıiyonda o 
kunmuştur. Profesör tezinde Eti hü 
kumdarlarının strateji fennine derin 
vukufları olduğunu ifade ettikten J 
sonra Boğazköyiin stratejik vaziyeti 
ve Etilerin siyaıi stratejik diplomasi 
deki uyanıklıklarını anlatmakta idi. 

Bundan sonra söz alan Profesör 
Hancar Türk Tarih Kurumunun 
yaptığı arkeoloji araştırmalar hak 
kmda takdirlerini bildird~kten sonra 
Kafkasya ile eaki Anad:>lu tarihi ara 1 
aındaki münasebetleri teşrih etti. 
~şta Anadolunun ve Kafkasya 

nın ılk taş devri eserleri arasındaki 
benzerlikleri gösterdi. Anadolu ba 
kır devri eserleri Kafkasya ile muka 
yese edilirken Hancar bazı ihtiyatlar 
tavsiye ediyor. Bununla beraber ka 
naatına göre Alacahöyük tedfin tar 
zı ile Maykop tedfin tarzı bariz uy 

Yalnız her ikisi yüksek içtiııı8i 
bünyesi olan bir halka aittir. Ka~ 
tımca Alacahöyük -~aykop ~\J 
türü Orta Asya ile doğrudan d~r 
ya değil de Sumer yolu ile bag ~ 
maktadır. Anadolu ve KafkasY• r 
w • d-ıJtte ga yer anası - stıer - er ••· 
kültürünün cenubi şarki Avr1ll'3~ 
ön Asya temerküz aahası.ıa itare~ .. 
derken Mezopotamya yük~k k~;. 
rünün ehemmiyetini tebarüz ettı~ı 
Ve "iki kültür ycı inin irtibat nok .,,e 
nın Mezopotamya üzerinden ge~)ıa 
ıi lazımgeldiiini kabul etınekle. ul 
cahöyüğün Maykoba olan te~ 
tarihindeki münaaebetbrinin 

yeti tekarrür ediyor,, dedi. Jcıİ 
Bu tez dinlendikten sonra ~1111 

yon ıaat 12,30 da toplantısın• 
Y.et venniıtir. 



• 'l - KURUN 22 EYLOl 1937 

Kongrenin ikinci •• •• gunu Tayyareci karıkoca 
niçin ayrıldılar '(2 inci &ayı/adan devam) 

dort kategoride 21 konson doğur 
ltıu~tur ki bu kategorileri de broıür 
de görüyorsunuz. 

''Bu 21 konson un, 8 vokalle oku 1 
tıu~larr, "güne§ .. te toplanan bütün 
'~a rnefhumlarm ifadesi için geniş 
b~r saha açmıştır. Mana bilhassa ken 
dilcrinde toplanan bu konsonlar za ran ile bir yanda ana kök mefhum 
arını ifadeye yaramakla beraber bir 
i'~ndan da bu mefhumlarda bir çok 
jUanslarr göstermeğe hizmet etmiş 
erdir. 

l'EORlNlN 2 NCl PRENSiBi: 
"lşte Türk Dil teorisinin ikinci 

t~cnsibi, konsonlarm bir vokal ile 
~tlikte ek olarak ta bir takım mana 

1 almalarrdır. Bu ek manalar da 
}'cdi gurupta toplanmaktadır . ., 

lbrahim Necmi Dilmen burada tah 
~ başına geçerek iç içe daireler res 
ltıctrni~ ve konsonlarrn ek manaları 
~~ Yedi gurupta anlatar.lk demi§tir 
{I: 

"Birinci gurpta bulunan ( m, b, 
;• ı:ı. f) konsoları doijruclan doğruya 
ego) yani (ben) mefhumunu tem 

ııl ederek ana kök anlamının taalluk 
~tiği süje veya objeyi göstermekte 
r. Bunu takip eden üç gurup, psi 

tolojinin fikirlerin biribirine bağlan 
llıaıı hakkındaki en yeni görüılerine 
~l'arak, ana ıüje veya objeye yakın 
v cya epeyce u~k. yahut pek uzak 
~ltn sahaları • gösterir ki bunlar da 
lıtaaiyle {n, §-c;, s-c, z-j, 1) kon 
lr,)l\landır. 
~ ''Saha anlamına gelen bütün bu 
Onaonlar, mefhumun yaygınlığını 
latmak yoluy]e müsbet mefhumla 

~kurdukları gibi, mananın ana süje, 
~:Ya objeden uzakla~masını göster 
~~k yo]uyle menfi anlamlar viicude 
t~.tirirler. 

Bundan batka bütün bir ıaha gös 
~ten konsonlar çok defa bir (ğ) ye 
ile de geçerler. 

'• ( D) ve ( t) konıonlan yapıcılık, 
l>tıncılık, yapılmıt olmakhk an 
~rinı: (R) konıonu, ifade cdi 

mefhumun herhangi bir nokta 
~:Ya aahada takarrür ve temerküzü 

; ifade ederler. (K, ğ, y, g, h) kon 
l'\ları da ana ve kök anlamını üzeri 
~alarak temsil etmek, yahut kelime 
n manasını tamamlayarak onu 

'"llcndirmek. tayin ve imde etmek 
~llc:-ini yaparlar. 

~'itte bu yedi gurupta toplanan ek 
~nalan, her keljmenin batındaki a 
\ kök anlamiyle bir]e~tirerek yapı 
~ etimolojik nnalizlerle kelimele 
. manaları üzerine, bugüne kadar 
c bir ıuretle temin edilememiş yep 
~tıi bir ışık verilebilmektedir. Şimdi 
t kadar bir kelimenin neden dolayı 
~Veya bu manayı ifade ettiğini izah 
~_:"tı hiç bir analiz metodu ortaya 
(11'\amamıftı .. Halbuki Giinct -Dil 
~·. b tısı u noktayı cok canlı bir suret 
~tenvir ediyor. H~tta tiirlü dil grup 

da ayni manayı, yahut biribirine 
'kın manalara gelen kelimelerin de 

kaynaktan olduğunu ortaya çıka 
or. 

''Bu neticeler teorimizin doğrulu 
llıı her türlü nazari delilden daha 

'lı~i.ik. bir kuvvet ve canlılıkla ispat 
~ektedir.,. 

.\RI K.EUME.Sl TURKÇEDlR : 

~brahim Necmi Dilmen, bundan 
~~ Güneş - Dil analizlerinin tat 

tı tarihi nasıl aydınlattığını 
~~ermek üzere bir kaç miıal vere 
~•tıi ıöyliyerek yeniden tahta batı 
~cçmiş. ilk olarak "ari,, kelimesi 
~~lil etmiıtir. 
~~~.tün Avrupa ırk ve dillerinin a 
l'ı\ ~kii diye gösterilen bu "ari,. ke 
ttınin sanakriti ve zent dillerinde 

~~analarını Avrupa caerlerine da 
~ tak ~österdikten sonra bütün 
, llıanaların Tiirkc;e "ar, an, arık, 
~ttnek kelimelerinden doğduğunu 
trnıştır. 

1\tt T KELlMF.SlNIN ASLI: 
l~~ci misal olarak Keltleri alan 
'•ıirn Necmi Dilmen, bunların 
~ l<ala .. kabilct.ind~n geldiği Av 
~lılarca da bilindi~ini göstermiş. 

,:4\syadaki Galat'ların da bunlar 
tunu, Gol ve Gal kelimelerinin 

de ayni anlama geldiğini anlatnuı, essir olduğunu "azılı bir surette ifa
sonra bunlan, türkçe e ke öğe, eke de etmİ§ ,.c alkı~lanını~tır. 
men, keletmek kelimeleriyle karşılaş Profeııör Lnndsberp;er'in tebliği bit· 
tırarak Keldani'lerin de ayni adı taşı · tikten sonra başkan Bav an Af et on Methur bir karı _ koca tayyareci- dilmez büyük bir alaka uyandırdı. 
dıklarmı meydana çıkarml§tır. dakika cel~eye fasıla w:rÜdiğini ve ü- ler vardı: Fakat, fÜpheıiz ki bu kitapla en 

Keltin Selt okunuıunu da ayrıca çiincü .felsede mesaiye d~rnm edilece· Jim Molliıon ve Amy. 1kiıi d~ fa~la alakadar olan, kelimenin bü-
tahlil eden hatip, bunu da bir çok ğini bildirdi. tayyareci olan bu karı • kocanın ha· tün manaaiyle, Amy Johnson idi. 
Türk kelimeleri ile karşılaştmiıktan ANDA RSIN TEZt yatına herkeı rıpta ediyor, beraber c::' - ·•= -:!'i kocasının, !:ita 1>11.da 
sonra, bir gün evvel Profesör Pittard Üçüncü celse açıldıktan sonra Ber· göklerde uçan bu çift en mesut ka- anhttıkları üzerineı tayyareci ~ .a· 
ın Selt ve Selçuk birliğine dair olan lin müze direktilrlednden Dr. Andras dınla erkek aayılıyordu. dm da hatıralarını netrediyor. Bir 
sözünü hatırlatArak Selçukların Selt Sumerlerin monumantal sanatlan hak Fakat, bir müddet evvel Amv evlenme,.,in h .. l::::i romaı t: • • • ':il 
kökünden geldiği dil analizleriyle de kında hir tez irat etmittir. Molliaon ile J:.-.1 Mollison boıandı- eden ve karı koca tarafından ayrı 
anlaşıldığını izah etmiştir. Sumer sanaltnm ve hilha~F.a nıahed- lar. Şimdi tayyar~.:i kad. ı kocası· ayrı yazılmış ola bu kitap ve halı· 

ANKARA KEL1MES1N1N ASLI : lerinden teknik izahat ,.e tafı;i]atlar nın ismini bırakarak eıki soyaL . . ı ralar hakikaten büyük bir alika u-
lbrahim Necmi Dilmen coğrafya gösteren hu tczıle. Sumer kiilti.iriiniin taşıyor: Amy Johnson. yandınnı~tır. 

isimlerini Güneş - Dil teorisinin na umumiyetle yiikseldiği bir mukaclde- Bu iki tayyareci çiftin naııl ev• Amy Johnson 'ı.:n hatıralarındıı 
sıl aydınlattığını göstermek üzere bir me olarak söylendikten sonra Sumer lendikleri yazılmıttı: Londra tay- "'.nlattı <'i· ... " wöre l:ocasiyb ayrılms
de "Ankara., kelimesini ele alarak ılin JT1İmarisinin Sumer dü~iiniiş Ye yare meydanında genç ve yakıtıkh larına kendisinin, başka bir tayya
bu ismin bugün Cumhuriyetimizin duyuşile miinaseheti araştırılmış ve bir tayyareci ile tanıtan ve tayyare· reci ile beraber yaptı~ı seferde ka· 
merkezi olan şehirden başka Baykal Sumer rniiheıllcrinin tekami.il ,,-aflıala- ciliğe hevesli genç kız onunla seviı· zaya uiramaıı ıeh'!o olmuıtur. 
gölünün sularını Yenisey nehrine u rr ~•>~tcrilmi~tir. mekte ve dost olmakta recikmemit: O ıefl'!r esnaıında, yanında kocs-
laştıran nehirin ve bunun suladığı BUGÜNE KALAN TEZLER yine ayni şekilde ıayet çabuk evlen ıı olmadı;ı için, cesar~~i:ıi kaybet· 
mıtakanm da adı olan eski bir Türk H .. k d k d :nisti. 'iii ıöylenilmiıti. Tayyareci kadı~l. ugun ii ruznamt' e mu ayye 
kelimesi olduğunu anlatmıştır. Doktor Arif Müfid Mansel'in tezi bir Fakat , naıd ayrıldılar? '>unu kibrine yedirememİf, akıini 

SON SÖZLER: ha§ka güne hrrakdmı§tır. l\unun kadar, naııl yatadıklo.rı iddia ebni,tir. 

ı D·ı Yine hnrriinkii ruznamt'de münde- da merak ediliyor. Bu ıuretle araları açılnıı, ve bu 
brahim Necmi 1 men, tezinin so "' .İtte, J im Molliıon, karııından bo· ıox..•kluk bo .. anmalarına kadar var. 
da d · · k" riç bulunan profc~<ir Dörpf eld'in tezi ... T 

nun emıştır ı: tandıktan ıonra, karııiyle naııl ta- mııtır. "8 b" k ·· k Gu·· n D"l proJ'eksh_·onla 5ek~h.·onda izalımr mu-
u ır aç orne ·, eş - 1 nıştrğrnı, naııl evlendiklerini, naııl Hatıralarını anlatırken kullanc:!ı-

t · · · "h -raf k ı· l ,·afık giiren proft'"ilriin arzusu iizeri· eorısınm tarı ve cog ya c ıme e yaşadıklarını ve nihayet nuıl ayrıl- oı kelimelere bakılırsa Amy John· 
· · 1" ki sıl · h k" ne okunmamıştır. • rını ana ız etme · e na yenı a 1 

• dıklarını anlatan hatıralarını nef· ıonun bu sözleri söylerken düşün-
katler ortaya koyduğunu gösterme AMERf KADAN GÖ~1DERİLEN TEZ retti. mediği için pifman ıörünmekte· 
ğe kafidir, zannederim. Profe~ör Bleger'in &xıerikadan gön Londrada bu kitap neşredilir e- dir. 
·~~h~~M~ra. m~~& d~i~t~H~~~i ~~~~p----------------------------

mamn kuruluşundan önce Italya ya vaktin gecikmesinden dolayı okuna· 9 6 ç e t e 
nmadasında yerleşmi§ olan Etrüskle ınamıştır. Tiu tezin bir hüla!llasmı a§a- tJ ) n ayyaresı 
rin de Türklerden ibaret olduğu, bu gıya dercediyoruz: 
yanmadanm gi\rbindeki deniz parça "~rofc.~ör Karl Blegen bu tezi Cin- Ü 

'I T h · n d T ( st,·anı 1 incide) sına verı en yrr nıe a mm ura cinanti üniversitesi namma 1932 den "' 
na nisbet edildiği, Türk İskitlerin ad 1937 }:ıhna kadar Trovada yapılmı~ ikinci katibi bırakmışlardır. Bun
larını Scandinavya yarımadasına gö olan hafriyata tahııie etmi~tir. Profe- dan batka Nankinde on altı Ame· 
türdükleri, hasılı tarih ve cağrafya ~iir Blegcn, hafriyatın başında hulu- rikalı kalmııtır. 
isimlerinin analizleriyle klasik tari nan salahiyetli bir mütelıassıs sıfatiyle ÜÇ JAPON TA YYARESl 
hin muammaları çözülüp ortaya ko h .ı k .ı• • d ·· k urana enuısın en once azı yapmıı Honkong 21 (A.A.) _ Japon 
nuldugwu kolaylıkla anla•ılır. 1 s l ı· f .. n·· ld 

"S o an (' l ımann ve pro esor orpe la.yyareleri, bu sabah c_nton teh· 
"Türk Tarih ve Dil tezlerinin bu r I b" d"l · 1 d k tara mc an tes ıt e ı mıı o an ° uz ri üzerinde bir cevelan yapmıtlar-

el ele veri~inden çıkacak olan yük devrin hrr lıiri hakkında en·elce n· d 
sek görüı:ıler iizerine sayın Kurulta ·ı · ı ""k"' 1 · h.h. • • b d ır. 

:t rı ınış ıu um erın tas ı ını ıca e e· Çinliler bir Japon tayyareıinin 
ym dikkatini celbetmeg""i ilmi ödev k h • 1 ld d"I · ld ce azı yem ~ey ere e e 1 mı~ 0 u- h"asara ugwr&mıf oldug""unu ve digwer 
saydım. .... ·· 1 · · 

gunn soy cmıştır. üç tayyarenin dütürüldüğünü ıör 
"Bütün bu historik, prehistorik ve 

I · k b ı Bu '-"eşiflerin bazı1armdan halise- lemektedirler. engüısti i iş ve buluı1anmız, bir ... 
yüksek dehanın, yalnız himayesi de den profe ör; netice olarak Trovanm, ELLi EV YIKILDI 
ği], daimi ilhamı, daimi irtadı, daimi garp Anadolusunun müstakil bir. kül· Şanıhay 21 (A.A.) - Çentr~l 
faaliyeti sayesinde ortaya çıkabil tiir merkezi olduğu, hu merkezin Ana- Nevs o.janıı, dün Japon tayyarelc 
mektedir. O da Türk Tarih ve Dil dolunun içi ile Ep;e denizi arasında . ri tarafından Nankin üzerinde ya· 
Kurumlarını kuran ve koruyan Ulu bir medeniyet kalesi olarak bulundu- pılan c:velanrn on bet kadar inaa-
ö d · · A ·· k' · S g""u. ve bakır deninden demir deni-n erımız tatur tür. özümü bi ın ölmeıine ve yaralanm:uına ve 
· d b k d ne kadar iki hin seneden fazla süren tırme en u ürsü en onun yüce il elli evin yekılmasına ıebebiyet ver 

mi rehberliğine sonsuz şükranlarımı hir zaman r;arfında 1'endi hayat tar • mi9 olduğunu bildirmektedir. 
tekrarlarun . ., zmı muhafaza ettiği hükümlerine var Altı Japon tayyaresi, dütürül-

Pro/e.~ör Afrı'in Fikirleri mı~tır. müıtür. 
D N . J)"I •. ı ,..... d Vaktin rredlime•inden, yarmki çar-u. ecmı ı men ın te 1 l"İn en "' 0 

sonra kongrcyr hn~kanlık f'den "navan ~amha ~inii toplanılmak üzere saat 
Afet. şunları s()ylemi~tir: · 19 da içtim-aa nihayet ''erilmiştir. 

''Biraz e\"vel nutkunu dinlediğiniz --------------
prof e~iir Pittard, ~arp c!ürn·asma m"acJ-l!ll•••İllı•t••••••••• 
di rnı-deniyet giitiireııleri.n Türkler 
olduğunu sörlediği ghi. co~rafya fa
kültesi prof eeörlerinden Necmi Dil-

Harici Askeı i Kıta

atı iliJnları 

KOLERA 

Nankin 21 (A.A.) - imtiyazlı 
mrntakalarda timdiye kadar bin 
kolerr. vakası tesbit edilmi!ti'". 
Muıabların ekserisi Çinlidir. Yal· 
nız ıon 4 ıün İçinde beynelmilel 
mıntakada 165 vaka kaydolunmu~ 
tur. 

Japon kıtaatı aruında da kol•· 
ra vakaları artmakadır. 

MtLLEnER ÇEMlYETtNDE 

V!ington 21 (A.A.) - Uzak 
Şark itlerini tetkik etmek üzere 
toplanacak olan Millet!er cemiye· 
ti iıtitare komitesinin içtimaına 
Amerikanın iıtirak için verdifi 
kararda bu ittirakin tumulü taarih 
eciilmemektedir. Milletler cemi1e· 
tinin bu kcmil.::since yapılmak iJ· 
tenildiği öğrenilecektir. Amerikan 
delegeıi 933 de Mançuko itini tet· 
kik eden komitedeki Amerikan 
murahhumın aynı aali.hiyetlerle 
ÖU toplantıda bulunacaktır. 

GDreşçllcr "eliyor 
İzmir, 21 (Telefonla) - Güreşçi· 

ler bugün istanbula hareket ettiler. 
İzmirde bulundukları miiddetçe ~olt 
iyi hir surette ağırlanan güre~çiler bü· 
tün sporcular tarafından uğurlanara1' 
büketler \'erilnıi§tİr. 

Şirince beleiflye reisi 
tevkif edlldl 

İzmir, 21 "(TeJef on]a) - Şirince 
belediye reisi Nafiz suiistimalden der 
layı tevkif edilmİ§tİr. 

Jnt-JJ, nıedt>oiyet e·erlerini ifade eden ••••••ı•••••••••ııi 
sözlerin Türk dilinden int~ar ettii~ ---~-~-~~~----~----~-~~~~~-~~ 
ni g•i. terdi. Gerek prof esifr J>ittard'a Beher metresine tahmin edilen fi. 
,.c gt>rek profr~iir rec·rııi"ye kurultay at 30 kuruş o&an 430 bin metre haki 
adrna te~ckkiir e<lcrim." astarlık bez kapalı zarfla alrnacaktll'. 

Prof<'sÖr Grırıd.~f>Ngr.r' in lt•zi Şartnamesini 645 kuruşa almak ve ör. 
K ·· ·· d f b al neklerinl görmek iJteyenlerin her gün ur~u ı: r ıim recmi Di lmen'i 

prof e1'İİr r.ımıfshe.rgr.r, ıakirı etti: komisyona gelmeleri. İlk teminatı 7700 
Profesiir Lantlsber11ter. Önasya ka· liradır. İhalesi 27 • 9 • 937 pazartesi 

1. ı gllııll saat l~ dedir. MUnakuaya gi· 
' 1111 tari ıinin etıaıı meseleleri" me\ztr 
lır hir tehliğ yapınrştır. Profc~iir, tarilı receklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
feJ.;efesi \e metodoloji haklmıda uzun cU maddelerindeki yazılr vesikaları ile 

ı teminat ve teklif mektuplarile ihale ca ıir ,ririşten onra tarih cerevanının 
girift oMuğunu. tek taraflı ol~n teki- saatinden ~n az bir saat evvel Ankara. 
mülcüliik ,·eya de, ridaim nazariyele- da M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
rile tarihin seyrini izuh etmenin im- vermeleri. (376) (5909) 
kansız hulun<luğunu eöyledikten son- -------------
ra. tarilı ilıııinin yarclmwr Yımtaları 
o1an arkeoloji, aıııropolnji iliııılcrinin 
tcıııin <'llİ~İ uıaılıli kiiltür e~yaı! llllll 
c ki zaııuınlar tarihini ll"tkik i~iıı kıy
ml"tli hirl'I" 1111 ıır tı-ı;: kil c•tıiklc•rini ka~ 
detrnekl,. lıer:ıhn hir unsuru tetkik 
edilnıt>c1İk!:c <lil ve tarilı iilim1eri el
hirliği ile çalışmadıkça, tarihi tama
men aytlınlatnıanm kabil almıyacuğı
na i ~arct etıuiştir. 

nin TfRK K\Vl\11 : KUT 
Profesör hundan sonra i<hlial'ıııın 

tatbikatına geçerc•k Gutiuın yalıud 
Kut ka' minin Tiirk ka' mi olclu!;unu. 
bu ka\'mİn <lilinden elimize gtçen 
kral adlarrnclan clilrt tanesinin ac:ıkça 
Tiirk isimleri olcluğunu kayıcl Ye Tiirk 
Sumer medtniyetinin muahher de\"ir
lerde daimi ve lrnvntli hir surette mü-

l slanbul Komutan
lığı iUJnlaıı 

Maçkadaki Komut~nlık Muhabere 
deposu tamiratına ihale gUnll talibi 
çıkmadığından iha!esi pazarlıkla 24 . 
9 _ 937 cuma gUnü aaat 15.30 da yapı· 
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 110 
lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gW; 
öğleden evvel komisyonda görülebiJir 
İsteklilerinin 9 liralık ilk teminat mak. 
buz veya mektupl:ı.riyle ihale günün. 
den evvel komutanlık in.pat ıubesin. 
den alacakları veeikolarile beraber bel. 
li gün ve vakti muayyenlnde P'mdıkh 
da Komutanlık Sat.Jnall"'ıt Komisyonu. 
na gelmeleri. (:5977) 

~ususi ŞADTLAQlt"!,IZ ~Al(~INDA 
GIŞ[L,~iMiZD'N MALUMAT. ALiNi ıJ 
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1

.--- Dr. lh•an Sami--11 
Nişantaşmda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: . ı T j F Q A Ş [ S { 

1 Y ATiLi 1 ŞİŞL İ TERAKKİ LİSESİ J GÜNDÜZLÜ 1 1 'ı Tifo ve paratifo h&..1talıkla.rma 
ANA . lLK . ORTA • LtSE KISIMLARI l tutulmamak için tesiri kat'i, mu· 

11 
Kız ve erkek öğrcnlcller için yanyana ve re nlJ bahçell 1k1 binada ayn YATI teokilltı vardır. Fransızca, .Almanca •. tngtllfce kur- l · afiyeti pek emin tue aşıdır. Her 

_ !arma dokuz yqmdan be§lıya.rak bütün 3ğrcnlcfter l§tlrak edebilirler. Okul hergün aaa.t ıo.11 arasında açıktil'. _J J ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 
kuruştur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Muhammen bedeli 7423 lira 57 kur Uf olan U&küdar 22 ve İstanbul 11 inci 
mekteplere ):izumu olan yemek masası, talebe iskemlesi vesair kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30 • 9 - 937 pel"§embe gilnü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnamesiyle listesi levazım müdürlüğünde görülebi

lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 556 lira 76 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile berab:r: teklif; mektuplanru havi kapalı zarfları

nı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu 
saatten sonra verile~ek zarflar kabul olunmaz.. (İ) (6234) 

Senelik muhammen kirası 30 lira o lan Erenköyünde Sahrayicedid mahalle· 
sinde Kayışdağı caddesinde Ziver bey mektebi 938 veya 939 ve 940 seneleri ma
yıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde isteklisi bulunma
dığından pazarlığa sevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
istekli olanlar 2 lira 25 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera~cr 
1 - 10 - 937 cuma giln!l saat 14 de Daimi Encümende.. (1) (6401) 

.Adliye Bakanlığından: 
Bolu Noterliği açılmıştır. 
İmtihansız Noter olabilmek p.rtlan nı haiz taliplerin bir <:y içinde Adliye 

Vekaletine maracaatlan ilan olunur. (3470) (6331) 

1 
Darphane ve Damga Matbaası MftdflrlU

ğUnden: 
60 ton yerli kriple maden kömUrll açık eksiltme ile satm alınacaktır. 
1 - Eksiltme 6 • · 10 • 937 ça.rşar. ba gilnU sa.at 14 de yapılacaktır. 
2 - Bu işe aid şartname pazartesi. çarşamba ve cuma günleri saat 14-16 

arasında İdaremiz Muhaseliesin°den &h nabilir. 
3 - Taliplerin; yukarda yazılı gün ve Baatte 130,50 lira muvakkat teml. 

nat akçesile birlikte MUdUriyetinıfze mi\ racaatları ilan olunur. (6241) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine altmış kuruş fi at biçilen boz renkte dört bin metre yaz.. 
hk elbiselik bez açık eksiltme wmlile 23 • 9 • 937 perşembe günü saat onda 
s:ıtm alınacaktır. 

2 ..:... Şartnamesi parasız alınabilen bu eksiltmeye girmek isteyenlerin şart. 
name'de yazılı vesika. ve yilz seksen lira l•k ilk teminat makbuz veya banka mek. 
tubu ile belli gün saat ona kadar komis yona başvurmuş olmaları. 

(3204) (5938) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma (\omlsyooundan: 

Bir tanesine (350) kuruş kıymet biçilen vaıuf ve örneğine uygun iki biu 
kilim kapalı zarf usulile 23 • 9 • 937 perşembe günü saat on beşte satın alma. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen eatın alınması gerek on çeşit yiyecek 
isim, miktar ve tahmin bedelleri aşağı ya yazılıntştir. Buna aid pazarlık 23 - 9 
• 937 per§enbe günü saat onda komisyor.da yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
komisyondan alınabilecek bu eksiltme ye girQlek isteyenlerin 492 lira 45 ku. 
ruşluk ilk teminatlariyle birlikte vak tinde komisyona başvurmaları. 

• caktır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve (525) liralık ilk teminat mak
buzu veya banka mektubunu muhtevi teklü zarflarını 'bt!lli gün saat dokuzdan 
evvel komisyona vermiş olmaları. (3205) (5939) 

Cinsi 

Pirin!; 
Kuru f asulya 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Çay 
Kırmızı biber 
Bulgur 
Kuru iizüm 

Miktarı 

Kilo 
. 

3000 den 6000 · Kadar 
8000 .. 12000 .. 

700 ,, 1000 ,. 
1500 ,, 2000 ,, 

1500 " 3000 ' " 
2500 ,, 5000 " 

40 .. 60 ,, 

400 " 500 " 
. 7000 ,, 12000 ., 

2000 ,, 3000 " 

(3206) (5940) 

Tahmin bedeli 
Kuruş 

18 
16 
15 
15 
15 
5 

360 
50 
10 
25 

Müzeler Artt ı rma ve Eksiltme Komisyonu 
Rlyaset~nden: 

Cinsi 
Mangal 
kömürü. 

Evsafı 

s:nekli ve. 
ya Çerk~s
köy malı. 

Miktarı 
Muvakkat Eksiltmenin gün ve 

Muhammin teminat saati ve nerede ya. 
Bedeli Miktarı pılacağı. 

20400 Kilo Lira K. Lira K. 
816 00 61 20 23 - 9 • 1937 perşembe 

fanti saat 14,30 da 
Mü?.eler: Genel Direk
törlüğU binasmda. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 d~dir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır~ 
Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır . 

Dikkat: 

Bilet alan herkes 7 -birincit~rin-937 günü ak"ıamına I<adar biletini deği§· 
tirmi§ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonı a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •• 

Dr. Hafız Cemal l = casa ıııan:::::ın:mma:ı:ı::::m:ııa=11111~ 

1 
DOKTOR il 

Dahüiye Mütehıuauı Kemal Özsan ~I 

1 
Uroloğ • Operatör i. 

Pazardan bqka &11nlerde «Siteden eonn Bevllye mUtehasaısı H 
aaat <Utan e ya> kadar ı.tanbulda oıvu Ka.rak"" Ek l . v :: 

yolwıda cıo•> aumaralı htmıal katıhıealude oy - se sıyor magazası g 

1 

• • * 
Dikimevleri için 195000 adet 

büyük düğme 4 - 10 • 937 ..,..._,..~ 

nü saat 14,30 da Tophanede t 
Levazım amirliği aatmalma k:om.id'llll'!tll 

da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
li 214 buçuk liradır. İlk teminatı 1 
ra 10 kuruştur. Şartname ve 
ıi komisyonda görülebilir. İateldl"'!ll 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(6387) cı 

• • • 
Dikimevleri için 31000 metre 

matra ıcridi 4 - 10 - 937 pazaıUli 
saat 14 de Tophanede İstanbul 
rım amirliği satınalma Komin
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
77 5 liradır. İlk teminatı 58 lira 1 
ruıtur. Şartname ve numunell 
yonda görülebilir. i:ıteklilerin 

atte komisyona gelmeleri -
(6388) 

* • * Dikimevi için 65000 adet aan 
kanca 65000 adet köprülü •ürıtl 
adet köprüsüz aiireü 29 - 9 -
şamba günU aaat 14.30 da 't 
İstanbul Levazım amirliği 

komisyonunda pazarlıkla 

Tahmin bedeli 4745 liradır. İDr 
tı 355 lira 88 kuruıtur. Şartna• 
muneleri Komisyonda görülcblHr. 
lilerin belli saatte Komisyona 

(146) 

* • * 
İki numaralı dikimevi için 65000. 

15 x 5.5 perçin çivisi 65000 adet 
yuvarlak halka 29 - 9 • 937 
günü saat 1 S de Tophanede 
Lcvaum imirliği satmalma 
nunda pazarlıkla alınacaktır. 

bedeli 2665 liradır. İlk teminair.ı• 
88 kuru§tur. Şartname ve n • • 
Komisyonda görillebilir. İıtek 
ti saatte Komisyona gelmeleri. 

(145) 

• • • 
Maltepe Piyade atıı okulu 

tamir ettirileceğinden pazarlığı 2 
salı giinü saat 14.30 da Topha 
tanbul Levazım amirliği satınalmff 
misyonunda yapılacaktır. K 
780 lira 83 kuruıtur. İlk t 
lira 60 kuruıtur. Şartname ve 
misyonda görülebilir. Aranılu 
haiz olan isteklilerin belli 
misyona gelmeleri. 

(144) 

• • • 
Askeri Baytar Tatbikat okul · 

nape, lroltuk ve sandalyalantlIJl _ _.,. .• 
28 - 9 - 937 salı goJaü saat 14 de 
hanede İstanbul Le'lazım 
tınalma Komisyonunda pazarlıJEM 
tırılacaktır. Tahmin bedeli l U 
Teminatı 18 lira 7 5 kuruıtur. t 
rin belli saatte Komisyona g 

(143) ( 
.y. • ~ 

İstanbul Denizyollama 
Sarrm Romorkörünün temizleım 
miratı 29 - 9 - 937 çarşamba~ 
14 de Tophanede Levazım a 
tınalma komisyonunda pazarlıkla 
caktır. Keşif bedeli 250 liradır. 
tı 3 7 busuk liradır. Ke,if ve 
Komisyonda görülebilir. İstek 
nuni vesikalariyle birlikte be1li 
Komisyona gelmeleri. 

(140) 

İstanbul ikinci icra memurla 
Bir borçtan dolayı mahcuz •• 

çevrilmesine karar verilen ev 
birinci açık arttırması 30 - 9 - 9'7 
li per§embc günü saat 16 - 17 
Gedikpaşa Balipqa. yokuıu 95 
da yapılacağı ve muhammen 
% 7 5 i bulmadığı takdirde · 
arttırmasının 7 - 10 • 937 
ıcmbe günü aaat 16 - 17 de ya 
dan isteklilerin aynı gün ve 
hallinde haztr bulunacak mem 
racaatlan ilin olunur. (V. ı İstanbul Mi.17.elerinin mangal kömil ril ihtiyacı açık eksiltmeye konmuştur. 

lstcklilerbı şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye girecek olanların 
da eksiltme gününde Ticaret Odasından aldıkları vesika ve teminat makbuzla. 
rile Müzeler artırma ve eksiltme komls yonuna müracaat etmeleri. (5972) 

butaıanı:u kabul eder. Balı, cumartesi ~ H )"tlJlIDda. Her gün öğleden sonra ı 
lerl sabah "11,5-12"' eaatıerl b&kUd fukaraya il 2 den 8 e kadar: 'rel: 41235 -------------r. 
maıı.uatur. Muayenehaıı• ,,. .., teıetOD~ m .. :nmmm mm:nn:•n=mmzm Sahibi Asım Ua 
12398. ~ teıetoo: 21°"' Nqrlyat ıenel fli[elctö[iiR. ~-


