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EYLUL 1937 

YIL: 20·3 

Sayı: 70 7e-nae ISTANBur.; - Ankara Caddeal 
Posta kutusu: 46 (lsta'1bul) ••• ••• 

Son Celse Pittard 

Telgraf adresi: ırtiiiiD: t!fan'6ul 
Telef. 21413 (Yazı), 24::ı70 (idare) 

Bugünkü sayımız 
ilavem izle 24 Sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

1 Başvekil vekili yeni 
vazifesine başladı B .... k t .h k . şerefine 

UlJU arı on~resı v·· .. k ıı 1 b. .. k r un mu e e ır 
bugun apanıgor ziya/ et verildi 

Profesör Afet tezini 
bugün okuyacak 

Profesöıleı Ankara ve Çanakhaleyi 
zigaı et edecekler 

Misafir Prof e5Ör Pittard ~erefine 
dün İs,·içrede tahsilini bitirenler ta 
rafından Tarabyada bir ziyafet veril 
miş Ye çok samimi bir Jıa, a içinde geç 
mi~tir. 

Profesör hu zivaf ette Türk miJletine 
karşı duyduğu };isleri ,.e seheblerini 
anbtmıştır. 

Ziyafete aid pznmzı üçüncü sayfa 
mızda okuyunuz. 

Bulgaristanda 
TUrk mekteplerine 

Bulgar muall~ml 
tayin ediliyor 

Ba~l·cliil ismet lnönii ~1nlrnra isasyo nunda Twndisini T·iarşrlaj·iınlar arasrndq 

Ankara 24 (Telefonla) Başveka ve mali müesseseler direktörleri tara 
let vekili B. Celal Bayar bu sabah fmdan karşılanmıştır. 
eksprese bağlanan hususi bir vagon Başbakan 1smet lnöriü Celal Bayar 
la şehrimize gelmiş, istasyonda B. M. la beraber baş bpkanlık dairesine gel 
meclisi reisi Abdülha.lik Renda, baş miş ve bir müddet kaldıktan sonra 
vekil ismet lnönü, şehrimizde bulu başbakanlıktan Çıkıp köşklerine dön 

müşlerdir. Bay Celal Bayar ba§ba 
nan siyasi müsteşarlar ve vekaletler kanlıkta bir mücldet kalmış ve veka 
ileri gelenlerile Ankara vali ve beledi Jete başladiğı . başbakanlık işlerile 
ye reisi, emniyet direktörü, iktisadi meşgul olmuştur. 

Prof e .~Ör t•c dinleyiciler 

Sofya 24 (A. A .) - Bulgar ajan 
sı bildiriyor: iktisadi buhl'an netice 
sinde hususi Türk mekteplerinden 
bir çoğu mali müşkülata maruz kal 
mışlardır. Bunların bir kısmı öğret 
menlerin aylıklarını muntazaman ve 
remiyecek ve diğer masrafları da kar 
şılamayacak bir vaziyete düşmüşler 
dir. Kültür bakanlığı bunlara bir ko ---------------------------

~ GfJırip bir 
htaııhul, 2·1 ( A. A.) -İkinci Ti.irk 

Tarih Konıı;resi dün 14.15 de ba~kan 
Bayan Af et'in başkanlığında toplan -
nuştır. Sekreterlik me' kilerinde Ba
yan ~Hinire Giiı-er ile Faik Reşid U • 
nal bulunuyorlardı. 

]aylık olmak üzere ve esas masrafın Al• ç t• k b t 
da ö?~etmenlerin aylıgı olduğunu na 1 e ın ayanın eyana 1 
zarı ıtıbara alarak bu mekteplere şim 

~ /~~~~:.~~~ü'nün bir 

~~1~\!!:::::~;~i:~ ~;;:t!:~;~; Elektrik şirketinin vazini dürüst 
,~,.;...uu~y mezuniyet alarak .Başvc· 

l(ıl vekilliğine Celal Bayar'm ta· 
Ewclki giinkii .zabıt okunup k.abul 

c.ılildikten sonra ba~kan sözü profesör 
Gabriel'e verdi. 

tayinine karar vermiııir. yapmadığını anlatmıştır 

Kadıköyünde Hllktl.met 15,000,000 lira istemektedir 
Profesör Gahriel .Anadoluclaki Sel

~uk ahi<lclerinin lmgÜ!le kadar layr 
bir aile faciası 

yin edilmesi üzerine birtakım bor· 
'a onmcularının bu hadiseyi iatis· 
mara ~h~arak ortaya bir devalü
asyon dedikodusu çıkardıklarını 
dün yazdıktan sonra inkar edile
mez delillere istinaden bu türlii 
birıilitimalin asla varit olameyaca
ğını gösterdik. 

kile tanınmanu!i ohluğımdan. h_aflaya· Bir baba 11 yaşındahi 
rak nerelnde Selçuk escrl e rının hu • 
lundıı~unu anlatmr~ ,.e •'Anadolunun Uvey kızını bıçak/ıga-
giiheğinde hnnc<lanlarm inhitat\'~ rn- . l ah öldiiı dü 
kutuntlan !'onra da ya§ayacak hır ar 
ıııerhzi yaratan Türklerdir. Selçuk a· 
hiılelcri vurdun so:;yal durumu lıak
k ın<la cla. lli:r.e mal fınıat vermekte• lir." 
ıleınic; Srlçuk c:-erlerinin vahanrı hir 
fkol ~~--iri alımda kalma<lı~nu teh<ıruz 

Bu devalüasyan dedikodusunun 
niçin ve nasıl çıkını§ olduğunu tet· 
kik ederken kulağımıza gelen ga· 
rip bir telakki ile karşı!adık ki va
ziyeti aydınlatmak için hunu da 
kaydetmeği faydalı buluyoruz: Is· 
met İnönü §İmdiye kadar birçok 
defa Ankara merkezindPn 11za~· 
laın::,. Bunların hepsinde Bt- ~ •· 

ASIM US 
Sonu. sa: 6 su 1 

eltirmi~tir. 
ŞEVKET AZtz·tN TEZl 

Prof e~iir Gahriel'den ı;onra Ba§kan 
ı:-özii profesör Şevket A~iz Kan~t1ya 
verdi. 

(Sonu: Sa. 2 Sii.1) 

Tüyler ürpertici sahneler 

Japonlar asker bulun
mayan fakir mahalle

leri kana boyadılar 
lngilterede 

önünde 
Japon sefarethanesi 
nümayiş yapıld 

Hankeu, 2~ (A. A.) -Rö)ter mu· 
habiri bildiriyor: Ilankeu hugiin J a
l>on tayyareleri tarafından §İılcletli bir 
6llrette homhardrman e<lilıni~tir. 

Hnkennun a~ağı tararta ka1ahahk 
ınalıallelcrini t~kil eden Vaşingınia· 
oda ölen çocukların adedi çok yük -

Arkası sa: 6 su: 2 

Bayan Re.yTıan 
Yazısı be~inci sahi/ede 

·················································-····: 
Yabancı ve azlık okul~ 
laı ı kadı osunda ya.i 
pılan değişiklikler 

KUltUr DlrektörlU§Une 
tebUö edilen llste dör

dll ncU sayıfamızda 
···············-··················-·-·········· ... ·····. 

Kurultay ilavemiz 
11ugün üç renkli güzel bir kapak içersinde veriyoruz 

Ba.prı.uhaTTirimi:: .Mehmet As11n Uskı değerli m1tharrirlerimizdeıı Hakkı Sulta, Sadri Ertem, Niyaz~ Ahmed 1>6 

Nimm"'1din Na::ifin kurultay etrafındaki diL§ünceleri,nden ba~ka /ı,"U rultayııı bir lıa/talık 

ilavemizi1ı içinde adım adını takip edecekafoiz. 

Nafia vekili Ali Çetinkaya dün 
kendisile görüşen bir muharririmize 
muhtelif meseleler hakkında mü 
him beyenatta bulunmuştur. Sayın 
vekil elektirik şirketi meselesini ŞÖY, 
le anlatmıştır: 

- Şirketin vazifesini dürüst ola 
rak yapmadığı · anlaşılmıştır. Tesisatı 
nm büyük bir kısmı, şartnamede ta 
ahhüt edildiği şekilde yapılmamış, 
bozuk bırakılmıştır. 

Bunun için kendisinden en az 7 
ve en çok 15 milyon lira istiyoruz. 

Şirket halktan da branşman ve 
kofra kirası olarak üç milyon küsur 
lira para almıştır. 

Bütün bunları tahriri olarak şir 
ketin murahhaslarına bildirdik, üç 
gün zarfında bize cevap verecekler. 

...,. 

Bu iki isteğimiz tesbit edildikten 
sonra şirketin mevzuu bahsettiği 2 3 
mliyon Türk lirası sermayesini birlik _ _ r_ı_af_ia_v_ekil_'_i_A_li_' _Çe_ ti_n_l(_ay_a __ 

te mü talca edeceğiz ve müzakereye ı 
devam edeceğiz. Bu üç mesele ara 
mızda taayyün ederek vaziyed mi 
yoksa taraflar arasında. muhasebe ve 
anlaşma mı olacağı tesbit olunacak 
tır. 

TELEFON lŞl 
Bay Ali Çetinkaya telefon tesisatı 

hakkında da şunları söylemiştir: 
-Telefon tesisatını genişletme 

.Borsada 
EndiŞe zail oldu . 

Türk parasını kıymeti düşürülece 
ğine dair Çıkarılan şayiaların tama 
men asılsız ve birer çirkin yalandan 
ibaret olduğu anlaşılmış lstanbul bor 
sasmda bu yüzden hasıl olan endi~e 
zail olmuştur. 

ğe karar vermiş bulunuyoruz. Buna E Ik. .. 14 20 l" k da 
'h · dı Tah ak l d k' b. vve ı gun , ıraya ·a r 
ı tıyaç var r. t a e e ı ına "k ld"k 14 ı· da k k f1 da b l · yu se ı ten sonra ıra apanan 
nm ar a tara aı:ın azı yer er ıs O . T .. k ah ·ıı · d"' 13 95 d 
timlak etmiş bulunuyoruz. nı ur t vı erı un • e 

• açılmış, 13,80 de kapanmıştır. Bu 
.;,:: '! 1 (Sonu: Sa. ! Sü. !) suretle 18 - 20 kuruş kadar ıyı 

Musolini 
Bugün Hillere 
mülaki oluyor 
l\Iünib, 24 (A. '.A.) - İtalyan hü

kUnıet reisi B. Mussolini 25 eylül cu
martesi günü ~abah t:.aat 10 da 1ıusltbi 
trenle buraya gelecek \ 'e istasyonda 
l>iızat Bitler tarafından ka11ılanacak-
tir .. ' 

bir fark görülmüştür. Bugün de ayni 
şekild'! Üni Türk tahvillerinin daha 
bir miktar düşeceği tahmin edilmek 
tedin Diğer tahvillerimizde göze çar 
pan hiç bir değişiklik olmamış, Er 
gani tahvilleri 96 dan açılmış, 96 da 
kapanmış, Anadolu demir yolu tah 
villeri 41 ,70 kuruştan muamele gör 
müş, Sivas Erzurum tahvilleri de 
28,5 ten satılmıştır. 

Evvelki gün Londra borsasmda 1. 
İn giliz lirasının mukabili 146,96 ola 
rnk tesbi.t edilmişti. Dün ise Londra 
borsasında bir lngiliz lirası .146,64 

'(Sonu Sa. 6 Sil. $). 
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Bugün Son Celse 
·(Üst ·anı 1 incide) 

Profeeı>r Selçuk tarihinin ana lıat 
larıııı kıc:aca anlattıktan ~orıra Sel
çuk Türklerinin haıır;i bc~cr ıipiııe tla· 
lıil oltlukforıın ıui.italea r.tıııi:;'"" ı·ı:Vi 
yılında Ankarada i~keletler Uzerİı!llr 
yaptığı tetkikleri ;:iirlc anlııtmı~tıı · 

,r-elı·uk iskeletleri on tanedir. nıı .. 
iskPfotl.t>riıı ii~·ii lwdm diğer yPdi,; dP 
Nhrk ısk<'letirlir. !1ımula ıd,·rnrı :aiı 
oları birçok karaniyomnrik ,.,, · ''Co
metrih ij/çiilcr sayı•sim/P lw.ı;ıııı ı 1 /:/011 
lwrirıclcr t'P. nisbrtl<'rle bu orı <\ı : .. ·ııl• 
iskeletinin ontropolojil• gP.nPl C.anıl.· · 
terlerini lıiilll a ·a çalıı,acağım. R11 is· 
kcletlcri nahiye nahiye kafa. lwl re 
bact1k J.cmikfori etraf olarak sı•a ilf 
tetkik edeceğiz. Selçuk 7'iirldı•:.ni:ı 
b~cri lıiiı'iyetlcrini tayin eımr·k ·ı:i~ı 
dayandığımız esasların rıelcr oldıı~ır
nu gördiiniiz. Ru artıştı rnıaların l)n · 

nunda Oğuz Sclçuklnrrn~ li:iki nl.:rrıl.· 
kwaktcrize eden husmilctleri ~:fr/" 
hülasa edebiliriz: 

A - SeU;uklar Jııvarl .1: l:a/<tl• in
ce uzun burunlu, hafa d .. ,nı yiif...,f!k, 
yii::.lcri orta boyda ve or~a boylH in -
sanlardır. Bu insanlar bu jizik T~rıra!" 
terleriyle beyar ırkın ''Alpli" d" li~i
mi:: ziimrcsine p;irnıckı~dirlcr. Ort:: 
'Asyadrm kaynak olan Al ııiılnr l>i:::P. l{Ö· 

re Proto Tiirkleridir. 
B - Tarihi ::.anumlartfa ~1nadrı!:•yr. 

ı:wlmiş olan Oğuz Sclçuh TiirMeri hen 
dilcrindcn cııı·el t'e prelıi~tnrih ça~!nr· 
da Orta ~1syaclan garbc doğru gö; Pt

mi~ olan Proto • Tiirklerin göt; yoU.ırı· 
nr takip etmi§lcrdir. 

C - Oğu: - P[t;uk 1'iirklcri ~ltıa
'doluyu istila etmekle iddia edildiği 
gibi Arıadolunun ırki sima.~mı tama· 
men <le°ği.~tirmi§ değildirler. Çünkii. 
Selçuk 'J'iirkleri ~1nadolu)'a geldikleri 
:vakit bu topraldarın ~arki Anadolu
Mn ta Ege kıyılarına kadar biiyiik ek· 
scriycti Alpli yani Proto • Tiirh olan 
beslr unsurları tara/mdan protohi~· 
tut'ar<lan beri me.~kii.n olduğu. bir ta
raf tan antropolojik. diğer taraftan ar
hcolojil• 1:esikalnrın tetl~ild ile anla~ıl· 
'1'11.8ktadır. - ,!sd 
~ iPROEE ÖR V L01S '"' 

Prof e ör Şc,·ket .zizclen . onra ıra 
profesör Valoi 'ye geldi. "Önasyanın 
ırk tarihi" mevzulu tezini okudu. 

f n anlık tarihinin tekamülü itiha· 
riyle Önasya ile Avrupamn aynı hü· 
viyeti taşıdığını öylemiş "e brak.ise· 
fallerin ewelii Anadoluda gördüğünü 
ve Hititlerin hakim bulundukları de
virde hrakisef ali erin de bütün Anado· 
luya hakim bulunduklarını kaydetrni~ ı -
tir. 

Tezinde Anaılolu ırkı naıniyle bir 
şeyden bahseden profesör Ya11ois~nin 
tezi bittikten sonra baskan Bayan Afet 
dedi ki: 

Çok kı)·metli tetkiklerinden dolayı 
mulıtercm profc~örc tcşckkiir ederim. 
'Ancah şunu İ§<lrct etmek isterim J.-i 
memlckrtimizin etraf mı çerrelcycn 
halkuı örfünden bahsederlerken buna 
'Anadolu örf ii denilme.sini miinasip 
göriiyorlar. V c bundan da brl • 
li k; "'iimer hcykdlerine i~tinad ,,eli· 
·nrlar. llallmki heyi.eller bize kati o· 

!arak lıir· ırl~ tipi veremezler. Onun 
için l)f lhas~a lm nokta)1 i~ar<>t <'<liyo • 
rımı: Asıl Alpin tipi bizi ı:e Anadolu 
Örf ii diye ~frrupa tipirulrn b~ho bir 
§CY gfüterilemcz. 

PROFE ... ÖR MORA VES1K'İN TEB· 
LfCt 

Türklüğün tetkiki lıakımından Ri· 
antolojinin ehemmiyet İii7.erinde d1ı
ran ~facnr profc,.iir l\1oravesik tardf m· 
dan yapılan tebliğ hiiyük bir alaka ile 
dinlenmiştir. Monn·eı:ik tebliğini ta
nıaıniyl<ı ttirkc.;e olarak yapmı~ Tiirk 
tarih.inin lıa1:i de' ir1eri için kıymet li 
kaynaklar: va7.İfe~ini ~örehilecek olan 
Bizan kaynakları hakkında faydalı 
'c kıymetli izahat vcnniştir. Tiirk kır 
viınleriyle Hi:r.1111 miina ehetinin 
·harp veya ullı halinde· lıin yılı mü· 
teca' iz bir zaman de\'am ettiğini öy· 
)edikten nnra. Tiirk ka' imlerinin e,.· 
ki tarihlerine aid ntzılı \C:-ikalarııı 
harap olar.ık ortaılaıı kn) bolnıasına. 
H Bi:r.au· kuynnklarıııda i c miitcnıa· 
diveıı Tiirklerılcn halı cclilıne·ine .. ;i-

~ ~ 

re, im kaynaklarm Tiirk tarilıi ' 'e lisa· 
nivatı için kı)lııctli hir tl'tl..ik Ya~ıta .. r 
te§kil edehilere~ini ~Uyleıııiştir. Teh· 
liğinde muhtf'lif de' irler için hangi 
Bizans müclliflcriııin eserlerinden isti 

fadc oluırnlıilecc~ini tc~hit ve bir ıni· 
·al olarnk lıiriıwi O ınanlr lıükiimda· 
rı O ınanın i mini tetkik ederek, Bi· 
1:an" rncnıhalarında hu i ıııin hangi 
sekillcrılı• "N'lİ~İııİ ku'-'ıl \C netice o· • " .. n J 

lıırak tla lıu i"ıııin lıidavctimlc Ataman 
'''Ya Oljrnan olııuı ı ic~p ettiğini ileri 
.. ii rnıii.,,t lir. 

fbşkan profesör Bayan Afet Ma 
car profesöriinün bu tezinden dolayı 
kendisine teşekkür ederek alkışlandı 
Bundan sonrn söz Profesör lsmail 
Hakkı Uzunçarşılıya v~ril~i. 

İsmail Hakkı Uzuçarşılı 

İsmail Hakkı Uzuçarşılı "14 ve 1 S 
inci asırlarda Anadolu beyliklerinde 
toprak ve halk idaresi,, mevzulu le 
zini okudu. Anadolu beyliklerinin i 
dare tarzlarını yazma vesikalara isti 
nnden anlatarak sözlerini şöyle bitir 
di: 

A·,,. Prof C5Ör Gabriel 

l'ro/es(fr 1'alois 

Bu icmali hülasa edecek olur~ak 
Anadolu beyliklerindeki toprak ve 
halk idaresi Osmanlıların aynidir. Ve 
bu beyliklerin tatbik ettikleri usul 

Selçuk devletinin arazi usulüdiir. Ve 

şarktan gelmiştir. Beyliklerdeki top 
rağı idare şekliyle köyliiniin hukuki 

vaziyeti muasırı olan Avrupa .halkı 
na nisbetle çok adilanedir. 

Profesör .A(elin bir .izahı _ 

Profes<.i r İsmail 1 lakkı Üzunçarşı 
lınm ·tebliği bittikten sonra başkan 
Bayan Afet aşağidaki beyanatta bu 
lundu: ~ · .. · 

Arkadaslar: Biliyorsunuz ki tarih 
bir çok vasıtalarla aranır bunbrm en 
mi.ihimmi toprakları açarak hafir 
yapmak suretiledir. Fakat asıl mü 
him olan milletlerin arşiv halinde 
toplanan vesikalardır ki tarihi ara~tır 
mak için en mühim menbalardan bi 
risidir • 

Bu §İmdiye kadar bizde hemen lie 

men ihmal edifmi§ bir vaziyette idi. 
Vakıa milyonları bulan bu kağıtlar i 
çinde uğraşmak ömür tüketmek ha 
kikaten çok zor bir iştir. 

Fakat Tarih Kurumunun ve bil 
hassa profesör lsmail Hakkı Uzun 
çarşılının bu hususta yaptığı tetkik 
!er bizim tarihimiz için hakikaten em 
sal~iz kıymeti haizdir. 

Burad3 kısaca bize verdikleri iza 
hat ve neticeler bunu teyid etmekte 
dir. Kıymetli çalışmalarının bize bu 
neticeyi vermesinden dolayı kendile 
rine teşekkür ederim. 

Bugün dinlediğimiz beş konferans 
cı göri.iyorsunuz ki yurdumuzun ve 
yurdumuzu çevreleyen kısımların 
muhtelif bakımlardan tarihini aydın 
latttlar. Ayni zamanda burada işitti 
ğimiz gibi cihanın meşhur alim leri 
tarafından da kabul edilmiş kıymetli 
miitalealardır. Bu da bize şunu isbat 
ediyor: Bizim tarihimiz hakikaten o 
kadar cihanşumul ve o kadar bütün 
tarihi alakadar edecek ınahiyettedir 
ki bütün nlimTerin ayn ayrı çah§ması 
cihan külti.irüne en büyi.ik netice ve 
hakikati verecektir. "Alkışlar., . 
Şimdi celseyi on beş dakika tatil edi 
yorum. 

ikinci celse 
ikinci celse asbaşkan Hasan Ce 

mil Çambclin başkanlığında açıldı. 
Sekreterlik sıralarında Kemal Ünal 
(Isparta) ile Sıdıka lnankur bulunu 
yorlardı. 

Başkan sözü Profesör Alf ölcliye 
Yerdi . Ve profesör, "NomadJarda çif 
te krallık,, mevzulu tezini okudu. 
Bundan sonra baıkan sözünü Türk 
T a'rih Kurumu azasından B. Hikmet 
Bayura verdi. Profesör tezini §Öyle 
anlattı: 

Profesör Bay H ikniet Bayur 
" l 2 inci asırda dini ve sosyal bir 

inkılap teşebbüsü,. adını taşıyan tez, 
Çitor Racası Rona Sanka tarafından 
yapılan ve 1 5 2 7 de Kan va muhare 
besinde Ekberin büyük babaiı Ba 

hür tarafından bastırılan ve 'Efganlı 
Himunun LI '56 da 'tnüsbi1tiJıif.tij]Ci:im 
darlık için çıkarılan Ekberin analığı 
Bayram han tarafından bastırılan is 
yanlardan bahseder. Sonra Ek.berin 
ülemayr kendine itaat ettirerek bü 
tiin din mensuplarını nasıl idare et 

mek istediği anlatılır. İnsan a\61 ve 
mantığın~n dı§ında hiç bir li~kikat 
kabul etmemeği esas tutan Ekberin 

fiitühatlannı, ıslah"atlarmı uzun uza 
dıya anlatan profesör tiddetle alkış 
landı. 

Bundan sonra Macar milli mÜzesi 
genel direktörü Kon Liki Macar kav 

minin menıeine dair bir tebliğ yaptı. 
Son olarak kürsüye gelen profesör 

Raçani "ortaçağda Erdel Türklerin 

izleri,, adlı mühim tezini okud u ve 
sözünü Türk, Macar ve Romen alim 
lerinin' bir arada çalışmalarını teklif 
ederek bitirdi. 

Dünkü kongr~ saat 19,30 a kadar 

sürdi.i. Ba§kan bugün saat 14 te·top 
lanmak üzere celseyi tatil e tti. 

Misafir 
profesörler 

An k ara ve Çanakka
le yi gezecekler 

Tarih kongresine iştirak eden ec 
nebi profesörler dün sabah Arkeolo 
ji ve Tiirk - İslam eserleri müzeleri 
ile Siıleymaniye camiini, Y edikuleyi 
ııurlarr ziyaret etmişlerdir. 

Arkeoloji müzesinde ve surlarda 
Y edikulede doktor Arif Müfit Man 
sel, Türk - lslam müzesi il'e Süley 
maniye camiinde 8. Celal Esad misa 
firlere lazım gelen izahatı vermişler 
dir. 

Profesörlerin m\ihim bir kısmı ya 
rın st\at 1 ) ,30 hlaydarpaşadan Anka 
raya hareket edeceklerdir. 

Profesörler Ankarada Alacahö 
yiik - Paurlı - Boğazköy hafri 
yat sahasını gezeceklerdir. 

Misafirler 27 eylül gününü A nka 
rada geçirerek şehrin görülmeğe de 
ğer yerlerini gezecekler ve ertesi tıa 

Ortazaman Türk hu
kuki müesseseleri 

Tez sahibi: O. Prof. Dı·. Fuat Röpıülll 
aramak için nasıl hareket lA.zımgeldlğlnl ştıp 
hesiz düııUnemetlerdl. Sahaları IUbariyt~ 

lılç olmazsa siya.el ve idart müesseselerle 
ıyAni amm..: hukukiyle) az çok ı~tigal etme. 
leri ıcap eden tarihçilere gelince, bunlar ta. 
rlhin daha fazla a.sker1 ve diplomatik htııl! • 
~lerlylc - ciğer tabir lle lnsUtutionncl değil 
accldentel vakıalarla- meşgul oldukları-:ı.. 

dan, içtimai tarih tetklkatına g-lrl§mek lçl;ı 

icap eden ha.zırlılttan, yAni buı;tlnkU genış 

manulyle tarihi ve sosyolojik kWtUrden mab 
rumdurlar. Ortazamıı.n ~ark tarihine alt teL 
klklerln -meseli\ ortazamnn garp tarih'.nl! 
ait tetkiklere nlsbctle- henüz ne kadar ge!'i 
bir s;uhada bulunduğunu birkaç yıl evvel 
çıkan bir ~serimde açıkça göstermiştim 
Bu devrin birçok büyük ve esa11lı meseleleri, 
halledilmek şöyle dursun, henUz bir problı:mı 
halinde ortııya konmamı~tır. Bütün bu oarL 
lar içinde, ıarp tRTihçi ve hulrnkçuları aru. 
ıınnda "bir Türk hukuku me\·cut olmadığı., 

tArzında mC'nfi bir kanaatin ne sebeple yer_ 
leıımi::ı olduğıı kolayca anlatılır. 

4 - Orta1.aman Türk hukulmnu tetkik 
irin. umumiyetle hukuk tarihi tetklkler!n·lc 
lttıM edilen usule ve tarihi -fllo'.ojik rnuh. 
tellf yardımcı disiplinlere müracaat tabiidir. 
Bu çalışma için ı:lstematlk hukuk bllgiei rıe 
kadar uırurl ise, muhtelif mahiyette tart"ıl 
kaynakların sağlam bir tarzda kullanılablL 
mest için, filoloji ile beraber tarihin yardımcı 
lllmlerl dediğimiz Wt şubelerin bilinmesi de 
o kadsr zarurfdr. Bilhassa ortazaman Tllrk 
tarihi gibi henüz en belli başlı kaynaklarının 
mahiyet ve kıymeti layıkiyle tesbit edileme.. 
mlş, bUyUk bir kısmı henüz yazma haJlndt 
kalmış, tenkitli basmalarına b,ıı.şlanmamış, 

ylni eruditlon mesaisi henüz pek geri bulu. 
nan bir IAha ıcın bu zaruret bUsblltUn ken. 
din! gösterir. Her tariht çalışmanın ilk adı. 
mı ol&n analytlque satha için za. 
rur1 olan bıı hazırlıklardan ııonr.ı 

ııyuth•Uque mesals! için de, bUtUn içti. 
mal insUtuUon'lar tarihini kucaklıyan gt'. 
nlı bir tarihi kUltUre ihtiyaç vardır: Bu ara. 
da, ort&J:amanda Türklerle maddi ve manevi 
aıkı mllnasebetıerde bulunan muhtelit • lm. 
vlmltrln -geniş manasiyle- tarihin! ve blL. 
hassa huk•ıkl müesseseleri tarihini bllm'!k 
bUyUk bir f'hemmiyetı haizdir: kUltür tart. 
hinde esasi bir che'mnılyetı olan mütekabil 
tesirler meııelesint anlamak başka ııuretl'? 

kabil olama~ 
5 - Maamatlh bUtUn bu bilgller kuv. 

vetlt bir soıyolojl kUltilrUne yAnJ hukuki sos. 
yolojiye dayanmadıkça, dalma eksik kalmL 
ya. mahkQmourı Bir taraftan tarllıe, dl~~r 

taratatn hukuk1 etnografyaya dayanarak, 
llmuİnlyetıe bUkukt mnesseseterin mahiyetini 
ve tekAmUlllnU izaha çaltf&n bu !Um şubesi, 
80.lyolojlnln ıoalr ıubeleri ıibl, henUz bqlan. 
gıç halinde bulunmakla beraber, §imdiye ka. 
dar elde ettlğ"i neUceler, hukuk tarihiyle u:. 
raşanlarca asla ihmal olunıı.mryacak kadar 
mühimdir. Sair bUtUn tarihi tetkiklerde oL 
duğu glbl hukuk tarihi tetkiklerinde de, v~. 
llikala.rın el<ııik veya mOphem brraktığı bir. 
takrm clhetltri ikmal etmek, yahut. herba:ı. 
gi bir metnin ifade ettiği mUe11seı1en!n haki. 
kt mahiyetin! anlayabilmek ancak bu sayede 
kabil olur. 

Bilhıuısa ortu.a.mıı.n Ttirk hukuki mili'!. 
seselerl üzerinde çalışanlar, bu husustaki ve. 
11ikaların aılı~ ve müphemliği kar§ııımd:ı, 
hukuki sosyalojinin yardımına fevkalA.de muh 

taçltrlar. Hukuki etnografyaya felinc~. 

ortazanıan Türk tarihinin hususi teklmU!fi 

netice.si olarak, bu §Ubcnin, Tllrk huJ...-uku ta. 

rlhlni tesis bakımından husus1 bir ehemmi. 

yeU vardır: M.alQmdur kl Türkler ortaı.amao 

esnasında bU;rllk niebette lııltı.m dinini kabul 

etmekle beraber, blrlbirl"rinden çok uzak 98• 

balarda ve maddi ve mane\1 çok farklı ııart. 

lar dairesinde ya§amışlnrdır; battA bazı uzak 
sahalarda, mütccerrit klmıt bazı kUc;tlk TUr'< 
ıubelerl, ıon zamanlara kadar, eski pagan!z. 
mi ve onunla mUtera!lk müesseseleri, kabiy. 
le an'anelerini muhatııza etmişlerdir. Bu. 
güne kadar devam eden bu Va7.iyet, yAnl mııh 
telit Türk şuooleri arasında içtimaı tekA.mU. 
llln muhtelif aafhalarmı temsil edenll'rin m"v 
cudlyeti, Türk hukuki mllessesclerlnin tekli. . 
mlllUnU takip tıususunda TUrk etnoınafyıı.<Jt. 
na çok ehemmiyet vcr:mlşUr. Bu sayede, ta. 
rihl vesikaların 111.yiklyle tesblt edemediği 

herhangi bir hukukl mUessc11eyl anlamak ve 
tekAmUI safhalarını takip l'lrnek kabil oldıı. 
ğu gibi, harici tesirler meselelerinin tetk!. 
kind~ de sıkı bir kontrol lmkA.nı elde edilml: 
oluyor. 

llI. GER.İYE BIR BAKIŞ 
6 - Tlirklerln lslAm kültürü çerçeveı.!n. 

de kt>ndilerine hıııı bir amme hukuku yııratıp 
yaratmadıkları me.weıesinln tetkikine glri~. 

meden evvel, ona tekaddUm eden diğer blr 
m6$ı>lf'nin aydmlatılmaı1r za.rurldir: Tilrkle r 
ls!A.miyeti kabul etmezden evvel, krndllerin '! 

hah Ankaradan Yer köye kadar 
trenle ve oradan otomobillerle hafri 
yat ııahasma gideceklerdir. 

Profesörler ikinciteşrinin 2 nci gü 
nü şehrimize döneceklerdir. 

Ankaraya gitmeyecek profesörle 
rin bir kısmı yarın vapurla Çanakka 
leye ve oradan otomobillerle T ruva 
ya gidip vapurla döneceklerlerdir. 

Davetliler sah gün ü lstanbulda bu 
lunacaklaı::dır. 

has hukuk! mUe~elere nuıJlk defillcr mıy .. 
di? 

Hukuk tarihini yalnız kanun metinleri
nin şerhinden çıkarmak isteyen bazı garp ınU 
elll!lerlne göre, Türkler ancak müBIUman ol. 
duk tan sonra hukuki bir kUltüre malik ol • 
muşlardır ki, bu da lslAm hukukundan ba§ka 
bir şey değildir. Biraz evvel bu menli kana.. 
ııUeri ..-e bunu doğuran b:ı.§lıca sebepleri ıu. 
saca izah etmiştik. En basit bir sosyo. 
lojl bilgisiyle mücehhez olan bir kata bile, 
iptldal cemiyetlerin dahi kendi bUnyelerlylo 
mütenasip hukuki mUesseselere malik oldu. 
t-unu bilir. Türkler ~bi eski zamanlardan. 
beri bUyUk siya.el heyeUer kurmuıı bir mU.. 
Jetin ise, yalnız husua1 hukuk değil. bilhe.8-
sa amme hukuku bakımından da kendine 
lma müesseseler vücuda getirmi;ı olması ~a
yü tabiidir. Sosyolojik donnee'lere dayanan 
bu manUkl lstldlAli, tarihi vesikalarla tey!t 
maksadlyle -mevzuumuzun dışına çıkma.. 

mak iı;ln yalnız ort.azaman çerçevesine mun . .' 
hasır ltalmak Uzl're-- Türklerin fslAmiyetten 
evvelki hukuki kUltUrlerine ,.e bflhassa anı. 

me hukuklarına umumi bir göz atalım: 
7 - Ortazaman Türklerinden bahseden t•. 

rlhçller, hemen umumlyeUe, Türklerin gö. 
çebc hayatı geçirdiklerini ve ancaU lslAml. 
yctten sonra ynvnv yavao yerle§lk hayat §elt
llne geçUkJerlnl bir mütearl!e gibi kabul r. 
derler. Halbuki bu dc,1rdckl bütUn Türkleri 

göçebe tc!Akki cbnck tamamlylc yanlıatır: 

E!talltler, Bulgarlar, Cenubt Uygurlar gt•Jf 
Türk eubelorlnln .sedentaire olduklarını bU. 
tun kaynaklar tasrih eder. Hayat tarzıan 

itibariyle ortazamanda göçebe veya yarı gö
çebe hayatı ı;eç!rdiklerinl ve ancak lsltlmt. 
rnber, nornadlsme'i lslAmlyetten evvelki 
Tilrk cemlyeUerl için e.sasl bir karakter g11'1 
telAkk! etmlye lmkAn yoktur. Maanıa!in, 

coğrafi §arUar ve lkUsadl zarureuerle ml<J 
sıkıya al!kalı olan ve blrlblrinden çok farl:!J 
ııeklller1 bulunan nomadlııme'ln, lçtlmat tekt. 
muı bakımından, geri bir safha olduğur.u 

ve göçebe kavimlerin maddi ve manev1 yük
sek bir kll!Ulrdcn ve hukuki teşklltlttan molı 
rum bulunduklıı.rmı zanııebncmel!dlr . 
Tarih ve sosyoloji tetkiklerinin bugünkü '1C

tıcelerl, bu yaşayış tarzında da yüksek bir 
kUltUr se\1yeslne lrişmck ml1mkUn olduğU. 
nu meydana koymuıı. hattA, yukarı

ortazamanda A vrupanm yerleşmiş halkır.ın, 

kUltUr bakımından, Eurasla'nm g~ebe ka. 
vimllerlnden ne gibi iktibaslarda bulunlu*ıı. 
nu göstermiştir. Bilhassa askeri teşkl-

11.tı harp Aletleri ve tekniği gibi bususla!'dif 

falklyettcrl, kendilerine düşman kavimlerin 

kron{kçilerf tarı!fından bile ltlra't edllmlıı 
bazı ~öçeb:ı TUrk ı:Umrelerinln, bu fatih ve 

lstilAcı adlı göçebelerin, dahili teşktllıt ytuıl 

idari ve siya.si mUcsseseler bakımından dB 

ileri blr derecede olmaları gayet tabftd·r. 

Biraz ll§aktda, hukuk tarihi balmnmdan bU.. 
nun ehemmiyetini lcbarllz ettireceğiz. Yal. 
nıı: burada müphem bir meseleyi aydınlat.. 

mak istiyoruz: 'l'UrlU isimler altındaki TUrl< 
ıubelerf tar:ıtından yapılmı§ ıstllft. hareke~ 

!erini hlkAre eden Avrupa kronikçilc.~ i. or.. 

ların hayat tarzlarını ve kUltllr seviyelerini. 
realiteye tamarnlyle aykırı olarak, çok ı;ı•ıl 

bir §ekllıle göııternılye çahıml§lar, hat. 

tA bu ııebcp!e çok defa kendi kendileriyle te. 
nakuza dll,şmUşlerd!r. Ayni hali, Türklere 

muhaaım <..":in annıılcllerinde aynen gördOğU · 

mllz gıb1, Cengiz uUIAsindan bahscdcll 
muasır lsltlm ve hır1stıyan kaynaklarında 

da müşahede elml'lüeylz. Balkanlardl
kl maddi, manevi bUyUk kUlttirel tesirJerı 

ciddi Balkan Alimleri tnrafından açıkça ıuraf 
edilen Osmanlı imparatorluğunu, hiç bit 
iz bırakmadan geçen bir göçebe 11clf )::'lbl ta~ 
vır eden blrlakım mua.eır tarihçileri de gör
dilkten sonra, mağlup kavimlere metl
sııp ortazaman kronikçilerlnin Türkler hale. 
lundakl ifadelerini nasıl bllyUk bir ihtiyati" 
kullanmak IAzımgeldlğlnl daha iyi anlıyahl. 
liriz. 

8 - Yukarı • ortazamanda Asya ve CC· 
nubu Şarki Avrııpanın muhtelif s&halarınd'.l 
Tu • kfU, l'ygur, Hun, Ettalit, Hazar, Av~r, 
Bulgar v.s. gibi tUrlU isimler altında gördU.. 
ğUmUz TUrlt de\•letlerinln hukuki mUeseS"· 
leri hakltmda henUz hiçbir ciddi tetkik yapı!. 
mış değildir. Fak!lt, şimdiye kadar maJO!ll 
kaynaklarda bu hususa dair parça parça ıc. 
sadUf edilen dağrruk ve klfayetalz maJQınct 
dahi, hunların hiç de iptidai sayılamıyacalc 
bir hııhukt tekfinıill merhalesinde bııtundıJ'lt· 
lıtrmı göııtermlye kft.fidir. Bazıları büyUk i~ 
paratorluklar halinde lnkişat eden bu Eirıı•t 
uzviyetlerin nmnıe mnesııeselerl, iyi uınzl11' 
eüllmlş ve muntazam işler bir mahiyette idi· 
Da.ha eski 2amanlardanberl teşkllA.tçılll<'•1 

7e devlet kurueulukla tanınmış olan TtırklC~ 
rln vilcuda getirdikleri bu devletlerin bul<Uı; 
mtieeseseleri blribirlyle mukayese edi1111ce• 

rıı'· aralarında birçok ~zeyf§ler, hallA a) 

yeller olduğu derhııl görUnüyor: Amme JıtL
kukuna alt birtakım conception'lar "e onııır· 

pli'· 
il\ bağlı birtakım rlltbe (di::-nlte) veya .. z·t•· 
muriyel (fonctıon publique) isimleri. bil ~ 
a.sırlarla fasıla ile, biri birlerinden çok il~ ı.. 
ııahalardakl Türk devlelterinde gozc çıırP 
~~ ·~ 

Bundan ıunrlarea ııonra. birtakım ı:rıU;uı. 
mR.n 'rUrk devleUerlnln - islA.m hukul< ıt'"' 
turü çerçeveslnd~kl- mümasil muesseııe 111, kitler de de ayni hukuki teıtı.kkilerin ve ~e ,:ı-

aynl idar1 an'anelerln, ayni Unvanların 1e. 
dığ'lnt gôrllyOMIZ. 



lsvfçredeokoYan talebC'ler 

Profesör Pittard şerefine parlak 
bir ziyafet verdiler 

Atatürk gibi yüce bir öndere 
malik oldukça yükselmeniz · ve 
daha yükseleceğiniz pek tabiidir 

1sviçrenin Cenevre U nivenİle· 
ainde Profesör Pitard'dan okumu~ 
İür.k tnlebe, dün Tarabyada To· 
katliyan otelinde Profesör Pitarla 
refikası şerefine bir çay ziyafeti 
Vermişlerdir. Salon Türk ve İs· 
\'İçre bayraklariyle süslenmişti. 

Bu ziyafett~ başta T. T. C. As· 
başkanı Bayan Afet olmak üzere, 
İsviçre Sefiri B. Hanri Marten, 
gabık "lsviçrcde tahsil gören genç 
ler cemiyeti,, umumi katibi Uyu;
turucu İnhisarlar umum müdürü 
8. Hamza Osman, Afyon Saylavı 
B. İzzet, 1§ Bankası Direktörü B. 
Yusuf Ziya, muavini B. Nejat, İş 
limited Direktörü B. Bedri Ne· 
dim, Ticaret Odası Genel Sekrete
ri B. Cevat Nizami, tüccardan Üs· 
l"rıan Şevki, B. Cevat, Doktor A
sım, Muharrir B. Ercüment Ek· 
rem, B. Selim Nüzhet, Profesör Şe. 
rif, iş Bankasından B. Mehmel 
Şamil, B. Bekir Osman, Kimyaker 
8. Adil Şaldr, Doktor Hakkı Hay· 
ri, Doktor Sedat ve Bayan Zübey
de, B. Ulvi Yenal, Doktor lbrahim 
Osman ve diğer zatlar bulundu
lar. 

getirerek, "Atatürk gibi bir yüce 
öndere malik oldukça, bütün dün
yaya ün salan bir yükselişle yük· 
selmeniz ve daha da yükseleceği
niz gayet tabiidir" demiş ve kade
hini Atatürk 9erefine kaldırmış· 
tır. 

Profesörün ıözleri, !iddetle al
kıtlanmıştır. 

Vilksek tedrisat 
Dlrekt6rU 

Şehrimizde bulunan yi.:ksek tedri 
sat direktörü hay Cevad d,ün de Üni 
versiteye giderek yeni kurulan peda 
goji enstitüsünün program işlerile 

meşgul olmuştur. 

Bugün de Üniversite ve Güzel Sa 
natlar Akademisinde çalışacaktır. 

Üniversitede yeni yapılan Anka 
ra fakültesinin planlarını gözden ge 
çirecek, öğleden evvel yine kültür di 

rektörlüğünde s.enel müfettişlerle 
bir topalntı yaparak teftiş işleri etra 
fında konuşacaktır. 

Bay Cevad öğleden sonra Güzel 
Sanatlar Akademisine giderek Er 
zurumda yapılacak olan abidenin in 
şası müsabakasına gelen maketleri 
tetkik edecektir. · · 

Misafirler mükellef bir büfe
.den ikram edildikten sonra, Uyu~
turucu İnhisarlar umum müdürij 
ll. Hamza Osman fransızca bir 
nutuk söyliyerek ezcümle demiştir 
ki: Matbuat emekf arların dan 

"Bizler lsviçrede talebelik ha- Rahmi, irtihal etti 
Yatı geçiren ve bugün burada top
lanan arkadaşlar, aramızda se· 
v\mli bir çehreyi, Profesör Pitarch 
görmekle yüksek bir şeref duymak 
tayız. Bu sevimli çehreyi bize ta
nıttırmak şerefini kazandıran, ls
viçredeki tahsil ~ünlerimiz oldu
ğu için biz, kendisini, orada yük· 
lendiğimiz ilim ve irfanın bir ha
tırası gibi yasatmaktayız. 

Profesör Pitardı, yalnız biz de
iiil bütün dünya tanır. Onun ge
l~k arkeoloji, gerek antrepoloji j. 
ırnlerindeki keşfiyatı, mea: · i, 

kbılgisi, tezleri cihanşümul bir şe
İ) !'-lmııtır. 

f\1atbuat sahasının çok eski bir e 
mektarı, hayata gözlerini kapadı. 

''Servetifünun - Uyanış,, mec 

muasmın idare işlerinde ta l 2 yaşın 
dan ve 38 senedenbcri fasılasız çalı 
şan Rahmi, çektiği rahatsızlık netice 
sinde, dün sabah merhum oldu ve 
öğleden sonra gömüldü. 

Ölümü teessür uyandıran Rahmi, 
pek dürüst, terbiyeli, çalışkan, gay 
retli, kendi halinde bir insandı. Mat 
buat hay"atı ile alakadar bir çok kişi, 
kendisini tanır ve severdi. 

Merhuma rahmet temenni ve aile 
si mensuplarına taziyet beyan ede 

Her fırsat dü•tükçe Türklügwü Y rız. 
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ŞEHiR HABERLERi 
Bayan Pittard 

OUn Halkt-vlnde 
şayanı dikkat bir 
konferans verdi 

lş dairesi 111üf et
tişleri teftişte 

lJsta· bir şof Ör 

Arka arkaya Uç kaza 
yapan lbrahlm 

Enis Behiç dün Izmlre yakalandı 
ikinci Tarih kongresine iştirak et hareket ediyor Şoför lbrahimin idaresindeki dört 

miş olan Cenevre Universitesi profe bin yetmiş üç numaralı kamyon o 
d İktisat vekaleti iş dairesi reisi E dun yu"klu" oldugwu halde Üsku''dardan sörlerin en meşhur profesör Pittard' b 1 · h 

ın refik"sı madam Pittard dün ak nis Behiç Koryürek ugün zmıre a Kadıköyüne giderken Haydarpaşa 
. .. .. . .. . reket edecektir. Enis Behiç hundan hastahanesi önünde 133 numarah 

şam Emınonu Halkevınde Musıbet ld }..l-~ 'b" J · d bir 
l k b ı l 1 dı cvve e yazı wgı gı ı zmır e tramvaya çarpmıs, yolculardan Ne 
ere arşı eyne mi e yar m,, mbe.v hafta kadar kalarak iş kanununa ait ~ 

zuu etrafında _çok şayanı dikkat cati hafif surette yaralanmıştır. 
k f . . ır birinci ve kiinci genel emirlerin çıkma Şoför kazadan sonra yoluna de 

on erans vermıştır. d 1 .. d · 
K f T .. k T ·h K ınn an sonra ça ışmayı goz en geçı vam ederek Hasanm arabasına ve 

on eransta, ur arı urumu k · bcd d' 1 "fl · k A b k P f .. B Af S h rece ' ıca en ıre1.tı en verece sonra yine bir tramvaya çarpmış, ya s aş anı ro esor ayan et, ı f l 
hat vekili Refik Saydam, kadın say ır. . • . . . . . . .. ıka anmıştır. 
lavlarımrzdan Şükran, İstanbul Sıh lktısat vekaletı ış daıresı reısı dun Araba ve tramvay hasara uğramış 
hat müdÜrü Ali Riza, tanınmış dok lstanbul iş dairesi bölge amirliğine tır. 
torlarımız Tıp fakültesinden ve Üni gelmiş, baş müfettiş Halukla görüş . 
versitenin diğer şubelerinden kalaba müştür. . Tarla yUzUnden yaralanmıf 
lık bir gençlik kütlesi hazır bulun Diğer taraftan 48 saatlik mesai et Fatihte Rumi Mehmet Pa§a mahal 
muşlardır. rafında çıkan genel emirden ;onra lesinde Eşref saat sokağında oturan 

Evvela, Sıhhat vekili Refik Say İstanbul iş dairesi müfettişleri esaslı Hasanın evine Erdekli Ahmet ismin 
dam Madam Pittardı hazıruna tak bir teftişe geçmişlerdir. Bunun için de bir tanıdığı misafir gelmi§, baca 
elim etmi~, kendisinin çok kıymetli bir çalışma programı yapılmış, ve ğınm iki yerinden yaralı olduğunu 
bir Türk muhibbi clduğunu ve mem müfettişler mıntakalara taksim edil söylemiştir. Ahmet hastahaneye kal 
leketimizi gezerek profesör Pittard mi§lerdir. Bu teftişler neticesinde 48 dınlmış, zabıtaya ifade vermiştir. 
ile ('ok kıymetli bir eser neşrettiğini saatlik mesaiye aykırı ş~kilde iş ve ~~ı_net. üç g~n. ~'-:vel Erde~!e .. Hüı 
ve Fransız edebiyat aleminde "Noel ren müesseseler bulunduğu takdirde nu ısmın~e bmsı ıle tarl~ yuzunden 
R · ı "h' d darhal haklarında kanuni takibata gi kavga edıp Hasanın attıgı tabanca oJe,, unvanı i e mu ım ve ken ine 1 1 dı 1 
has bir takım fikirle dolu edebi eser rişilerek şiddetle cezalandırılacaklar kurşun an ile yara an ğını söy emiş 
ler neşretti~ini ilave etmiştir. dır. . y;~lden mal almak ~stlyen 

Takdimden sonra Madam Pittard 
ktirsilye ~elmiş. evvela Türkiye ve lzmlr Fuarında ticaret firmalar 
Türkler hakkında gayet güzel bir C daları pavyonu İsviçrede tanınmış bazı ithalatçı 
mukaddeme yapmı• bunchn sonra firmalardan Istanbul ticaret odasına 

Y Bir kaç gün evvel kaFanan lzmir b k 1 1 k · · Muııibetlere, karşı beynelmilel yar ir me tup ge miş, mem e etımız 
enternasyonal fuarında lstanbul Ti d ··h· "k da al J k · dım mevzuu etrafındaki konferansı en mu ım mı tar m a ma ıste 
caret ve Sanayi Odasını temsil eden .... d ld kl b"ld' ·ı · · nı ol~un ve tatlı bir ifade ile Fransız gın e o u an ı ın mıştır . 
sanayi •ubcsi direktörü Avni Abaca B f" 1 · · I · · b' l' ca olarak vermi8 tir. Madam Pittard" Y u ırma ar ısım erını ırer ıste 
dün İzmirden •ehrimize c!önmüştür. h ı· d ·· d diki · "b' I k m konferansı alaka ve merakla din Y a ın e gon er en gı ı, meme e 

Aldıg· ımız malumata göre; İzmir · · d 1 ak · d'kl dd 1 lenmi~. müteaddit defalar ıııiddetle al tımız en a m ıste ı eri ma e eri 
• y fuarında Türkiye ticaret odaları pa d b'lh .. · b" l' kışlamıştır. e ı assa ayrıca gosterır ır ıste 

viyonu en fazl<ı alaka toplayan bir göndermişlerdir. 

ikamet tezkeresi 
alacak ecnebiler 
Ecnebilere ait ikamet .ezkereleri 

nin deği~tirilmesi için verilen mühlet 
öniimüzdeki cuma günü sona ermek 
tedir. 

Bu mühlet uzatılmayacaktır. Bir 
hafta zarfında ecnebilerin · bulunduk 
lan nahiye baş komiserliklerine mü 
racat ederek muvakkat vesika alma 
ları lazımdır. 
. Bu muvakkat vesikalar sonra asıl 
ları lie değiştirilecektir. 

köşe olmuştur. Bu firmalar bilhassa elma, ıncır, 
Türkiyede mevcut 37 ticaret oda kuru meyvalarla her türlü nebati yağ 

sının iştirakile hazırlanmış olan hu lar, palamut, badem, üzüm ve yu 
paviyonC:J, 13~rt.-n, Malatya ve bil murta alacaklarClır. 
hassa lstanbul ticaret; .:>dası namına Demlryollarl kongresi 
teşhir edilen nümuneler çok beğenil Yakında Stokholmde toplanacak 
miştir. Şehrimiz ticaret odasının ha olan Semplon ve T oros beynelmilel 
zırlamış olduğu grafikler, de Türki kongresine memleketimizden de 
ye ticaretini esaslı bir şekilde göster bir heyetin gitmesi takarrür etmiştir. 
mesi bakımından takdir edilmiştir. Devlet demir yolları tarifeler u 

İstanbul namına Panayırda teşhir mum Naki Köstem ve devlet demir 
edilen 7 4 sandık nümunelerin tek yolları mühendisi Galipten müteşek 
rar ambalajı yapılarak yola çıkarıl kil olan heyet dün akşam Avrupa 
mıştır. · ekspresile Stokholme hareket etmiı 

\te Türk yurdunun sahip oldu~u 
hazineleri cihana ilmi, fenni bir ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~. 
lisanla anlatan bu çok değerli ali- -

tir. 
Kongrede beynelmilel tren tarife 

leri tetkik edilecek ve hepsinin he 
men hemen birbirine müsavi veya ya 
km olmaları için esaslı görüımeler 
yapılacaktır. 

• 
1!1in kıymetli bir Türk dostu oldu
tunu bir kere daha tekrar etmek 
İsterim. Profesör Pitard, tam 35 
•enedenberi memleketimizi dün
}'aya tanıtmak için ne yapmak la

Birazda Gülelim 
F•ndık nlzamnames I 

İktisat vekaletinin fmdıklarımızm 
----------~---* *----------------· ~ırngelmişse yapmıftır. 

Biz İsviçrede okuyan Türkle.-, 
hu büyük alimin samimi dostluğu. 
~~ ve bizim için katlandığı feda
ttarlığa hepimiz şahidiz. 
r Dostluk denilen ve her iki tara· 

1n samimiyetine ve muhabbetine 
~clalet eden vasıf, her zaman için 

1 .~Yrnetlidir. Fakat bunun her tür
~~ menfaatten ari bir şekli vardır 

ı, o da, dostluğun kara günlere 

~~t şeklidir. Muhterem Profesfö 
t ıtard, Türk için bir kara ~ün dos· 
Udur. Yeni ve modern Türkiye-
ttıilin yaratıcısı Büyuk Atatür!cü
~iizün bu asil misafirini burada 
ltır defa daha selamlıyalım ve a]. 

Av Eti 
Lokanh müşterisi - Buraya bak 

sana garson. Bu ne kuşudur böyle) 
Kazık gibi ... 

Garson - Orman güvercini ba 
yım ... 

Müşteri - Ben de öyle tahmin et 
miştim. 

Bir destere getir ... 
Uysal adamın tarifi 

- Bu adamın kafası kapı topuzu 
na benziyor. 

- Ne münasebet? 
- Nereye itersen çekip çevirebi 

}irisin de ondan. Herke:ıe uyan bir a 
dam. ı 

Sadakatli koca 1tlıyalım." 
B - Kocan hala ilk tanıştığmız za 

\ u nutka karşı Profesör Pitard manlardaki vaadlerini tutuyor mu! 
ıJ~ğa kalkarak bilhassa demittir - EYet, 0 zamanlar hana layık ol 

"B madığmı söyler dururdu. Bu;.ıu her 
lt' en Türklüğü ve Türk mede- gün i ~!v-t etmektedir. 
\!Yetini müdafaa etmekle hakika- E!aş~tasına göz koyma 
Ltrıüdafaa ettim. insani vazifa-
"'t Yaptım." - Sevgilim, nişan ytizii~ünü al 

J dıııı. İçerisine ne kazclırmakhğrmı i8 
lal ııviçreli Profesör, Türldyedeki tersin. 
l ebelerinin kendisine kar§t gÖS· 

4 

errn· ld ki h bb f - "Her hakkı mahfuzdur., keli ~ 
1
_ lf o u arı mu a etten ev· 

ttıa. ade mütehassis olduğunu anlat- mclerini kazdnsan çok iyi olur. 

l'e~~ ~c bu muhabbet~, meslek P.ay tw • Emnl~e~!~~-!CSQC_.--.._ 
lir 1~~. daha artırdıgım, lazeleş· lf-.. ~~··•·ı4\~~~~~~~~ 
l dıgıni söylemiştir. Profesör pj.

1 

saklıyorsunuz? 
~.~d bundan sonra sözünü modern - Bana uğur getirir diye saklıyo 

lltlciyenin Yaratıcısı Atatürke rum. Filhakika getiriyor da ... Çünkü 

karım para aramak Üzere elini cebi 
me soktuğu zaman fare sanıyor ve 
bir şey almadan kaçıyor. Ne uğurlu 
şey değil mi? J-L-.1 

ilk adımlar 

Delikanlı (at ekzersislerinde) -
Rica ederim, bana güzel bir beygir 
veriniz. 

Jokey - Evvelce hiç beygire bin 
diniz mi? 

Delikanlı - Hayır. 
Jokey - Şu halde i§te size bir 

- Ralık olmrtk iıterdim, koca
cığım! Ya •en? 

- Ben de olta. 

standardize edilmesi için hazırlamış 
beygir l Şimdiye kadar üzerine hiç olduğu fındık nizamnasesi dünden i 
binilmemiıtir. ikiniz beraber başlar tibaren meriyet mevkiine girmİ§tİr. 
sınız. Yeni nizamnamede fındıklarımız 

Sekizin kaç yarısı var 
Öğretmen - Sekizin yarısı kaç 

eder? 
Talebe - Ne taraftan sornyorsu 

nuz) 
Öğretmen - Ne taraftan ne de 

mek? Sekizin yarısını soruyorum sa 
na .. 

T alebc - Çünkü sekizi ortasın 
dan bölerseniz yarısı ( 5) eder. Yu 
kardan aşağı bölerseniz yansı (3) 
eder de onun için soruyorum. 

Bir sinir meselesi 
1 ki kadın arasında: 
- Çocukalrımın yabancılar tara 

fmdan öpülüp okşanmasına dehşetli 
sinirlenirim. 

-Ben de öyle. Fakat ne yaparsı 
nrz, önüne geçilemiyor? 

-·-Neden geçilemesin? Mürebbiye 
sine tenbih edersiniz. Mani olur. 

- Fakat benim çocuklarımın hep 
si on sekiz y8§ından yukarıdır. 

OörUnUfte öyle 
--Sen beni ahmak sanıyorsun ga 

liba? . 
- Böyle bir şey söylemedim. Fa 

kat görünüşe bakılırsa, sen karşında 
kinin aklından geçeni okuyabiliyor 
sun. 

bir kaç teo1iye ayrılmıştır. Bu teori 
ye aykırı şekilde fındıkları karıştır 
mak suretile satacaklar şiddetle ceza 
landmlacaktır. 

Yeni ebnlye kanunu 
Ankarada projesi hazırlanmakta 

olan ebniye kanunu hakkında lstan 
bul belediyesinin mütaleası sorul 
muştu. Belediye mütalealarını hüla 
sa eden raporu dün dahiliye vekaleti 
ne göndermiştir. 

Yeni Tramvay 
arabaları 

Tramvay şirketi tarafından eski a 
tabalar yeni şekilde tadil ediliyordu. 
Bu suretle yenileşen' arabaların ade 
di onu bulmuştur. 

Belediye başka hatlard abu çeşit 
arabalara müsaade etmediğinden da 
ha fazla araba yenilenemiyecektir. 
Tramvay Şlrketınln lfçf. 

lerlne verdlOI avans 
Tramvay şirketi §İmdiye kadar İ§ 

çilerine kışın avans para ve kışın kö 
mür veriyordu. Şirket yaptığı bir ta 
mimle hundan sonra avans ve kö 
mür veremiyeceğini bildirmiştir. 

lşç.iler alakadar yerlere bu huau11tA 
§ikayette bulunmuılardır. 



25 EYL'OL 193'7 : -ınmUN 

Yabancı ve azhk okulları kadro .. 
sunda yapılan değişiklikler 
Liste Kültür Direktörlüğüne tebliğ edildi 

Tefrika numarası: Yazan:Felks Bavman 

Doktor, polise qidip 
vaziqeti alllaitı! 

Çarls Floydun yarasım sa 1 
ran dokt-Or, gazcted<J gördüğü 
re.simle tarijlerdeıı şüphelen; 
yor. Ertesi sabah Diyrborıı so 
k<ığma yoUanaıı dolctora 1:.o.pı 
yı açan Rossi hastamn ana ve 
b:ıbcı3ı tarafından eulerinc gö 
türüldüğü11den bahs1.r-ara1; gc 
ne sükutu bozmamak tavsiye 
siyle beraber "Şunu da buraya 
kadar zahmetinize 1•arşılık ol 
mak üzere kabul buyunınuz:" 

diyor. 

r~ktörlüğü Şikago §Ubesi tefine &· 

cele götürrr.eıini söyledi. Kartvi -
zit götürüldü. Birkaç dıkika geçer 
~cçmez de, geri dönen memur ken 
disine Melvin Pörviıin odasına ka
dn:r ref a.kat etti. 

Doktor. esaı:en Melvin Pörvisle 
ötedenberi şahsnn tanıı;ıyordu. 
Şika~o şefi, kendisini aya!<ta kar· 
~ıladı: 

-- Hoş geldiniz, doktor! 
- Ho• hdduk, direktör l Ne 

var, ne yok? 
- Asıl sizde ne var, ne yok? Bu 

kartvizitin arkasına yazdığınız 
"Folyd .• un manası nedir? 

- "Arife tarif ne hacetH ! Si:ı:. 

t::; "'j R SA 
2j 9 . ~-37 

tlJ.ı.a.l&ruıcı. yı.ıcır. ...._, ... uı olaıı1.\tJ, a. 
t1a<la: u.:uaııırlt.° ııottuı ... rcUı H.akamlal 
..,..., ı.: <11• waıUirııı ..al14 tl.,)11\brt.w. 

p A lf A L A R 
:::.tertuı 680 - Pezeta 

• Dolaı l~7:; J • ~ı.rk 31 
• ~aıılc s~ - • ~ıou :!~ 

• Liret l l-l - • Peogo :!.l. -

•Belçika Fr :4- • Ley lô • 
• DrabaıJ .3 - • Dtııa.r ~2 

• lırvıc;re FJ l)) Yen 
•Leva -1 - • Kron Iaveç ö·> ~ -
• Fıoruı iO - • AJt.ı.a H1iO 
• l{ron Çek. >1 - • fl• ,><nnt .61 
'ŞIJln AVU> t3~-

y - ·~ &. - •• 
• LAJDQra o:..'5 - • Viyana 416~ 

• Nevyorıı lı',iSi.l • lııladr10 1l 70.iS 
• Parla 23 QS_!j • lit!rlU> l~J 

• M!Ulnt 14 9i60 • V&rJOY& 4173:. 
• Br11kHI 11)83(1 • Buı:lft~Jtf s 9':110 

• AUD• ·702ılJ • Bllkree 107.0033 
• Cene9\'t ıs 431i • Be 1 ııtT a.c IS4 a;;; 

• Sorya 636~ 2 • Yokonaauı ~ 'i3:J6 

• Amstertıam L 4i..i4 • lıı{oşkova tO 3 ,7 J 

Evin sahibi Resai, doktorun eli
tte 50 dolarlık bir banknot sıkış
tırdı. 

Doktor. bu parayı "liitfen red· 
detmeden,, ba§ile selam vererek, 
vaziyet üzerinde durmazmııcası · 
na, yürüdü! 

bunun kim olduğunu benden iyi ı-...-----------~~-----------ı 
• Prll• :?2.~9~ • 8tokh•>lm 3 CM&t 

Doktorun, artık hiç 'üphesi ka]. 
m~mıflı. Kendisi, gazetedeki re~
me ve tariflere aldanarak bir ben
zeyİf hatasına düşmemiıti. Ey, bu 
vaziyette ne yr ı•mak muvafıktı? t 

Avucunda 50 dolarlık banknotu 
sıkı sıkı tutan doktor, bunu cebi
ne indirirken, bu kadar cömert 
davranan bir hastayı elevenneğe 
kıyamıyordu. Hatta, eğer hastayı 
sonuna kadar kendisinin tedavi 
etmesi kabil obaydı, hu dü§ünce
yi kafasının içinden silkip atacak. 
gangstere kıyacak yerde onu iyi
le§tirmek için elinden geleni yapa· 
caktı. Çünkü, paranın tadı dama
ğında kalmııtı. Söyle kapıdan uğ
ra.yıvermekle eline 50 dolarlık 
banknot sıkı§tırılan bir doktor. 
böyle bol para veren bir hastayı 
nasıl olur da feda edebilir?! 

Fakat, bu kapı, !İmdi büsbütün 
kapanmıt olduğuna göre.. artık 
mesele yoktu. Mademki musluk 
kesilmiıti, artık n·• nfaat, İ§İ po· 
lise haber vermekteydi! Bu, ken
diıine öyle müthit bir reklam ola
C,!ktı, ki! Tabii para aldığından 

falan bahsetD'lek icap etmezdi. O
nun oraımı, hatta büsbütün mes· 
kUt geçebilirdi. Kendisi, yaralı 
adamın halinden 9üphelenmif, po
lise haber vermeğe hazırlanm1ş, 
ıonra gazetede resmi ırörünce, der ~ 
hal poliıe ko§muıtu ! Öyle bir tavır 
takınacak ve "Günün adamı,, ola-
caktı! 1 

Başka zaman olsaydı, belki kor· 
kacaktı. Belki değil, muhakkak! 
Hani !U "t Numaralı Halk Düs
manr., Con Dillingerin saj bu]u~
duğu, hüküm sürdüğü zaman! Fa
kat, §İmdi çetenin intikam alma-
11 ihtimaliyle, endİ§eye kapılm1-
yordu. O zaman. bugün gecmiş za. 
mandı! - l 

Yürürken bunları zihniden ge- ı 
çiren doktor, birdenbire kararını 
verdi, köşebaşında duran bir tak
siye atladı ve soluğu emniyet mii
dürlüğünde aldı. 

Daireye girince, . cüzdanından 
kartvizitini çıkarıp, arkasına yal
nız şu kelimeyi yazdı: "Ffoyd,. ! 

Doktor, bunu memurlardan bi-1 
rine uzatarak, Amerika Birlec;ik 
Hükumetleri. umumi emniyet di-1 

bilirsiniz! 
- Anla.ulıyor ! Bir İpucu mu el

de eltiniz? 
- Sanırım. Hatla, uzun bir ip

ucu! 
- Aman, söyleyiniz! 
Ve doktor, anlattı. Onun anlat· 

tıklarım, Melvin Pörvis, dikkat 
kesilmis bir halde dinliyordu. 

- Mükemmel! dedi, artık bu 
ıefer elimizden kurtulamaz. Tenk 
yu. doktor! 

Melvin Pörvis, zile bastı, içeriye 
giren adama: 

-- Hollisle Kavliyi, dedi, he-
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men burnya gönderiniz! Çabuk! :::=:=::::====:::;:=:::=I 
Hollisle Kavli! Birihirinden he· 

men hic ayrılmıyan bu iki meslek
daş, şeflerinin en güvendiği bir 
çift "merhametsizce av,. avcısıy

dı! 
Çağmlan iki zabıta memunı, 

biraz sonra odadaydılaT. Melvin 
Pörvis, doktorun ihbarını izah ve 
Rossinin evini tarif ederek, de
vamla 

- Arkadaslar, dedi, haydi, gÖ· 
reyim sizi! Bu iti mutlaka bitiri· 
niz ! Göz açtırmadan halledip, ne· 
ticeyi bana müjde!eyiniz ! 

Ciymenler, kısaca 'u cevaplarla 
iktifa ettiler: 

- Olrayt! 
- Okey! 

(Devamı var) 

Öğle neırlyııtı: S:ıat 12.30 PlA.kla TU,.k 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,0:S :r.Iuhteli! pfA.k 

neşriyatı. 14 Son. 

Akşam neşriyatı : Saat ıs lkincJ Tilrk Tanb. 

(Kurultayın mUteakrp toplantı gün \ (; 

saatleri her toplantı BOnunda btld!rilecektf~., 

Kurµltaymın nl?Jrl. 18,30 Pllkla dans mum.. 

kisi. 10,SO Kon!cranıı: Doktor Salim Ahnıet 

(Maddi, mnnev1 iyi yeU§mekllğimlze mani 

olnn haller). 20 Cemal !~Amil ve arka111şls"ı 

tarafından TUrlt mu&kisl ve he.lk §arkılan. 

20,30 Ömer Rıza tarafından e.rapça ııöyl~v. 

20,4:5 Belmıı. ve arkadqlıırı tara!mda Tür:t 

muslkut ve he.lk oarkılan. (Saat ayarıL 

21,15 Tnngo ve caz orkl'.3trııısı. 22.15 Ajan, 

ve borsa hcberlerl ve ertesi günün progT:ı. . 

mı. 22,::0 Pllkla sololar, opera \'8 operPt 

parçalan. 23 Son. 
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Francis Farmer M ' 
Biiyük Mady Christians eş Um KacJın 
Yıldız Joel Mc. Crea Fransızca sözlü filminde 

' 
Prenses Blbcsco, bu filmln senenin en mükemmel ftlml 

olduf!on•1 heyan etmiştir • 

1 

Yabancı ve azlık okullarının lise-----------------
ve orta kısımlarında yapılan deği§me Lise ve Orta 
ler dün bakanlık tarafından kültür di 
rektörlüğüne bildirilmittir. okullarda 

Listede isimleri geçmeyen öğret 
menler okullarında kalmışlardır. Yer Tayin ve na~lılero 
]eri deği~n öğretmenlerle yeni veril o I t so o k ad r onu u 
dikleri okullar §Unlardır: 

ltalyan kız ortaya yardirektör Pa t 8m8m1 
kize, Beyoğlu Buliar ve Ortaköy Lise ve ortamektep kadrosunurı 
Museviden Nilüfer, F eriköy Jan birinci kısmını yazmıştık. Kültür di 
d~ .. ':tan Ziya Madenoğht. rektörlüğüne dün tebliğ edilen ikincı 

Beyoğlu Bulgar okuluna' Yardi kadroyu da bugün vcriyoru~: 
rektör Ziya, türkçe öğretmenliğine Beşikta~ orta okulu Almanca öğ 
Salim Siyret. retmenliğine Halide, Haydarpaşa li 

Zoğrafyan Rum erkek okuluna: sesi felsefe öğretmenliğine Cevad. 
Zapyond3n Hüsnü Akyol. Galatasa Kız öğretmen okulu yardımcı yurd 
rayd:ln Etem Şinasi, İsmail Hami bilgisi öğretmenliğine Hila] Nazif, 
Dan;imet, Sen Jorf \'e Sen Jorjdan Vefa lisesi riyaziye yardımcı öğret 
Reşjt Zühtü, Hamdi Nazı•n )ardirek menliğine Nimet, Süleymaniye orta 
tör. Sen Jorjdan Şevket Rodo. ya, Eski§ehir lisesi dikiş biçki öğret 

Fener Rum okuluna: Osman Ce meni Hamide, Bakırköy orta okulıı 
mal, y3rdirektörlü~e, lstanbul lisesin na, Edremit orta okulu musiki öğret 
den Hakkı Süha, Sen Jorj kız ltal meni Destine Beyllğlu orta okuluna 
yandan Seyfettin, Pangaltı lise$in Konya lisesi fizik ö~etmeni Arif Ka 
den Cemil. bataş lisesine, Krrklardi orta okultJ 

Heybeli rühban okuluna: Übeyd, tarih coğrafya ö~retmeni Osman 
yardire!-.tör Miinip, ihtisas smıflan Kumkapı ortaya, Sivas lisl!!İ biyoloji 
na Faik J;in, Faik Türkan. öğretmeni Fahriye lstanbu) krz öğ 

ltalyan okuluna: Sen Miıel ve retmen okuluna, B~like!ir liresi usııl 
Sen Jozcften Selami Senayi, Mu!evi tedrisi öğretmeni Zeki, Vefa lisesi 
lisesinden Vehip Ata, Sen Benova fransızca öğretmenliğine, Edirne 
kız lisesinden Aliye. 

Merkez kız Rum okuluna: Muse krz öğretmen okulu musiki öğretnıe 
vi lisesinden Abidin D:ıver, yardirek ni Nuref~an Kumkapr orta okulu mtJ 
törliiğe lstanbul lisesinden Ihsan Şe siki öğretmenliğine, Kırklareli türk 
rif, Getronagandan Semiha. çe öğretmeni Remzi Kasımp3şa orta 

Sen Be:-ıova erkek :isesine: Al ya, Tekirdağ orta okulu tabiiye öğ 
man ]ise.sinden Murat, Fener Rum retmeni Agah Beykoz ortaya, Be 
dan Raşid Bayraktar, yardirektörlü yoğlu orta okulu tarih coğrafya öi 
ğe, lstanbul lisesinden Hatemi Se 
nih. ihzari sınıflar aynen. retmenliğine Nebahat, Silifke orta o 

Fener Yuvakirayan Rum kız lise kulu fen bilgisi öğretmeni A,·ni Ka 
sine: Yardirektör]üğe Sen Jorj ve dıköy üçüncü ortaya, Üsküdar Ü«iÜrı 
Sen Pul§eridcn Nuriye, Bezezyan cü orta okulu tarih coğrafya ö~ret 
dan Sabahat. rnen]iğine Türkan, İstanbul kız o~ 

Zapyon Rum krz lisesine : yardi okulu fen bilgisi öğretmeni Nazlı A~ 
rektörlüğe Üsküdar Amerikan lise kara Gazi lisesine, Kars lise!i riyazı 

ye öğretmeni Bahriye Cumhuriyet 1i 
sinden Refik, Sen Elizabetten Feride se.~ine, Edebiyat fakültesi doçentl~ 
Sen Elizabctten dc;ıkta Nezihe, Üs rinden Yusuf Ziya lstanbul kız lisesı 
küdar Amerikandan Sadrettin Ce ne, fen fakültesi doçentlerinden Tah 
lal. sin R Ü§tÜ Haydarpaşa lisesi kimY" 

Notre dam Desyon lisesine: Hu öğretmenliğine, edebiyat fakültesi 
kuk mezunu Vecdet Reşat, ihzari 81 do:-entlerinden Hilmi Ömer Haydar 
nıf ına Sen Benovadan f aika. pa~ ]isesi tarih öğretmenliğine, Oıı 

Ven Benova kız lisesine: lngiliz küdar birinci orta okulu ingilizce yar 
erkekten ve Nötre dam Desyondan drmcı öğretmenilğine Fatma Leyla. 
Vecihe, Ese:randan ve Getronagan Gelibolu orta okulu ?C$im öğretmen! 
dan Ferhunde. Ziya Kabata§ lisesine. lstanbul lise.51 

Üsküdar Amerikan Kız lisesine: kimya öğretmeni Refik lstanbul böl 
Sen Jorj kız ve ueyandan Saime, E ge s::.nat okulu kimya öğretmenli~ 
"eyan lise!inden Muhsin. ne, İstanbul lisesi fizik öğretmen• 

Musevi liseıine: E.scyan ve Zağ Behçet bölge sanat okuluna. Osnı~ 
ri$fyandan Münif Kemal, Alman liee nive orta okulu türkçe öğretm.erı~ 
sinden ve ZaSıafyandan F uc:ıd Du Hilmi Üsküdar üçüncü ortaya, 0111 

yar. versite kimya doçenti Obeyt Ha1 
Psngaltı Ermeni İisesine: Ye.rdi darp~fa lisesi tabiiye öğretmenliğİfl~ 

rektörlüğe Mithat Sadullah, Mueevj Heybeliada orta okulu -:likiş ve biçk1 

lisesinden Tevfik Fikri, Zağrafyan öğretmenliğine H. Nihat, Hayda~ 
dan V Mfi Aziz, Eseyanclan Ahmet §Zl lisesi almanca öğrdetmeni F ehf1'11 

Hamdi. Vefa lisesine, Kadıköy üçüncü or~ 
lngiliz kız ortaya: Yardiretörlü okulu beden terbiyesi öğretmerıı 

ğe Sen Benovadan Bedriye Mustafa Memduh Üsküdar birinci ortaya, ~~ 
Sen Mi§elden Lütfi. şiktaJ orta okulu yardır.1cı türkçe oS 

Bezezyan lisesine: &n Benova retmeni Nüzhet, Fatih orta okultJ 
1 yardımcı fen bilgisi ÖFretmenliğin° 

Enver, Yardirektör üğe, Gümüıha F anık Aksu, Kadıköy ikinci orta ~ 
ne valiliğinden mütekait Ahmet, F e kulu tabiiye öğretmeni Behir.-, StJ 
ner, Rumdan Raşid Bayraktar, Do leymaniye orta okulu tarih coğrafa·ıs 
~ent Nihat. öğretmeni Azize ayni okula stajiyer: 

Letronagan Ermeni lise3İne: Zağ GelibOlu orta okulu beden terbiYt:
1
!' 

rafyandan Zaime Keskin, Japyon öğretmeni Cemal Necati Ge1ibo tJ 
dan Emin Umi, yar direktörlüğüne, Vefa lisesi kitllP 

Sen Jozef erkek lisesine: Heybeli evi işyarı Necati Vefa lisesi tarih at.' 
adadan Sait. jiyerliğine. prevantoryom dokt0~ 

Sen Jori krz ortaya Notr dam dös Nihat Fatih orta okulu tabiiye s~!; 
yondan Muül1a, Kadıköy Rum kız yerliğine, Gelibolu orta okulu ins;.~ 
dan Ertem, F eriköy Jandarktan ve ce öğretmeni Refik Haydarpa~ .1,e 
Sen Elizabetten Suat Sait, yardirek sine, Kumkapr orta okulu riya.%'> 
törlüğe Alman lisesinden Hüviyet öğretmeni Nilüfer Süleymaniyt:Y"ei 
Bekir. İstanbul kız lisesi riyaziye öğretı11eli 

Eseyan lisesine: Sen Jorj erkek Nafıa lnönü ortaya, lstanbul ı;:ı \Jf 
ten Ali Riza. Zapyondan Bedia, Zap sesi tarih coğrafya öğretmeni "" rİ 
yandan Vedia. lnönüne, Süleymaniye orta~rif 

Sen Jorj erkek liseaine: İtalyan yaziye öğretmeni yardımcısı 111tı 
krzdan Ragro, lngiliz lc.1.zdan Müfid. Vefa lisesine, Göknar kayma~ ff> 
T arsivaridu Rum kızdan R~ad, yar 3.ı.ndan ~ütekait ~~;:ri Ci~ali 0J:~~iş 
direktör erkek ö~etmen okulundan turkçe ogretmenligıne tayın ev> 

(Sonı ı altmcıda) lerdir. 
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Çat·~·~~v••k;~h~~~ubesi ~~!.~~a1 ~~;~~ı:::ı 
önünde .•• --

B. r·· k k . t•k ]arla karşılaşacak 
lr Uf IZlnln in 1 amı Profesyonel güreşler 

için yapılmıştı ge lecek Pazara kaldı 
lzmirdeki Balkan müsabakalarına 

iştirak etmiş olan Yunan ve Yugos ı 
lav güreş:ilerinin şehrimize geldikle 
rini ve lstanbulda temsili müsabaka 
lar yapacaklarmı yazmıştık. 

Bugün saat on be.,te İstanbul 
muhteliti ile Belgrad ve Zağrep muh 
telitleri karşılacaktır. 

Yugoslav güreşçilerinin karşısına 
bugün 156 kiloda Hasan Tahsin, 61 
kiloda Yaşar, 66 kiloda Yusuf Aslan 
72 kiloda Saim, 79 kiloda Adnan, 
87 kiloda Mustafa, Ağırda Samsun 
lu Ahmet çıkacaktır. 

Yarınki müsabakalar Yunanlılar 
la olacaktır. Yunanlıların karşısına 
56 kiloda Kenan, 61 kiloda Ya~r, 
(ıS kiloda Yusuf Aslan, 72 kiloda 
Ankaralı Hüseyin, 79 kiloda Mersin 
li Ahmet, 87 kiloda Mustafa, ağırda 
Çoban Mehmet çıkacaktır. 

Müsabakalar Taksim stadyomun 
Çatana muhar'!bP. sinde bir <;arııı~mo • • da olacaktır. 

- Moskof, ilk ynmru~ıınu can da· 
llıanmaa attı. Donanma rnah,·ıılJu. 
Sıvaı:topolda da av:nı akihetc uc;ra•·d-

" M J • 

Cağız •. denmeC:e hnflandı. 
Babilili, ağızdan ağıza dola an Ye 

Sittikçe harareti artan bu havadisle
tin önünü alma~a karar Yenni~ti. Res
tni gazPte olan TakYiıni V akayi Sinop 
f ariasını aydınlattı. Bu yazıda Ruısya 
donanması çokluk ''e büyüklük itibır 
tile rnukm·emet edilenıiyecek kadar 
kuwetJi olduğu halde muvaffakiyet
ler e!ı~e f'dildi~i. Mmkof donanması· 
nın çok fazla hırpalandığı anlatılmak
ta idi. 

~~akat hu yazmm, derlıal ·yapılan 
atillerden onra ebemmivcti kalmn·or 
du. Haddıhumayunda ''Kapudam dtr
)'a !\lahmud Paşanın bashclirap azli· 
~e dira .,.t ''e ga ·reti kômile i cihetilf' 
<ıptanhk memuriyeti ceJilesinin Rı

ıa Pa~n uhdesine t.evcilıini nezdimiz· 
de hittenı:;ip müşarünileyh Rıza Pafa 
belp olunup iktizası icnı olunarak Ba-
ı~Jimize gönderileli" deniyor, Sinop 

'«ık'a mm sebebi ademi ittihaddan ne· 
~et. ettiği an] atılıyordu. 

lngiltt>re ı:c Fumsrmın miidaheleJi 
Sinop Ynk,nsı daha İstanhulda du

hılmaclan Besi~e limanında <lemiı le-

Türkiye. İngiltere ''e Fransa be~ 
maddelik bir ittifak nmahede~i imza
lamıS:larch. :;\Iuahedenin hula .. aH ~u 
idi: 

1 - Fran6a 'e f ngilter~ deniz kuv
,·etleri ı;Unclerecekleri ~ibi kara kU\'
veti a~ ~önoereceklerini vadederler. 

2 - Birihirlerinin nmvafakatı ol
madan ne sulh mükaleme i. ne de mu
r.alaha mukan<leınesi akcletmiyecekle
rini taahhiid ederler. 

3 - Sulhün akcli iizerine kırk gün 
zarfında müttefikler arazimizi bo~al· 
tacaklarmı taahhüd ettiler. 

4 - MiHtefikJ,.re1 askeri harekat 

Hintli pehlivan ve diğer profesyo 
nel güreşçilerin yapacakları müsaba 
kalar gelecek pazar gününe kalmış 
tır. 

T. S. K. lat.anbul bölgesi başkanlı 
ğından: 

Yugoslavya ve Yunan güreşçileri 
ile İstanbul güreşçileri arasında yapı 
lacak temsili ve resmi maçların pro 
gramı aşağıda gösterilmiştir. 

1 - Birinci maç: Istanbul muhte 
liti - Belgrad ve Zağrep rnuhteliti. 
2; eylül 93 7 cumartesi saat l 5 de 
Taksim stadında. 

İkinci maç: letanbul muhteliti Ati 
na muhteliti. 26 eylül 93 7 pazar sa 
at 15 de Taksim stadında. 

2 - Maç hakemleri: 
Yugoslavya federasyon undan 

Her Rihte:. 
Yunan federasyonundan : M. Ve 

kusis. 
Türk federasyonundan : Ahmet 

F etgeri, Sadullah, Seyfi Cenap, Is 
mail Hakkı, Doktor Saib, Kemal. 

3 - Miisabakalardan evvel bölge 
le·r arasında merasim yapılacak ve 
miisabıklar takdim edilecektir. 

4 - Kişeler snat 12 de a:ılacaktır 
Fiyatlar: Balkon ve saha 100, tri 

bün 50, duhuliye 25 kuru§tur. 
~iş bulunan İngiltere w~ Franu do
~anmaııı Boğaza girmi~, Beykoz önün- imlm;ıfilt~ 

demirlemiftİ. 
... Ru. Rusyn için hayıra alamet d,.
S1ldi. Rusvanm Londra efiri Burnof. 
kldığr tali~at iizere protesto etti. Fa
d at hunn cevap ,·ermeğe vakit kalma-
an Sinop ha kmı duyuldu. 
Fransnlar, efkarı umımıiveyi >tale· 

flııe getirmek için esa en fırsat h~k
eznekte idiler. Gazeteler. hukuku au
vele muhalif harekl'lle ·apı]an baskın 
~e gemilerin yakılmasını tel'in ediyor, 
/' ya aleyhinde ağır itlıamlardnn ge· j 
1 dunnayorlardr. 1 
. Kanunu ev' el ayında Mecidive. Fey 

ıı Bahri, Iuhhiri Sürur. Saik Şadi ve 

Ş;hper vapurlarının da i tirakivle İn· 
~•.here ve Fransa donanma ı Karade· 

•ze çıktı. 
b 13u donanmanın fstanbula gelişi. 
\~Ikın lıeyecanını hiraı teskin ~ui .. 
t alnız şimdi bir nokta '·arılı: f ngil
dere ve Fınn a b:lfiil harhe İ§tirak e· 
erekler mi idi? .. 

d ~er!:İ donanmalar gelmi~ti. Kara
d:nııe çıkıyor, Ruslara muhalefet e· 
~YorJarclı. F kat biitün hunlara ra~
(l)cn. l~nr?e ginne),.~i ele mevzuuLalıis 
~~.•lırclı. O takdırde vazİ)et c;ene 

• 1 ıl~eli idi. 
Gerginlik 1854 Yıh 27 mart ,;_inü 

i~·tıa erdi. O gün 1n ... iltere ,.,. Franı:a 
11
;• harhi kabul ettiler. 

il ranBa imparatoru Lüi Napolyon 
ttı:· nL?iJtere Kraliçesi Vıktoryanm 
\•clt terek iiltimatomlnrına kar§ı cevap 
i~~işti: ''Telıclidlere kati ven hoynn 
l~- 'Yece~im. 1812 d~ olrl •ğu gibi 
h: v1 de de muvaffak olucağıma emi
'<.ltl}.'' 

Şikayetler 

--------------------------
iki müsaba ka aynı 

~ilnde yapılmamalı 

Vefa lisesinden bu sene mezun o 
lan beş altı genç idarehanemize gele 

Sıı·astopol mııltorebesitule bir 1'iirh rek bize şu şikayette bulundular: 
- Biz Vefa lisesinin bu seneki neferi 

mezunlarınc1anız... Sümer bankın 
esnasında mii kilat ~österihniyectk. Avrupaya ta!ebe göndereceğini ha 
azami kol avlık, e muavenet yapılacak ber alarak müsabakaya girmek iste 
,.e miittefik kumandcır.ları ahalinin dik ve miisabaka ~ünü olarak 28 ey 
hukukunu muhafn:r.a ecl~cekler. lül günü tesbit edildi. Fakat muvaf 

Tuna ~ahilindc ha~lnyan harp de- fak olamamak ihtirr.alini göze alarak 
mühendis mektebine de baş vurduk; 

Yam ediyordu. İsmail, l\Iuıotaf a ve Os-
orada da imtihan günü ayni 28 eylü 

man Pa~:ılar on hin kiı;ilik bir kun et· le tesadüf etti. 
le çatanaya ilerliyorlardı. Ayni s:-atlerde yapılacak bu iki 

Bir gece ferik İsın:ı"l Pn~a. rarah imtih~ma da tabiatile girmekliğimzie 
hir Tiir!de kar§t karsıya ~eldi. Ü:-tü 1 imkan yoktur; vaziyeti alakadar ma 
ha~ı yırtık, yüıü olf.~nn bir adamılı.. kamlar:ı. söyledikse de derdimizi din 
l"ma~I Paşaya ya'daştı : leterr.edik; gazetenizin bu hususta 

- ~en~~nı~ anl.ntacn~ıın ..... ~.in~."~·.e·ı ait m~kamlarm nazarı dikkatini cel 
cek-emz, soyh} enız, ·oksa goıunu7un j betmesini istiyoruz . ., 
öniincle k<'ndimi ölcliireceğim .. 

f mail P~a hu esrarE"nı;iz :ıc1amn Adal ar yüzm e mUsabakası 
di!;katl~ h:l1;:tı. Gi;ılerinde parlaya'l 1 Beyoğlu Halkevi spor kolu tarafın 
11te.~. öylC!li~ini y?.pacak b :r halele o)· dan hazırlanan yüzme, yelken, suto 
dı,ltunu anlatn·ordu. pu ve atlama müsabakaları pazar gü 

İ.mıail Pa~a hiraz düşündükten son- nü sıııat 14 te Heybeliada plajında ya 
ra: pılacaktır. Müsabakaların intizam i 

- Biz hem harp etler. her de derd <;inde geçmesi ic;in bütün tertibat a 
tlin'eriz. Sih·lc ne derdi n nr? .. dedi. lmmı§trr. Müsabakalf'lr küçükler, or 

Kövlil anlaltn tnncalar, büyükler olarak üç katago 
(Devamı var) ri üzerinden yapılacaktır. 

Ankara, (Hususi muhabirimiz·ı 
den) - .~aarif Vekaleti, her y~l 
olduğu gıbı, bu sene de Cumhun
yet bayramma izcilerimizin iştirak 
}eri için §İmdiden hazırlıklara ba§· 
lamı§tır. 

Bunun için geniş ve etraflı iza· 
hati havi bir program vücuda ge· 
tirilerek mekteplere gönderilmek 
üzeredir. 

V ekalct bu münasebetle prog-1 
ramm ba§ına §U ci:.::nleleri ilave et· ı 
mittir: 

"Geçen yıl 29 T e§rinievvel Cum 
huriyet bayramında Ankaradı:ı ge
çitrcsmine i:;tirak eclen, Ankara 
ve biilgelcrden gelen 24 okul izci. 
ferinin ve yanlarındaki izci takım 
komutanlarır.ın ve okul direktör· ı 
[eriyle yardımcı öğretmenlerin me 
~ailcriyle, izcilerin geçitresmindc 
gösterdikleri varlık §ayanı mem· 
nuniyet icli. 

Bu ıene Ankara ve bölgelerden 
gelip te gcçitresmine i§tirak ede· 
cek izcilerimizin geçen aeneki fa. 
cilerin gösterdikleri varlıkların, 
çok fevkinde bir varlık gösterme· 
lerini isterim." 

Bu mukaddemeden sonra hazır
lık talimleri ve hedefleri ile teşki· 
lat, kıyafet, teçhizat ve diğer İfle· 
ri hülasa eden bir kıaım bulu'nmak 
tadır. Bunları sırasiyle bildiriyo. 
rum: 
Hazırlık Talimleri ve Heclelleri 
Bayramda Ankaraya gelecek 

veya bulunduğu ehirde geçitres -
mine iştirak edecek izciler bir llk
tetrinden itibaren her gün son desr 
ten ıonra bir saat geçitresmine ha
zırlık olmak üzere çalı,tırılacak· 
!ardır. 

Bu talimlerde kusursuz bir esas 
vaziyet, durutlar, resmi tazimler 
ve takım cephesiyle geçitresmi yü
rüyüfü temin edilecektir. 

izcileri asker)jk dersleri myal · 
timleri yetİ§lİrecek, beden terbi· 
yesi muallimleri onlara yardım e
deceklerdir. 

İzcilere lıtiklal ve Onuncuyıl 
marşları usulüne göre öğretilecek· 
tir. Ma11 söylenirken esas vaziyet
lerin bozulmamasına büyük bir ta
assupla drkkat edilecektir. Hare
ket olarak yalnız ağzın kapanıp 
açılmasından ba§ka bir §ey göze 
çarpmıyacaktır. Talebeye ıöyle
diği marş hiısettirileecktir. 

Tqkilôt 
İzci teşkilatı orduda olduğu gİ· 

bi l?"ang:'\ ve takımlara aynlacak
lır. Bir izd mangası bir manca 
ko~mtanı bir yardımcı 12 izci i!e 
14 k~~ic C.•ı ";lÜrekhep olacaktır. 

O ç ize· mangası bir izci takı~u 
sayılacaktır. Bunun mevcudu 42 
dir. 

Beher takım iki borazan, ıki 
trampetçi ilavesi suretiyle (.6 ki~ı
ye çıkacaktı::.-. Tnhım komı.:tanin.:ı 
beden terbivcsi ö~rc!oenleridir. 

Kıy:ılct V c Teçhizat 
Vekalet kıyafeti kroki ile tc.::;

bit etmis ve mekteplere gÖnQC!"· 
miştir. Bu sene ilk defa Adt-~,. 
ya gelecek izci komı~te.nlarma Ve· 
kalet tarafından elbise ynptmb· 
caktır. 

Sıhhat işleri 
Ankaraya gelecelt izcilere l::ir 

T eşrinicvvelden itibaren tifo a~ı· 
sı yaptırı!acakbr. Her okulun izci 
takımı bir sıhhiye çantası get~re
cektir. Çantanın içinde bbbi ec
zanın neler olacağını okul doktor
ları tertip edeceklerdir. 

lstanbul ve lzmirden gelecek 
izci kafilelerinin ba§larında okul 
doktorlarından birer doktor gele· 
cektir. 

Jz:ciler yola çıkmadan evvel muc 
hakkak muayene edilecektir. A11-
karadaki kampta geceli, gündüz. 
lü bir nöbetçi doktor bulunacak
tır. 

Tavır Ve Hareket 
Vekalet izcilerimizin tavır \'e 

hareketlerine bilhassa ehemmiyet 
vermektedir. Onları fedakar, fe· 
ragatli, samimi, doğru, terbiyeli, 
nazik, becerikli, herh:esin hukuku· 
na riayet eden, nizamperver, mil· 
liyetçi birer vatan çocuğu olmak 
itibariyle her hareketlerinde e.."Tlİr· 
lere göre hareket etmeğe davet et
mektedir. 

izciler sokakta, trende,, vapurda 
her yerde t€.Itlizlige fevkalade di~~· 
kat edeceklerdir. Sokak'.n.rda ba
ğırarak konuşmak, sigara icmck, 
herkesin rahatını bozacak $d~ildc 
hareket etmek izcilere yasak edH
miştir. 

Ankarada toplanacak izciler i
çin bir haysiyet divanı te§kil cdil
miıtir. 

Ankaraya Geli§ 
İzci kafileleri 24 Teşrinievvel 

pazaı· r.ünü Ankarada bulune.:r..k· 
lardır. Devlet Demiryolları ld re· 
si bu hususu temin etrneği vadet· 

(l.,iitfcn sarı/ayı ,cririni::.) 

Kadıköyünde bir a·re faciası 
Bir baba. 17 yaşındaki Üvey kızını 

bıçaklıyaıak öldüı dü 

Evvelki gece Kdıköyde bir adam 
üvey kızını öldürmüştür. Vaka ma 
halinde yaptığımız tahkikata göre ci 
nayet şöyle işlenmiştir. 

Kadıkö:,1de Cevizlikte Canan soka 
ğında 16 numaralı evde Cevad ile 
zevcesi Sabiha oturmaktadır. 

Sabihanm eski kocası Darülbeclayi 
eski artistlerinden merhum Celal Ya 
kuptur. Bundan Reyhan isminde bir 
kızla iki erkek çocuğu vardır. Sabiha 
nm şimdiki kocası Cevaddan da bir 
buçuk yaşında bir çocuğu daha var 
dır. 

Cevad maarif memuru iken sar 
hoşluğu ve devamsızılığı yüzünden i 
şinden çıkarılmış, senelerce boş gez 
miş, bir müddet evvel Yalovada bir 
vazifede bulunmu~sa da buradan da 
ayrılmıştır. 

Gece gündüz rakı içen Cevadm e 
vine bakmaması üzerine karısı Sabi 
hrı mahkemeye baş vurarak talak da 
vası açmıştır. 

Mahkemeye verilen istidayı Sabi 
hanın daktilo bilen 1 7 yaşındaki kı 
zı Reyhan yazmıştır. Cevad, üvey 
kızma bu yüzden müthiş kin besle 
meğe başlamıştır. 

Çok giizel bir kız olan Reyhan iki 
de birde işe girip kardeşlerine baka 
Ci\ğını, annesini sarhoş adamdan kur 
taracağını söylermiş. Bir kaç ay ev 
vel Cevad bıçakla Reyhanın üzerine 

atılarak üvey kızını elerinden yarala 
mıştır. 

Reyhan evvelki gün bir daktilo 
luk için imtihana girmiş, muvaffak 
olmuştur. Kendisine bir gün sonra 
işe başlaması da tebliğ edilmiştir. 

Genç kız iş bulmanın verdiği neşe 
ile evine dönmüş, üvey babasını 
bahçede rakı içerken bulmu~tur . 

Annesine sevincini izhar edince 
mahkeme gününü hatırlayan Cevad 
birden fırlamış: 

- Anne artık korkmayın hepini 
ze ben bakacağım ! 

Diye söylenen üvey kızının üzerine 
atılarak ekmek bıçağını saplamıştır. 

Cevadın bıçak darbelerini gören 
Sabiha korkudan kendisini sokağa at 
rmş, polis aramağa haŞlamıştır. Ce 
vad Rey'ham yere serince evden kaç 
mamıştır. Kadının feryadına Hurşit 
ve Hüseyin isminde iki bekçi yetis 
mişse de bunlar korkudan içeriye gi 
rememişlerdir. Biraz sonra devlet de 
miryolları memurlanndan Sadi is 
minde birisi eve girecek olmuş, Ce 
vad bunun da üstüne hücum etmiş 
~ir. Nihayet polisler yetişmiş, Cevadı 
yakalayarak karakola götürmüşler 
dir. 

Otomobile konup Haydarpaşa 

hastah~nesine kaldırılan genz kız bi 
raz sonra ölmüştür. 

Katil Cevad dün tevkif edilmiıtir. 

r -
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Garip bir telakki Tüyler ürpertici 
(l1sty<Inı 1 incide) . sahneler 

kil vekili vazifesini Sıhhat Ve •••.. 
Refik Saydam yapmış. Onun iç!n 
bu de! .. ki mezuniyetinde Cc::.:ı 
Bayarın baı:~·ekil vekili olması: da 
iktisadi veya mali bir a.-;l bPlun
ması ihtimali varmış. Devalüas
yon dedikodusu da bu türlü ihti. 
mallerden ileri geliyormuş. 

Hakikaten İsmet İnönü şimdiye 
kadar birçok d.efa gerek bir vt.zi
f e için memleket haricine çıkmak, 
gerek memleket dahilinde tetk1k 
seyahati yapmak zaruretleri ile 
Ankaradan "ayrılmıştır; fakat bu 
ayrılıkların hiç birinde resmi va· 
zifesini bir gün bile terketmemiş
tir; uzaktan da olsa bu vazifenin 
icap ettiği vaziyetleri takip et· 
miştir. Bu itibarla bugüne kadar 
İımet lnönü'nün Ankaradan ayrıl
mış olması resmi bir mezuniyet 
mahiyetini haiz değildir'. Bu sıra· 
larda Refik Saydam da sadece 
gündelik işlerin formaliteye ait 
cihetlerinde başvekile vekalet edi
yordu. 

ismet lnönünün kat'i bir istirahat 
için vukubulan müracaatı üzerine 
Büyük Şef Atatürk tarafından Ce
lal Bayara bu defa resmen verilen 
vazife ile evvelki vaziyetlerin far. 
kı olduğunu ise izaha lüzum olma
sa gerektir. İşte bu cihet gözönii· 
ne getirilirse Ba~vekil Vekaletinde 
bu defaki ~ahıs · değişmesinin, 
memleket ve hükfunet siyaseti ba
kımından hiç bir deği•iklik ile a· 
lakası bulunmıyacağı kolayca an· 
}aşılır. · 

ismet İnönü bütün islerinde dai
ma· Atatürk' ün yüksek direktif:C. 
rini tatbik ederek muvaffak olmuş 
ve o direktiflerden asla ayrılma
mış bir başvekil olduğu gibi Ce· 
lal Bayar da yine o direktiflerden 
kuvvet alan ve senelerden heri . is
met lnönü'ne iktisadi icraat saha
sında iş arkadaşı olan bir vekil
dir. Yıllardanheri devam eden 
bu iş arkadaşlığı esnasında ismet 
İnönü ile Celal Bayar arasında hiç 
bir meselede en küçük bir . fikir 
ayrılığı da olmamıştır. 
Güneş kadar açık ve aydınlık 

olan bu hakikatler meydanda iken 
Celi\] Bayarın Ba~vekil vekili ol

(Üstyanı 1 incide) 
<'ktir. Huna rhep, Japonların bom· 

harclmıanı " na ında <:ocuklarm bü· 
'iik rk, eriYctinin e\'lerinde bu lunınu~ . . ~ 

olıııalarnlır. Vaşirıgmiaonun ımkakları 
iki merteclf'n darılır. Bi.itiin e' lf'r ga· 
yet ık kiilıne 'e fakir kulübelerden 
miirekhptir. VP- C\'Ceğizler, bomhar 
clnnan neticesinde i"kaınhil ka~rtlan 
E;İbi yrkılnn~lar 'e gerek i~ericle otu· 
ranlarr \ ' C gl'rek "cıkaklan1a bulunan· 
farı ı-nknz nltmcla lırrakım-larc1rr. Ö· 
lf'nlı-rin lrnkiki nıiktarr. clalıa ınaliını 
<le~ildir. Fakat pı>k ~ok oldni!u mu -
hakkaktır. Hı>r tıırafta hirihiri iizerinr 
yıkılnıı .. o1arak duran ('P~e<l part·alarr.1 
) arrlrın krt·•ları tarafından idil halin· 
tle defneılilrnektrclir. 

~oknklarcla tih in iirpertici -.aJıne· 
lcrr ra~t I anmaktadır. 

Hizzat hen kendi l!;iizlerimle }lir 
ecln~ iiurin<le kimi iilrnii7 kimi öl· 
ınek iizer<- vatnn 'e yaralarından kan· 
lar nkarı lıeş altı çocıı~ıı ~ötiinııektf' 
olan kızılhnç yardımcılarına hir~ok 
kere rn,tlaılım. 

Elekırik <'<'TCYam tamamiyle ke,.il· 
miştir. Yanlıınlara ~ece karanlığında 
clı-\'anı olıınmaktaclrr. 

Ya~inp;ıııiao ter,.anf'dPn altı yedi ki· 
lometre uzaktadır. Rn fakir mahalle· 
lercle hir tf'k n ... ker hile mevcud hu· 
1 un ınayordıı. 

lNGIL TEREDE NUMA YIŞ 
Londra 24 (A. A.) - Gece yarı 

sına doğru 200 kişi kadar tahmin o 
lunan bir gurup Japon sefaretinin 
pencereleri önünde Nankin ve Can 
tonun bombardımanına karşı numa 
yiş yapmışlardır. Polis nümayişçileri 
da~ıtmış ve bunlardan birini tev\çif 
etmiştir. 

SiViLLER BOMBALANDI 

Londra 24 (A. A.) - Röyter a 
jansı bildiriyor: lngiltere hükumeti 
T okyadaki lngiliz büyük elçisine tali 
mat göndererek, gayri askeri hedefle 
rin bombardımanı hakkında Japon 
hükumeti nezdinde şiddetli protesto 
da bulunmasını ve Nankin bomhardı 
rnanlannm sivil ahali arasında sebeb 
olduğu şayanı teessüf ~nsan kayıpla 
rmm İngilterede yarattığı nefret hissi 
ne tercemal! olmasını emretmiştir. 

masında bir devalüasyon ihtimali Vaşington 24 (A. A.) _ Ameri 
ke§fetmek buh1ttan nem kapmak- kabirle ik devletlerinin Asya filosu, 
tan daha ileride bir garibe olmaz Çin _ Japon anlaşmazlığının niha 
mı? Nasıl ki Celal Bayar devalü- yetlenmesine kadar Çin sularında ka 
asyon dedikodularını duyUnca der- lacaktır. 
hal hunu şiddetle tekzip etmİ!, A 

AMERiKA FiLOSU 

memleketimizde devalüasyonu i .. Tokyo 24 ( . A.) - Domei ajan 
sının bildirdiğine s.;öre, Japon kıtala 

cap eden hiçbir sebep olmadığını rr, bugün saat 18,20 de Tiyençin _ 
söylemiJ, "Türkiyede bugünkü ah· Pukeu demir yolu i.izerindeki Çang 
va} ve şerait içinde devalüasyon çcuyu zaptetmişlerdir. 
yapmak halkın cebinden para çal- ----~---------
:~~~;n başka bir ıey olamaz,, de. Ali Çetinkaya-

ASIM US 

miştir. 

Bölgelerden getirilecek izcilE:r 
Ankarayı hiç görmemiş ve evvel· 
Jd bayramlarda gelme: · t~ 
lerden olacaktır. Bu izciler ikin
ci devreden gürbüz talebeler ara· 
sından seçilecek, boyları 1.65 den 
&fağı olmıyacaktır. 

Kız izciler yalnız Ankaradan 
İftİrak edeceklerdir, bölgelerden 
getirilmiyecekterdir. 

Hususi Iİ!elerden gelmek isti . 
yenlerin yol ve iace 'masrafları 
kendilerine a?t olacaktır. 

Her mektep yalnız bir takımla 
ittirak edebilecektir. · " 

Gelecek izciler 

Adana, Balıkesir, Edirne, Eski
§ehir, Sivas, Ant3.lya, Burs3., De
nizli, Diyarbekir, Galatasaray, ls
lanbul, Kabataı;, Pertevniyal, Ve. 
fa, Gaziantep, İzmir, Kr.~tamonu, 
Kayseri, Konya Kütahya, Malat· 
ya, Samsun, Yozgat ve Trabzon 
liseleri. 

Adana, B;lıkesir, Edirne, Si
vas. l~bnbı~I erkek muallim mek· 
tepleri. 

Edirne, lzmir, Konya ann'at 
mektepleri. 

İzmir Ticar ?t lisesi. 

Bu mekteplerin her biti 46 •arı 
ki,ilik ikiser tP!..:.,,la resmi

0

geçidt- 1l 
i~tİrılk edeceklerdir. . 

Bundan batka Ankaradan, kız 

nın bevanatı 
rO~trwıı ı incide) 

YEN1YOUAR 
Nafia ve!riH bundan sonra yeni 

P.ç•l2c?tk demir yollan hakkında de 
miştir ki: 

-· Anlcara - Zonguldak demir 
yo'unu Cumhurivet bayramında aça 
ca~ız. SivM - Erzurum üzerinde 
Çetinkayad.,,n Divriğe kadar olan kıs 
rm da Cumhuriyet bayramında açıla 
calctır.,, 

LULEBUP.G..\7. - 1ST ANBUL 
YOLU 

Edirne - İstanbul asfalt yolunun 
Lüleburgaz - Istanbul kısmının kü 
şat resmi 27 eylül günü yapılacaktır. 

Yol Nafia vekilimiz tarafından a 
çrlacaktır. Merasimde bir çok davetli 
ler bulunacak, Ankaradan Nafia ve 
kaleti idari müsteşarı Bay Atıfın re 

· isliğinde bir heyet gelecektir. 

lktraat Veklletl MUsıe,arl 
D ttl 

Almanya dönüşündenberi şehri 
mizde bulunan iktisat vekaleti müs 
teşarı Faik Kurdoğlu diin ak~amki 
r.kspreslc Ankaraya hart!kct etmiş 
tir. 

fl!'>~titüsü, Erkel< lisesi, Gazi lisesi, 
Tkaret liseı;İ, Türk Maarif Cemi· 
yeti lisesi de 92 kişi ile i~tirake 
hazırlanacaklar ve böylece en az 
(2162) izci olacaklardır. 

Sivas - Divrik 
yolu 

Ankara 24 (Telefonla) Sivas -
Erzurum yolunun birinci merhalesi 
olan 'demiryolunun arıza itibarile en 

çetin kısmını teşkil eden Siva! -
Divrik hattı Cumhuriyet bayramın 
da işletmeğe açılacaktır. 

Bayındırlık bakanımıza bugün ge 
len malumata göre, Aşma boğazın 
daki tünel kamilen delinmiş ve ray 
ferşiyatı Divriğe dört beş kilometre 
bir mesafeye kadar yaklaşmıştır. 

Birinci merhaleyi teşkil eden Div 
rik - Sivasa 1 7 2 kilometre mesafe 
dedir. 

İkinci merhale olan Erzincana do 
half'" olan Erzuruma 939 da varmış 
kuz yüz otuz sekizde, üçüncü mer 
olacaktır. 

Öğrendiğimize göre Çatalağzı -
Zonguldak hattı da bu ay başında i~ 
letmeğe açılacaktır. 

lskenderuna ilk 
vapor 

;\Terk ez volları idaresi haftada hir 
yapılmakta· ve Paya:-.'a gitmekte olan 
l\ler:'İn sürat po~ta-.ınm İşkendermıa 
kadar tcuıclid ine karar nrıni~tir. f ı;· 
kenılerunun ilk seferini yapacak ya· 
pur 28 eylülde lstanhuldan hareket 
edecektir. 

Polls a 1 ı nıyor 
Ankara. 2·ı (Telefonla) - Terfi 

imkanmı Yeren yeni polis te~kil8.tı ka· 
nıınunun mer'iyete ~irdiği bir ağusto" 
9:l7 tarilıindenheri emniyet umum mü 
cliirlii~iine hir\ok müracatlar ,·aki ol· 
ınaktadrr. Aldığımız ınalfımata göre 

muamelat kı--mı memurları kadı 0;;11 

tamamen dolmuştur. Yalnız .kanunda 
yazılı ~artları haiz kiın~eler arasında 
polis memuru alınmasına devam olun· 
maktadır. 

Jilt dok oması için 
mueff yet 

J\nkara. (Telefonla) - .Tüt doku· 
ına f ahrikalarının i~!evebilme~ini te· 
minen ta~ar-.ız jüt ipliğine bııh~edilen 
giimriik tenzilıitmm 1937 yı • 

1 ıncla <la tathik celi lme"i ,·erilen kıı:;mi 
muafo:etirı de avnr nishet dahilinde 
1937 ~ene.ıine d~ te~mili Vekiller He· 
yetince kabul olunmu~tur. 

lbtfdaf maddelerde 
tenzHAt 

Ankara. 24 (Telefonla) - 1937 J 

mali yılı iptidai maddeler tenzilat cet· ı 
'eline idlıal edilmediği anla:;ılan bazı 

iptidai maddelere bir haziran l 938 ta· 
rilıinclen itibaren tenzilat tatbik edil· 

m~~i. Vı>~ill~r. Hey~tinc~ kahul edil· ı 
ınııı.tır. 1 enzılat tayın edılecek madde
ler \ 'e tenzilat ni!'betlerini hil<liriyo· 
rum: 

Talıta kutu, kundut'a kabı Ye zikre· 
clilıniyen tahtadan imalat yapan hil· 
ciimle sanayi için % 10. döşemelik ve 
yol nıu~aınhaları i~in % 28, elbiı;elik 
muşambalar için % 30. 

Rtından haşka kurşun kalemi için 
tayin edilen % l O tenzilat ni~beti 
~~ 30 iblağ edilmi~tir. 

Borsa 
(Üst)'am 1 incide) 

frankla açılmış, 184,09 da kapanmış 
tır, ki bu miktar İstanbul borsasında 
bir Türk lirası 23 frank 3 santime te 
kabül etmektedir. 

Diğer tarafatn altın borsa haricin 
de muamele gÖrmÜ§, azami 1060 ku 
ru' iken dün 1072 de açılını§, 1075 
ten muamele görmüş ve akşam üzeri 
1080 de borsa haricinde satıldığı işi 
tilmiştir. Celal Bayann beyanatın 

dan sonra altın muameleleri de azal 
mağa yüz tutmuş, 1072 kuruşa kn 
dar diitmiiş ve alıcı da azalmıştır. 

Ellerinde Türk borcu tahvilleri bu 
lunan borsacılar muamelelerin tek 
rar normale temayül göstermesin 
den son derece memnun olmuşlar 
dır. 

Giresona vapor Yabancı ve az-
uğramıyor mu? hk okullar 

Girsun 24 (Hususi muhabirimiz 
den) - On gi.indenberi Karadenize 
işleyen vapurlar iskelem izden bine~ 
cek ve yük verecek, yolcu göndere 1 

cekleri çok mü~kül bir vaziyete sok 

1 n"'l.lştur. Yük ve yolcu fazlalığı baha 
ne edilerek iskelemize vapur. uğratıl 
mamaktadır. Mekteplerin açılmağa 
başlamış olması yüzünden talebeler 
ve eşyası olan tüccarlar perişan ve 
şaşırmış bir haldedirler. 

Di.in limanımıza gelen Aksu vapu 
nı kırk elli yolcuya mukabil ancak 
iki iiç kişi aldı. T rabzonda bir çok 
yolru bırakıldı~ı da söylenmektedir. 

ihracat mevsiminde ortaya çıkan 
bu miişkiillerin biran önce önüne gc 
çilmesi lazımdır. 

Maliye memurları 
Ankara. 24 (Evliil) - ~fol in• Ve· 

kaJı>tİ \'ekiileı dairelnirırle hıılunan 
açık memuriyetler için :rn eyliilde hir 
iıııtilıan ac;rııakıadır. 

Ankara hangarı 
Ankara. 24 (Telefonla)·- Ankara 

haYa meyclamncla ) apılnıakta olan 
hangar in~aatı hitmi~tir. l\fcydanda hir 
de i ... ta~yon bina. ı yapılmak için hazır· 
lanan proie ek iltmeye konulmu~hır. 

Ankaradan Akkiiprii yolu ile Or
rnançi ftl iğine ıı;idcn a:o;f alt ):ol Ti a\'a 
ista~yona temdicl <-<lilmektNlir. As· 
falt ,·ol dii!oil'llllle~e ha ... lanınr§lrr. 

J ~ ~ > 

ihracatımız artıyor 
.ı\nkara. 2ı (Telefonla) -Alclı~11n 

malfımata giire 1937 ı;ene~i ilk yeıli ay 
Iık ihracatımız 59.880.000 lirava ·:ük· 
selmi~tir. 1936 Hlınnı ilk yedi ;ylık 
ihracatına giire hu yıl ilıracatmuzm 
yük~eliş farkı 13.161.000 liraclır. 

Rn artt.,ta Almanvanm lıi~l'<'~İ 
1.09.1.000 tiran hulm~ktaclır. Gt>ri 
kalan l 2.!100.000 lira ise diğf'r mmıle· 
ketlerin his~rsine İz;abet etmektedir. 

BarbarksuntUrbesl 
B~iktaşta Barbaros Hayrettin 

türbesinin etrafında bir park yapıl 
masına karar verilmişti. Buna ait 
proje hazırlanmıştır. Türbenin etra 
fmdaki dükkanlar istimlak edildik 
ten sonra inşaata başlanacaktır. 

Tefekkür 
Refikam geçenlerde sokaktan geçerkf?n 

bir e\·den atılan tU!ekle yaralanmıştı. Ken. 
dls!nc l!Jr mUdavatı yapmak hususunda gay. 
retlnl gördUğUmUz Doktor Bay Peştemalcı. 
ya, tedavi esnasında şefkatli bir alAka gö11. 
teren Ünlveraıto göz seririyatlan Ordinar. 
yUs profesörleriyle doçent ve aslstan!anna. 
Ha.seki hastahanesi başhekimi ile bUtUn he. 
kim ve haııtabakıcıların:z, mektup ve tele. 
!onla hatır sormak !Qtut ve nezaketinde bu. 
lunan pek değerli dostlarımızla akrabamıza 
kar§ı derin minnet \'e şUkranlarımızı arze. 
derim. 
Borsa KomJserliğl Ka.rnbl~·o • Nulmt MUdürll 

JIAS.\N TAHst;-.,· EREZ 

SAFO 
A. Dode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kunıı, 

(Üst taraf1 c!ördüncüde) 

Feyzi Selen, sabık Ziraat bankası 
mlidürü Ahsen. 
Alman lisesine: Musevi li~esindcll 

Fuat Ihsan, Sen Jorj erkekten Hô 
seyin Siret, yardirektörlüğe Kabata~ 
tan Besim, Japyon lisesinden Necatı 

İngiliz erkek ortaya: Yardirektör 
lüğe Galatasaraydan Bekir, FerikÖ)' 
Jandarktan Hasan Rasim, Beyoğlıı 
1 1 İnciden Mesuc!e: . 

Sen Mişel erkek lisesine: Sen JorJ 
erkekten Kemal Emin. 

Zağrafyandan Esat MahmıJt, 
Japyondan Esat Lami. . 

Sen Pülşeri kız ortaya: İtalyan 1~ 
sesinden Ali Nüzhet, yardirektörh• 
ğe Cumhuri)letten Kaniye, lngilit 
kızdan Bedia. 

Arnavudköy Amerikan kız koleji 
ne: Sen Jandarktan Katime. 

Robert Kolleje ltalyan lisesinden 
ve 'r"uvakimyondan Mehmet Halit 
Tanrrkulu. 

Kupa maçları 
Davulpll§a Gençler Birliğinden: 

Sahamızda gayri !edere k!Upler ar~uıdı 
ilk usull tertip edJlen kupa maçlarına .ı\l<
saray· - Fatih - MevlAnckapı - Aleındııl' 
ve Sl:kecl Hatay takımlan l§tlrak etınış1er· 

dir. FiklstUr çekilmek üzere tekrar 29- 9 .... 
937 akgamı toplantı yapılacağından yenıdell 
girmek arzu eden klUpler murahhns!art'11 

mezkCır gece Aksaray Heklmoğlu Allpa~tl· 
dakl Birlik merkezine acele göndermeleri rf. 
ca olunur. 

Beyoğlu Halkevlnda veri
lecek dersler 

Beyoğlu Halkevtnden: 
Yabancı dfllerlc !stenografi, dikiş, şap!<S

cılık, çiçekçilik ve elektrik dersleri için 1'" 
yıt muamelesi 1-10-937 ye kadar tenıdlt 
edilmiştir. 

Beyoğlu Halkevinden: 

E\·Jmlzdc 1 Temmuz 937 tarihindenbcrl de
''am eden !stenografı dersleri bllml§Ur. 

Diploma verilmek Uzere yapılacak tmU~ 
na girmek isteyenlerin 5-10-937 salı gUtı 
saat tam 18 de hazır bulunmaları rica olU• 
nur. 

Şubeye davet 
EminllnU yabancı aakerllk ııubeslnden: 
EmlnönU, Fatih ve Eyüp mmtakalarıtldJ 

ikamet eden yabancılardan lise mezunu oıııP 
daha yUksek bir mektebe girmeyen kıs& JılÇ.O 

mcUl ve tam ehliyctnamclllerin yedek 
0

sub8S 
okuluna EylUJ 937 nihayetine kadar scvıcıerl 
için tekrar emir alınmıştır. Bu gibi ıcı5' 
blzmetıllerln diploma \'e ehllyetnamııleri ,.e 
yUksek mektebi terkedenlerin mektebi ter· 
kettıkl'!rine dair okullanndan alacakları ''60 

saikle birlikte sevkleri yapılmak Uzere ı;ut>t-
ye mUracaatıarı IIA.n olunur. 

Derslere ba,ıanıyor 
Şişli Halkevinden: 
TUrkçc, gUzel yazı, fransızca, !ngllizce, ıı.I• 

\ı manca, biçki Ye dikiş, çiçekçilik, §3pkacı11 ' 

mUzlk ve solfej ev idaresi derslerine bfrtncı.. 
et• te§rlndcn itibaren bqlanacaktır. Devam ,., 

mek lstlyenlerln her gUn saat 16 dan 20 • 
kadar, müracaatları. 

Dil bayramı 
Şl§ll Halkevinden: .. 1 
Dil bayramı mUnasebetlyle 26 EylUl 19~e 

pazar günU aaa.t 17 de Halkevlmlzde !else 
ôğretmenl Hataylı Ahmet Faik TUrkmell tıı.
rafından bir konferans verilecek, öğretıtl~ 
Kenan Sarıer manzumeler okuyacak ,.c b 
de konser verilecektir. Herkes gelebilir. 

Dahili ye Vekaletinden: 
1 - Vekaletçe alınacak 270 teneke Benzin açık eksiltmeye konmuştur. · 
2 - Eksiltme 1 Teşrinievvel 937 cuma günü saat 15,30 da Veldi.lt!t bi.119'-

sı içinde toplanacak Satınalnıa Komisy:> nunca yapılacaktrr. 
3 - Muhammen bedel 897 lira 75 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 67 lira 34 kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak isteyenler Vekalet Levazım BUrosU11

4 

müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
1 

• 
6 - İstekliler 1 Birinciteşrin 937 cuma günü muayyen saatte teminat ıı 

rmı hamilen Komisyona müracaat etmeleri. (3384) (6188) 

P. T. T. Levazım MOdOrlOğDndeo: 
,, nı

ı - İdare ihtiyacı için 3300 met~ Jonksiyon kablosu kapalı zarfla e~s 
meye konulmuştur. 

2 - Muhattımen bedel 30.000, muvakkat teminat 2250 liradır. d p. 
3 - Eksiltme 1 Teşrinisani 937 pazartesi günU saat 15 de Ankara a 

T. T. Umumi Müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır. . ııP~ 
4 - Talipler teminat makbuz, ve ya kanunen muteber teminat ıneld JtS.

larını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek ola~ yrr 
palı ve mühürlü zarflarını mezkiır tarih le saat 14 de kadar adı geçen konııs 
na teslim edeceklerdir. . aSırıJ 

5 - Talipler Ticaret Odası vesika.sından başka müteahhitlik vcsık 
haiz olacaklardır.. 0ıJ& 

6 - Şıırtnameler Anksrada P. T. T. levazım MUdürlüğünden 1strınb 
P. T. T. Levazım AY,Iliyat Müdürlüğünden 150 kuru§ mukabilinde verilir6·~1.11) -~ (3335) ( J-" 



• 

Dc.-.vlel Demırqolları ve Limanları işlrtme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedea 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 5/10/9~7 
llllr gUnU aut ts,30 d• Ankarada idare binaıında pazarlıkla satm almacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
'->in ettili vesikaları ve Nafia müteahhitlik veKika1.1nı hamilen yultarda yazıh 
l'iin ve aaatte komisyon Reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartname An karada malıeme dair~ ıinde. Haydarpaıada tesellüm ve S>!vk 
~inde ıörülebilir. (6280) 

·ı tlrklyedekl Hataylılara IU1n 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi -dahilinde dotmuı olanlarla, babalan Sancak aruiıi d&bilinde 
~uı olup da, Sancak statUıUnUn mer 'iyete gireceği 29 Teıriniaani 193 7 tari
"'lllde 21 den aıağı yatta bulunan kimseler, bu ıtatUnUn 12 inci macidesi ahkamı 
:.-Cibince, Sancak vatandaılığını iktisap edebileceklerdir. Bu ıartlar: haiz olanlar
~ Sancak vatanda§lığıru iktisap etmek istiyenlerin 29 Tetrinisani 1937 den 
~en Sancağa gideb'.lecekleri ilin olunur. (3486) (6329) 

~adıkUy Kız EnstlttısO DlrektUrlD;iOnden: 
'---Enstitü ve Akşam Okulu talebe kaydına devam edilmekted}r· (6258) 

lstanbul Merkez Komutanlığından: 
Cümhur Riyaseti Bandoıundan lstanbulda bulunanların 25 • Eylül - 937 
~ 10 da Merkez Komutanlığına müracaatları. (6496) 

lstanbol GUmrOğD BaşmUdftrlOf{Ooden: 
~ Mezat kaimesi 3657 gayri ıaf aikleti 127 safi ıiklcti 101 buçuk kilo vell41 
a, ~ lira değerinde K. M markalı 17 077 NO. 1ı bir sandık yün menıuc1t 
..... • g • 937 pnü aaat 14 de Sirkecide Reşadiye caddesinde gümı•:ik .sab§ salo
"lllda açık arttırma ile satılacağı, iıtekJi terin c:;:. 7.5 pey akçalarını göıterir 
~buzlarile ve maliye invan tezllereaile beraber komisyona müracaat etmeleri. 

(6439). 

Yozgat Valiliğ~nden: 
l - Ebiltrneye konulan it: Sorgun kazasında yapılacak 27014 lira 06 lcu· 

'-1 keıif tutarlı ilk mektep inpatının j ı 500 liraya tekabül eden kısımlardır. 
2 - Bı.ı İfC aid tartnameler ve evrak tunlardır: 
A - Ekıiltme tartnameai. 
11 - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık !peri Genel Şartn amesf. 
D - Yapı i§leri Umumi Fenni ıart namesi. 
E - Huıuıi Şartname. 
F - Kefif billiauı tahlil fiyat ve metraj cetvelterf. 
G - Proje. 
İateldiler bu evrakı bedelıiz olarak Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 

~ 3 - Ekıiltme 14 • 10 - 937 perıem be go:.inü saat 14 de Hükumet konağında 
lanan Daimi Encümende yapılacak- trr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuJile yapılacaktır. 
"-1 5. - Eksiltmeye ~irebilmek için iı teklinin 862-S lira muv~~at J,e,P)inat ver 
~a bur• 1;Jqb Haftr.:'Yfillletinin mCiteabhidlik -ehlifetiui ha~ bulunmur. 

dır. 

'16 - Teklif mektuplan yukanda 3 Uncu maddede yazılı saatten bir saat 
'ine kadar Daimi Encümene getiri lerek eksiltme Komiıyonu Reialiğine 
a llıı u.~ mukabilinde verilmelidir. Poıta ile gönderilecek mektuplann nihayet 
\ . ~u maddede yazılı saate kadar gel nıit olması ve dıt zarfın mühür mumu 

•yıce kapatdmıı olması lazımdır. Poa tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(6354). 

tanbul Telefon Direktörlüğünden: 
lııı. 4000 Adet Ankara Telefon rehberi butınlmak üzeredir. Memleket iç ve dl
~ tevzi olunacak bu rehberin it adam ları ve ticarethaneler için kuvvetli bir 

J>acanda vaııtası olacağını irahtan m:iatajni cörwü.aı. 
'-t İlin ıeraiti lıtanbul Telefon rehberinin aynıdır. Kayıd muameleai ve iza· 
~ llmak için Müdüriyet Abonman Dal resine bizzat veya (02) Numaraya tele- · 
~ tdilmek ıuretile müracaat lizımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verileceği 
~ıtical buyurulınuırıı rica ederim. MODORIYET 

Samsun T. Hava Kurumu 
Başkanlığından : 

•nısunda inşa edilecek 7ilık Hava Huıumu 
be binası tnıaalına alt eksiltme şaı tnamesı 

' - Eksiltmeye konulan iı: Samaunda Tllrk Hava Kurumu Şube biııası 

2 - İnpabn ketif bedeli 46768 lira 70 Jnıruttur. 
~ . 3 - Eksiltme ' Birlncitetrin 193T pazartesi günü saat 15 de Sa.maun 
~ Bava Kunımu Şubellnde yapdac akbr. 

4 - Eksiltmeye apfıdakl tartları haiz olanlar girebilirler. 
4. - Kanun! lkametglhı olmak .. 
a - TUrk olmak. 

1ı.. C - Halen inp.at müteahhidi olarak faaliyette olduğuna dair resmi ve
~ lbru etmek. "'I> - Şimd'ye kadar bir defada en az 30.000 liralık bir bina itini muvaf. 

fttle baprmıı olduiuna dı..lr vestk ı ibraz etmek. • 
t - 5 nci madd~e yazılı muvakkat teminatı vermek. 
:- Mukavele milsveddesi ve ona merbut bilumum evrakı'imr.a etmek, 

' - Bu itin mu·ıakkat teminatı ytl zde yedi buçuk hesabiyle 3,507 lira 50 
lir. 

~ - htekliler muvakkat teminatl•r mı eksiltme saatinden bir saat evel Türk 
s:!llrUmu Samsutı pbeai Yemeeine yntırarak alacakla.rı makbuz ve 4 ncıı 
~ in C. ve D. fı~alannda yazılı vesaiki, teklif mektuplannı havi kapalı 

birlikte eksiltme aaatinde Türk Hava Kurumu Samsun tubea:nde top. 
~lt eksiltme komi11yanuna tevdi edeceklerdir. Posta ile gönderilecek 
~ektupları nihayet, yukarıda yu:&!dığı saate kadar gelmlt olmam ve dıı 
~ lllilhilr mumu ile iyice kapatıJ ıruı buluıımaaı llzmıdır. Postada vaki 

t ~ikmeler k.:&bul edilmez .. 

~.; ~kliler bina projesi. fenni ~ame, mukavele müsveddesini ve 
. ,..;:"•nmı Ankarada TUrk Hava Kurumu Genel Merkezinde latanbul ve 

hilelerinde rörebilirler. • (Cl866) 

Haı ici Askeı I N ıta
alı ll~nlaı ı 

7 - KURUN 2:5 EYLUL 1931 

Jstanbul Belediyesi ilanları 
--

Gazi . Bil'umum motörlü nakil vasıtalan!t m saat yirmi dörtten ıonra lroma dahi 
tamirde ,_ pabemırde yaptırılac&a çalmamaları hakkında Daimi Encümence ııdar edilen tenbih a§&ğıya yazılmıtttr· 

atölye inlUtı aa zarfla eksiltmeye bln olunur. 
konulmuştur. Keşif bedeli 272 bin li. Tmbihi Beledi: 
radır. lhal:si ~ -~O • 1937 cuma ~i Otomobil ve kamyonların aaat yirmi dörtten -.onra korna dahi çalmalan ra· 
nü saat 11 e · · V. Satmalma ' !aktır. Sut yirmi dörtten güneı dofuncıya kadar seyr:isefer ve hareket yalnu 
misyonunda. yapdacaktrr. Şartnam~ ıpkla idare edilir. (B.) (6502) 
keşif ve proJeler 1360 kuruşa Ankara 
M. M. V. Satınalma Komilyonundau 
alınır. ilk teminat 14630 liradır. Ek. 

Sahası Bir metrosunun il" 
Akaaray yanıın yerinde Kemalpa- • M. murab,.•• mubammeni temi-

siltmeye gireceklerin kanuni temina1 şa mahallesinin Ordu ıt0kağmda 47 in
ve 2'90 Myılı kanunun 2 ve 3 ell mad. ci adada yüzlü araa. 209,28 8 

natı 

125,56 

delerinde yazılı belgelerle idari pr.. Fatih yanım yerinde Softaainan 
namenin 4 cü maddesinin F fıkruın- mahalleainin İmam Meıud aokağında 
da yazılı vesikalarla birlikte tekltf yUzlil ar~ (180 inci adada)., 66.71 2 10 
mektuplarmm ihale saatinden beb~. Yukarda aahuı, bir metroaunun muhammen bedeli yazılı olan arsalar ayrı 
mehal bir saat evvel Ankara M. M. v. ayn aatılmak üzere açık arttırmaya ktn.ulmuş ise de belli ihale gününde gi?"cn 
Satmalma Komiıyonuna vermeleri. bulunmadığından pazarlı!• çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

(400) (6119) ıörUlebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber S • 10 - 937 aalı günü aaat 14 de Daimi En<Ümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (6506) • • • 
Eskişehirde yaptmlacak bir çift 

hangar kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. İhalesi 2 • 10 • 937 cumarteı• 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V~. 

k&leti Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. tık teminat 9529 lira 67 ku. 
ruştur. Şartname ve keıif ve projel ~' 
828 kuruı mukabllfnde M. M. V. Sa· 
tınalma Komisyonundan alınır. Kf' .. 
IJİf bedeli 165593 lira 42 kuruıtur. Ek. 

siltmeye girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddf!. 
lerinde yazılı belgelerle idari şartname? 

nin 4. cü maddesin'n F fıkrasında ya. 

zılı vesikalarla birlikte teklif mektup. 

tarının ihale saatinden behemehal bir 

saat evvel Ankara M. M. V. Satına! 
ma Komisyonuna vermeleri. 

(399) (6118) 

• • • 
Fiyatı Vekiletçe pahalı görUJen 

30.000 ili 40.500 kilo pamuk çorap f}>' 

liği her bir kilosu 15' kuruı 7• lan. 

Temizlik ameleaine yaptırılacak el biıelere lüzumu olan 3125 metre kumaı 
kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuı iae de belli ihale gününde ıiren bulunmadı· 

fmdan pazarlı&• çevrilmiftir. Buna 87 50 lira bedel tahmin edilmittir. Şartname 
ıi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1ıte1diler 2490 NO. lı kanunda yanlı 
veıika ve 656 lira 25 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
1 • 10 - 937 cuma ıünü saat 14 de Dainıi E,no:.imende bulunmalıdırlar. 

..... ıt.._. (B.) (6503) 

Ton: 3435,S .....-. ... = • • WWW? .... 

Belediye merl •~ darrc v= şubelerile okul, Hastahane ve difer müeaaeıeleria 
ç37 Kok kömürü ihtiyacı kapalı ıı:arfla eksiltmeye konulmuttur. Kok kömürü· 
ıiin beher tonuna 16 lira 80 kurut tahmin edilmiftir. Ekailtme 4 - 10 - 937 
pazartesi günü aaat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levaıım 
müt•:irlüğiinde görülebilir. İatekliler 2490 numaralı kanunda yazılı veıika ve 
3078 lira 73 lcuru!luk ilk teminat malcbuz veya mektubile beraber tnlif met• 
tuplarını havi kapalı zarflannı yukarda yanlı ıünde saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. Bu saatten ıo!lıa verilecek: zarflar kabul olunmu. 

"'... (B.) (6287) 

Muhammen bedeli 6 7 5 lira olan itfa iyeye alınacak 3 tane projektör açık ek
siltmeye konulmuıtur. Şartnamesi Leva nm müdürlüfilnde görülebilir. fatekliler 
2490 NO. 1ı kanunda yazılı vesika ve SO lira 63 kurutluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 4 - 10 - 937 pazarteıi günü saat 14 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (B.) (6305) 

timden olmak Uaere ~lığa konmut· 1 1 
tur. Şartnamesini 314 kuruea almak l•tanbul Komutanh§ı lllnları 
ve örneklerini görmek iateyenlerin heı .. ••••••••••••••••••••••••• .. 
gün komisyona gelmeleri. llk temina· latanbul Komutanlıfı garnizonunda bulunan kıtaat ve mUeasesat hayva.. 
01iklfi1ı~ Wıfıffı~~Yı rmr· natmın ib\tyac;ları olan yuıat eatm alınacaktır. Kıktarları ne mub,.ammen tutar 
lığı 6 • 10 • 937 carsamba triinü aaat ~a ilk temhıadan ve-th1'l8"Wlntefi ıl.ı.tbaie uatleri w mbttb .. ifekillai ilfll" 

...r, ,,., .ııı- tı•.-...x..~......ı.. r,,. • .., ,.,,o:r,. .. ,., 
16,05 a kadar devam edecektir. Pazar- l'll--ı • .,.. ............. ". 

v1ncn Jliktıın Jluh.am- ilkte- I~ 11wJle JfiMlt.Gaa 
lığa gireceklerin 2.eG eayılı kanunun l!iJo tneN fldGn 
2 ve 3 UncU maddelerinde )'Ullı vuf. Yulaf 500 

MİIMlll GiNÜ Saati ~ta 

kaları llk teminatlarlyle birlikte fiyat ,OOO 28• 
750 

" 350,500 20,154 
21ıs1 5 ı ıo / 937 15 Kapalı art 
1512 5 / 10 ! 937 18.20 .. .. 

teklifi esnuında Ankarada M. M. Ve. 
ll 

" 72,000 4,320 
k eti Satmaıma Komiayonuna verme- 75,000 4,500 

324 5 / 10 / 937 l&,•5 Açık eklilt. 
338 5 /. 10 / 937 16,15 me 

leri. ('16) (6236) " 

• • • -ı ı·. { Ntıw.uıe ve eartnameleri hergün. ö fleden evvel komiayonda görillebllJr • 
isteklilerin ilk teminat makbUz veya mektuplan ile 2490 eayılı kanunun 
2 ve 3 ncil maddelerinde yuılı vetikala riyle beraber ihale saatinden en az bir 
eaat evveline kadar teklif mektuplarmı Fındıklıda Komutanlık satmalma ko-
mlayonuna vermeleri. (6072) 

1 
1 

Deniz Levazım ubn11lm• komleyonu lllnları 

Milli müdafaa Veklletl Dz. Merkez Levazım aatmalma kom.llyonundan: 

1 
Tahmin edllen bedeli 2MO lira olan bir adet kamyonun pazarlıkla mUna. 

Her bir çiftine tahmin edilen fiyat..1 
·444 kurut olan 2C5.000 çift kundura llt 
her bir çiftine tahmin edilen fiyab 190 
kuruı olan 10000 çift yemeni ayn ayn 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartname

ıinl rsM kuruea ve dlierhılnkl paraaız 
almak ve örn~klertııi g6rmek lstfyenll!. 
rin her gün komiayona gelmeleri 
Kunduraların ilk temlnab 6800 ve ye. 
meniterin ilk teminatı H25 liradır. 
Kunduraların lhaleei s . 10 • 937 salı kaauı 21 - E)-ıOl • 1937 puartesi günü Mat 14 de Aııkarada Mnıt Mtldafaa w-
•• nntı saat 15 de ve •emenilerin ihale- klleti .biıWlmdaki komilyonumuma yapılacAtır. Şartnamesini görmek tate
•._.. . . J yenlenn hergUn, pazarlık mUnakasaıım a lturak edeceklerin de ıneüar sUn ve 
11 aynı günde 1&at 11 dedir. MUnaka. aaatte 187,5 liralık teminat mektuplan ve ltanunt belgeliriyle komiayonumUI& 
salar& gireceklerin ~90 sayılı kanu- müracaatları. (8030) 
nun 2 ve 3 UncU maddelerinde yuıb 
vesikaları il1t teminatlariyle bir~.t ______ s ___ h _________________ _ 
teklif mektuplarını ihale saatinden ey an llbaylığından: 
en az bir saat evvel Aııkarada M. ». Huıuıt Muhaebtnln (2599) lira (80) kuruı muhammerı bedelli evrakı 
Vekileti SatmaJma Komiayonuna ve~ matbuau 28 • 9. 937 ulı pnii saat "111' de ihale edilmek Urere açık ekailtme-
meleri. ("17) (6237) ye konulmuıtur. 

1 LAN lıteklilerin tutname ve nünnaMleri görmek üzere her ıün viliyetimiı 
•-otlu D!!-...L"!--u" Sulh ulınık huıuıi muhasebe müdüriyetine ve btan bul ve İzmir Vilayetlerine ihale &".inil Mabi:.:....0.d.l- H de muhammen bedel üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle viliyetimU 

llaimi encümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. (6449) 
Beyoilu Tünel bqı Orta aokak Be- - - - -------·-~---------------.:.......-

yan apartıman N0: 19 aayıdaoturan Tu··rk Hava Kurumu 
Jtmine tarafıodan meakUr adreste ika· 
met eden kocuı emekli yiizbqı Huan 
Tahtin aleyhine açılan nafaka davum· 
da dava edilenin ikameq&bı meçhul oldu 

lu yapılan tahkikattan anl.tırlmakla ıli· 
nen vôl teblipt üserine mumaileyh 
mahkemeye gelniemif oldufundan ili.
Den pyap kararı ttbli~e karar veril· 

mekle dava edilenin eline ceçen aafi pa-

ra miktarınm mercllnden aonıl•11DI ~e 
evli oıc:tuklanna dair nufuı kayrtlanntn 

celbine ve 19 - 10 - 937 tarihine mUaa· 
dlf talı ıUni1 uat 9 a talik edildili •e 

plmediii takdirde muhakemeye kabul 

olunmayacatı veya ııyabanda ıörülec:. 

li ıtYap karanna kaim olmak iller• ilh 
olwuar. 

Büyük Piyangosu 
6. ıncı keşide 17 Bir.inciteşrin 937 dedir. 
Büyük iliramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan baıka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 Hrahk ikramiyelerle ( 200.000 ve 5{).000) 

liralık iki adet mükafat vardır • 
Dlkkatı 

Bilet alan herke. 7 ·birinciteşrin-937 günü akpmma kadar biletini deiit 
tirmit bulunmahdtt. 

Bu tarlldım ... bil8t tlmiDdUI lıUkJ IÜlt oıv .. 



Levazım amit liği 
ilanlaı ı 1 

Harp Akademisi er2tı için dört to:ı 

aade yağı 7 /10/937 perşembe günü sa
at, 14,30 da Tophanede Levazım amir· 
liği satınalma komisyonunda açık ek· 

• 

-- - . - - .... . - -- .... ......,. .... 

IstiklAl Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

Denizyolları 
IŞLETMl!SI 

Acenteleri: 
Tel. 423~2. I•-- Han telefon: 227 40 --~ 

lskenderunlu 
Mersin Postası siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatr, l:ız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

3480 lira.dır. 2 - Henüz müracaat etmiyen eski talel:enin kayıtiarı kapanmıştır. Bundan sonra vaoılacak milracı:ı.cıc __ 1.JaA 
tlk teminatı 262 liradır. 1steklileri;ı 28 EylüLden itibaren Sirkaa--

kabuledilmiyecektir. da k ·· _...tr kanuni vesikalarile beraber belli saıtte salı günleri saat 10 aı..-
komisyona gelmeleri (134) (6322) 3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. Mersin postalan programlarına 

• * • Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 2~534. vetcn İSKENDERUNA kadar 

idareleri İstanbul I evazım amirliği- deceklerdir. (~ 

gine bağlı müessesat için 15 ton ka~ar _:.=.:_ ___ ;..,.... __ _:=====_:_-------::--:----------:---:--·~--:--:--::----:-:-- ~!!~~~~~~~~!!!!!!!!~' 
peyniri Tophanede Levazım amirliği İstanbul Tramvay Şirketinden : iLAN lstar.bul ikinci icra Memurluğun· 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla 1937 yılının Ağuıtoı ayıncla Tram- Beyoğlu Oçüncü Sulh Hukuk H~~ dan: 

iLAN 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli vay arabalarındn bulunan qyan:n müf· kimliğinden: Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
9750 liradır. İlk ter:linatı 731 lira 25 redatlı lı"stesı··. 1 d ra}·a revrilmesine karar veri:en Mah· 

Sultanahmed 3 üncü 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937 / 1376 sayı ı os- ::s 
kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikala· Adet yasile Beyoğlunda İstiklal caddesind~ mud Paşada Kürkçü hanında 40 NO. da 

rilc beraber teklif mektuplarını 8/10/ Muhtelif cins çanta. 77 302 numarada N. Şor ve A. Gesar ıir· 50 Jira kıymet takdir edilen 250 arlet 

İstanbulda Çakmakçılarda Şc • ::Jt 
hanında 2 ve 3 numarada elbiıeci ~ 
Bcsclal tarafından Eskiıehirde °""' 
h Bankası civarında elbiseci Şüsa$krilıa' 
bur ve Adapazarı Türk Ticaret 
Eskişehir şubesi aleyhlerinde ~~ 

91285 - 378 numaralı 8 - 7 - 93111!" 
rihindc Şükr:i Baburun almıı 01'/ll. 

937 cuma günü saat 16 dan bir s3 at Muhtelı"f cı·n· çama.,.1rla 95 s ~1 f oiilak derisi 28 • 9 - 937 tarihli salı nü. 
" ::s keti vekili avukat . Lazarog u tara lll· "' .., 

evvel komisyona vermeleri (135) (633) Tiı"rda\·:-t. 85 nü saat 14 • ıs kadar birinci arık ar~-
• * • 

1da,eleri İstanbul Levazım amirligi
ne bağlı müessesat için 14 ton gaz yağı 
6/10/937 çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede Levazım amirliği satınalma 
komisyonund:ı açık eksiltme ile alına· 
caktır. Tahmin bedeli 2520 liradır. 11~ 

teminatı 189 liradır. Şartnamesi komfa
yonda görülebilir. İsteklilerin belli M· 

atte komisyona gelmeleri. (137) (6340) 

• * • 
İdareleri İstanbul Levazım amirliği· 

ne bağlı müessesat i~in 509500 kilo 
yemlik ve 60 bin kilo yataklık saman 
8/10/937 cuma günü saat 15 de Top
hanede Levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya 
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
11090 liradır. İlk teminatı 831 lira 7S 

kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü 
lebilir. Yemlik saman için ayrı yatak
lık saman için ayrı fiyat verilecektir. 
İsteklilerin kanuni vcsikalarile beraber 

teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri ( 138) 

• dan Bcyoğ!unda Parmakkapıda Hamr:i :ı 
Yemek tası. 30 
Çift ve tek Bay ve Bayan eldi
venleri 

Çift ve tek Bay ve Baran ayak
kaplarr. 
Havlu 
Bay ve Bayan Şemsiye ve bas
tonları. 

Çoft ve tek çocuk patikleri 

Terlik. 
Gözlük. 
Battaniye. 
Manto. 
Tesbih. 
Cep saatr. 
Kuma!! parçaları. 
Kitap ve evrak. 
Bere, kasket, şapka. 
Caket. 
Mayo. 
Kira vat. 
Yiyecek maddeler. 

ss 

13 

7 
50 

3 

3 
s 

' 1 
1 
1 

4 

35 
30 
9 
9 
2 

41 

Bu eşya sahipleri Gatatada, Hayne
man hanın.da Tramvay Şirketi Harekt·t 
Dairesine müracaatları, 

1 tırma suretiyle paraya çevrilecektir. Bey apartımanında 26 / 3 numarada A ı 
O gO:.in kıymeti muhammenesinin Gü· 1 · ilz Çetin Meriç aleyhine açtığı 111 

50 75 ini bulmadığı takdirde 5-10-937 lira alacak davasından dolayı muma-
tarihli salı günü saat 14 • 15 kadar ik;n· ileyh r.amına gönderilen davetiyeic 

· ci açık arttırma suretile paraya çevrik-mczkur mahalli terk ederek bır scr.d -
cektir. 

mer1-.ule gitmesi hasebile tebliğat icra e-
:r· İsteklilerin aynı gün ve saatta mil.-

dilmediği mubaşmn me§ruhatmdan 30· 

k·1· d ·1· bl" hallinde bulunacak memuruna müraca-laşılmış "·e davacı ve ı ı c ı anen te ı-

ğat icrasını istemiş olduğundan ol veç· atları iJan olunur. 

hile ilanen tcbliğat icrasına ve muhakl' (23161) 

menin 25 • 10 • 937 saat dokuz buçu!da Her türlü güzel işleri basan iki mat
bakılmasına karar verilmiş ve işbu gün bu makine ustasr iş arayor, taşra terc•h 
ve saatta mahkemeye gelmediği ve ta- olunur. 
rafından bir vekil göndermediği takd!:-- Türk Mürettipler cemiyeti 
de gıyabında muhakemeye devam olu- vasıtasiy)e 

nacağı davetiye tebliğ makamına kai:lı • • • .. 
<>lmak üzere ilan olunur. - Bırıncı sınıf Operator -

<23153) lı>r. CAFER TAYYAR 
--------------- Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 

CP.rrahisi mütehassısı tLAN 

htanbul Altıncı icra Memurluğun- Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
dan: Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

Bir alacağın temini isin hapsedilip bu estetik • "Yüz, meme, karın bu
ruşuk.Jukla.rı., Nisaiye ve doğum 

müt..ehassısı ~ 

200 liralık çek her nasılsa ziyaa u~ 
ğmdan bu defa Eskişehir ıubeaincUit ~ 
reti alınarak 11 - 6 • 937 tarihinde.,.. 

rine tediyesi bildirilmit ise de ~ 
ziyaa uğraması hasebiyle çekin. ?t;, 
taleP. ve dava edilmiş olmaama ~ 
yapıfan muhakeme ve durutmada ..,.... 

yeti ziyaın 45 gün zarfında mez~ 
kin bankaya ibraz etmelerine ibru , 

mediği halde bu müddetin bitamıııdt; 
nedin iptaline karar verileceği ~~ 

hafta fasıla ile üç defa reamt ve ,., .. 

resmi gazetelerde ilan olunmaana WJttl' 
verildiği ilanen tebliği olunur. 

(231_, 

DOKTOR 

Direktörfü.'< 
.(6341) -------------

kere paraya çevrilmesine karar verileıl 
ev etyasr 1 - 10 - 937 cuma günü saat 

16 da Be}"Oğlu Bursa sokak 26 NO. lı 

Serepyan apartıman 5 numaralı dalrr.-

Muayene: Sabahlan M e c c !I nen 

Her gün sabahlan aelds b 
ak~amtan 17 den 20 ye kadar 
1i tayyare apartmanlan lldnd 

"""":S;;;;I Dl h k" 1 ................ il ., • • "5i••·-··· ş e ım ................ . 

Askeri Okullar için Uç parçadan 1 FERiT RAMiZ if 
290 hamam takımı 300 peştemll, 14187 Seyahatten avdet ederek hastalannıi! 
yüz havlusu 27 / 9 / 937 pazartesi gü- :::mı.-:ıa kabule ba§lamıştır :::tm::::ı11 

8 den 10 a kadar U 

nti saat 15,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma Komisyo-

sinde açık arttırma suretile satılacağı 

ilan olunur. 
(V. No. 23250) 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ran 1 
bilinde muayene eder. 

- No. l Telefon: 44086 - 1•----------•~11!! 
_ ..................................... ım .............................. 11!.. 

-···········-·············· .. nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla.- Vvaatt••'','z o K u L LA R G c· N Eş .• EKrk'zek .-:••••H••oo••H••••H••H•••H• 
caktır. Tahmin bedeli 12465 lira 25 fi Meccani mllllY .... 
kuru§tur. İlk teminatı 934 lira 89 ku- istanbul'un en eski ve ciddi özel okulu1ur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Y:.ı va - İlk - Orta kısıml:ıra her gün İi Peıııembe gUnıert saat 2 deD 1 • 

Şart = .. i. Ortaköy Taşbasamak Palanpda roştur. name ve nürnuneleri komis talebe kayıt olunur. Talim heyeti değc.rli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk Jrısımda da ecnebi lis'lnı vardır. ;: numarada Doktor Milmtu r.n~'IJll 
yonda görülebilir. İ::iteklilerin kanuni Pek yakırı zamanda otobiı:>ler okulun önünden geçecektir. Beşı~t.ış: Yıldız Tel. 4.2282 U 
belgelerle teklif mektuplarını ihale sa- ............................ ••• .. •• lii:;~=;=~~~:~anae eder. 
a.tinden bir saat evvel komisyona ver- ------:-:------:----:~ --------------:----:---:---:------------:-:----------------

Dikimevleri için 195000 adet madeni caktır. İsteklilerin nümuneleri ile be-ı lstanbul Tramvay Şirketinden: 
'neleri. • (!29)• (6086) büyük düğme 4 - 10 • 937 pazartesi gü raber komisyona gelmeleri (136) 

nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul • • • <
6339

) Unı·versı·te ve Askeri Okullar jçin 6627 fildikos 
fanila, 6698 fildikos kısa don 27 /9 /937 
pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltme

si yapılacaktır. Tahmin bedeli 8996 
lira 15 kuruştur. İlk teminatı 674 lira 
71 kuruştur. Şartname ve nlimuneleri 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgeleriyle beraber teklif mek 
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(130) (6087). 

• • • 
Askeri Okullar için 16180 metre 

::ionluk patiska 27 / 9 / 937 pazartesi 
günü saat 16 da Tophanede Levazım 
amirliği Satınalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır .. 
rahmin bedeli 8090 liradır. İlk temi· 
"1ltı 606 lira 75 kuruştur. Şartname ve 

oümunesi komisyonda görülebilir .. İs
teklilerin kanuni belgelerle teklif mek 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona \'ermeleri. 

(131) (6088) 

Levazım amirliği satınalma komisyonun 
Tophane fınnın keşif mucibince ta· 

da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bede· miratının pazarlığına istekli çıkmadığın 

1i 214 buçuk liradır. İlk teminatı 16 Ji. dan yeniden s - 10 - 937 salı günı:i saat Yu·· ks k Mekteg 
ra 10 kuruştur. Şartname ve nümune· 14.30 da Tophanede İstanbul Levazım e 
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin amirliği satınalma komisyonunda pa-
belli saatte komisyona gelmeleri. zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. Ke~i! 

(6387) (148). bedeli 999 lira 56 kuruştur. İlk temi- Talebelerı· ne 
• :t- natı 7 5 liradır. Şartname ve keşfi Kc,-

Dikimevleri için 31000 metre haki misycnda görülebilir. İsteklilerin bu gi· 

matra şeridi 4 _ 10 • 937 pazartesi g-J.nü bi inşaat yaptıklarına dair vesaik ibrazı •

1 
L A N 

mecburi olduğundan işbu vesikalarlle 
saat 14 de Tophanede İstanbul Leva· 

1 1 . 
belli saatte komisyona ge me erı. ICJ! 

zım amirliği satmalma Komisyonunda (152) (64!>3) Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve e.-,:-.ı 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bec!~li • • • verilmit ok.:1 1936 . 1937 mektep senesine mahsus yetil kartl~! ~ 
77 5 liradır. İlk teminatı 58 lira 13 ku· Yeş'Jk.. Ha a Müfrezesi için yapı- • 1938 senesi için değittirileceğin den, Üniversite ve Yübek ~ 
ruıtur. Şartname ve numunesi komis· 1 ak 

1

pa~:tone; tesisatının pazarlığıra talebeleri 15 l!ktet~in 1937 tarihin den evvel yeni kartlanm al:"...., 
yonda görülebilir. i:Stc:klilerin belli sa· ·a~eldi çıkmadıl!rnclan 5 _ 10 • 937 satı re Tramvay Şırketınin Galatada,· Tünel arkasında, Söğüt so 
attc komisyona gclmeltri . ;U;ü 6m ı 4 de Tophone~c lstan bul Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri ilin olanar. -~ ;;,ı 

(6388) (147) Levazım amirl:ği satınalma komisyo-1 DiREKT~ 
• • nun?a paza:tıkla e~siltme~i yap:lacaktrr. Elblse merakhları Bay ve Ba anlara--~ 

K~§ıf bedeh 217 lıra 32 kuruştur. Te- Y • 
Köpükle işliyen ve küçük ebadd:ı ol 

mak üzere yangın bÖndürme makinesi 
28/9/937 salı günü saat 15 de Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satın· 
alma komisyonunda p2zarlıkla alıııa-

minatı :32 lira 60 kmustur. Kr.~if ve En mUşkUlpesent müşterileri memnun eden müteveffa Huaa 
şartnamesi komhyoncla .. r,örütebilir. ts- ' ı·in oğlu FİKRİ ÜSTüNDAL bu defa LONDRA ve PARlS terzi-~· 
t:klil:r:n bc!li saatte komisyona gelrne-

1 

!erinden Bf RtNCILll{LE diploma alarak pederinin halefi olarak 
leri. yeniden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmay;ruz. 

(153) (6491)1 

SJ\RAÇHANE BAŞINDA HC.RHOR CADDES NDE 1üccar Terzi Hasan 
Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada . 

Liseleri Hayriye Va'toDo 
yatısız 

1 

li 
ıı 

Ana • llk • orla lise kısımlarmı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıflardnn itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. MUnirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında. leyli bir liseye lazım olan bütün 1 

Halefi Fikri 

mUştemilatı havi büyük bahc:eli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kı!mında ted- \ \ 

ris~bmamlylea~~~Neharita~~d~ anu edenlu mek~hln hu~~ o~bü~y~nakl~unurla~Kay~ muam~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
lesine ba§lanmıştır. Hergün sabah, saatıO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Sahibi Asım Us 


