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B. Celal Bayar · Başvekil ... 

ismet lnönü başvekaletten kati olar~k çekiliyor 
Değf şiklik resmi olarak Meclis açıhrken ilan edilecek ve yeni 

kabine o zaman teşekkül etmiş bulunacaktır 
ismet lnönünün Büyük Millet Meclisi reisliğine namzed gösterilmesi muhtemel 

Başvekalet vekilinin beyanatı 
Bu tebedd.~I si~~s~tteı~;;;;:;~:::ıAtatürkTürkiyesi 

tebedd uı deg ıldır gazetemize B . t n. . en l 
Başvekil Generol l!met lnönünün bir buçu kaylık bir izin aldığı ve beyanatı eşer arz ını ay ın Q• 

UllJve!<i.lete Jktısat Vekili Celal Bayann vekil tayin olunduğu haklandaki I 1 

haberin resmen tebliğ ve ilan edilmesi ile bat1ıyan değişiklik tahminleri, Bu sabah değitiklik haberinin ga.ze-
lan Gazetesinin bu sabahlti neşriyab ile matbuata intikal etmiş ve Bat· tcyc geçmiı olduğunu görünce Anka· t k •~• k •m• 
\'ekil İs:nel ln5nünün b'r buc;uk aylık istirahat mezuniyetinin bu bir bu- rada İsmet tnönünün dairesini telefon- ac l ım me r ezı ır 
çuk ay sonunda yani Büyük Millet Meclisinin ikinci teşrin ayı girerken bat· la aradık ve hususi kalem müdürlerini f 4 

lıyacsk yeni i: tima yılı bü§'llda resmi b·r değ:şiklikle n!hayet bulacağı haberdar ettik. Gaz;etcmizin ikinci ta· 
.~lqılmıtlır. bını makineye verinceye kadar tarafla-

1 l b' 'h · rından yazılmak üzere bir §ey ıöylen-
DcğİJİkliği icab eden sebeb, .sme t nönünün uzun ır istirahate ı tı- medi. Ayni zamanda bu malumatı ken· 

)aç göstermesi ve devlet idaresinde y ükse!en inkılap ricalinin biribirinin 
)erini dolduracak kab;liyetlerine taba kkuk imkanı verilmek istenmesidir. dilerinc arzcttiğimiz Bay Cal!l Bayar, 
lamet İnönü' nün Ulu Öndere karşt b ağhlığı her vakitki gibi sarsılmaz bir dediler ki: 
L l - Bu tebeddül muvakkat mı, dai· 
,tnıvvetle devam ettiği gibi Atatürkü n de İsmet nönüne karşı olan itima· 
idı il~ günde o1duğu.ndan daha f azlasi le devam etmektedir. mi midir? Buna dair •Öz ıöyliyecek bi

ri varsa o d~ ben deiilim. Şahınnla aJi. 
Bqveki1e~tc olan değitikliğin esaslı bir siyuet deiifiklijini mucip o). aür eldup lfÔ,l mtanf lrahuJr iıte· 
~ oja11 söylcrniye hiç hacet yoktur, sanırız. Zira, buıüne kidar hükU· rim. Yalnn lliısettilim Lir teY ltu ce
•etçe hkip edilen siyaset bütün euı larda bir İsmet lnönü hükumeti ıiya. beddülün muvakkat ohmyacaia benze. 
leli değil, bir Atatürk siyaseti olduğu ve Baıvekil İsmet lnönünün bütün meıidir. 
• 
"=raatmdll Büyük Şefin direktiflerini tatbikten aynlmad•ğı malfundur. Herhalde böyle bir mevzu üzerine 
beği§iklik vaziyetindeki bu kat'ilik le beraber ismet lnönünün Batvekil- söylenecek sözü Reiıicumhur adına 
likten aynln11ya bir bn;uk aylık bir istirahat iznini mukaddeme yapmuı Genel Sekreteri ıöyliyebilir.,, 
tizerine Tan gazetesinin ileri sürdüğü ıebeb varid değildir. 

Tan'a göre yeni bir kabine teşkili Büyük Millet Medisin;n mutlaka ıııtlfl'lllllltı_-.ı _________ lll 
'çık bulunmasına b"ölıdır. Halbuki Te§kilitı Esaıiye'nin 44 üncü mad
ıleai, teıkil o!unan blı- kabinenin mecl.ise arzmı emrediyorsa da ayni madde 
,(Meclis müctemi de~i' se arz kevfiye ti mediı;n içtimama talik olunur) de
diği için meclisin açık bulunmadrğı zamanlarda batvekillik~e bir değişiklik 
~ı için hiçbir kanuni engel yoktur. Değişiklik kat'i olarak kararlatmıt 
~l\lnca bunun resmen ilanını bir bu:u k av sonraya bırakmak olsa olsa ka
binede bu deği§ikliğin bir siyaset d~ğ itikliği veya bir ihtilaf mevcudiyeti 
tıbi bir sebepten ileri gelmediğini ani atmak veya yeni kabine azasını aeç
bıek isin yeni başvekil namzedine mü sait, uzunca zaman bO'akmak lüzu. 
~una verilebilir. Nihayet İsmet İnönü nün kabinede aynnlrnuiyle mesela 
~iiyük Millet Medisi Reisliifule namzet österilmesinin ayni zamanda vu
~unu bildirerek bu değişiklikte bir kurd yeniği arıyacak fena nazarLlara 
•q}f bir red cevabı vermek i.ıtenilmit olması da habra gelebilir. Bundan 
~ka Tan'ın başveknlette kat'i tebeddülden ecnebı devletlerin haberdar 
tdildiği yolund ki h?.berinin tama.men yanlıt olduğunu söy)emiye lüzum 
)oktur. Haberdar eden ır.im? Eğer h .. berdar eden bizim hükUmetimizse 
~b:n~ değişikliklerin;n cc.nebi devlet lere haber verilmesinin mutad olma
dıftn, ve mutad olsaydı bile tebeddül resmileımedik~ bun,. imkin olamı
hc:ığmı anlama~ güç değildir. 

Paramızın kiy
meti hakKında 
Yalan şayia çlka
ranıar şiddetle 
takip olunuyor 
Türk paraeınm kıymeti düşürülece. 

ğine dair İstanbul borsasında çıkarı
lan §ayiala.rm tamamen asılsız Ye bL 
rer çirkin yatandan ibaret olduğu an.. 
)aşılmış bulunmaktadır. 

Şayia çıkaranlar hakkında kanunt 
takibat yapılmak Uz.ere alakadarlara 
emir verilmi§ olduğundan bir taraftan 
vil!yet, ve emniyet mildürlüğü, diğer · 
taraftan da İstanbul borsa komiserli. 
ği ta.rafından tahkikat yapılmaktadır. 

Tahkikat ile bizzat vail ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ ile emniyet 
roUdürU Salih Kılıç ve borsa komiseri 
İhsan Rifat me§gUl olmaktadır. 

(Sonıt: Sa. 3 Sü. !) 

Dün ikinci tarih koqreainin son vam eden ~ dünkü taa-
ıüü idi. Beynelmilel töbreti Ola· ı lrilrleri, Türk milletinin Büyük On-
rak tanınnut ilim adıimlannm derine hailılıimm yülr;aek ...,.. 
iıtirakiyle baılıyan ve altı sün de.o , <ı.-t' • _ , (Sonu Sa. 5 Sü. S)_• 

Dil Bayramı · 
Bugün memleketin her 
tarafında kutlulanıyor 

tik Dil Kurultaymm toplandıiı 26 eylw l:Nayramı olarak kabul edilmiıti; 
26 eylul l:Nayramı seçen ·senelerde olduiu ıihi bu sene de busiin memleketin Jaer 
tarafında kutlanacaktır. 

Bugün ıaat 18 de Ankara ve latanhul radyolan birleıtirilecek, Türk Dil Ka· 
rwnu nanun:ı söylev verilecektir. Bu söylev bütün Halknlerincle radyo ile din· 
lenecektir. Memleketin her tarafındaki Halkevlerin.Je olduiu sihi lıtanbulda· 
ki Halkevlerinde de dil bayramı müna ıebeti,.le koqranılar mlck, öatürks 
~iirler okunacak, hikiyeler anlablacak, temsiller verilecektir... · · · -

~ 

Türk takviminde 
Onurlu, feyzli bir gün 

Bugün yeni bir bayrama gi.rmi§ 
bulunuyoruz. Fakat bu, din ve siyasa 
takvimlerinin altmla yaldızladığı bir 
bayram değil, bir irfan bayramıdır. 

Miıtet ve devlet istiklalini çok geniş 
bir manada. anladıktan sonradır, ki 
dil ve bediiyat alanında. da kendi ken. 
dimiz.e kalmanın büyük güzelliğini 

sezdik. Bir fırça eserine değer verir .. 
ken, onda öz uyrdumuzun rengini, ha.. 
vuınr, hallmnızm seciyesini aramak, 
ıiirde Türkün ruhunu çağılda.tan aea. 
ler istemek, hep bu kendimize dönU.. 
şün yarattığı, taze ve yeni sevkler .. 
dir. 

~ i l; 1 
1 • 1 

(SOtW: Ba. l . Bü . .J) 

Japonların yeni Mustafa ve Yaşar 
tuşla galip geldiler 

Mekteplilere, Çocuk b• w } ~ b• t• 
~~:~=~~~r;r'ln~~' ır mag u ıye ı 

lar tarahndan karplanmaımı göstermek B b • kt 1 • k • b • 
uiraytnız. tık, Orta, Lise, Yüksek ve eş 1 n m a u 1 1 1 n 
Meıle;k_, Her okulun, her ımıfı için, J 
her dilden, her türlü maarif neıriyatmı 

~;:~~~ kolayld.la Ve de<hal edJMbi• esi r ve r d i 1 er 
V AKIT Kitabevine 

Rastgele yerden almanrn tonunda Japonlar Şanghaya yeniden 
yanılma, yorulma, vakit kaybetme o-

labilir, üzülebilirsiniz. 7000 asker çıkardılar 
İhtisasa her yerde kıymet vermeli: 

(VAKiT Kitapevi) de mektep ki- Nankin, ~ (A. A.) - Mareşal Şang dirmişlerdir. İki bin Japon da esir a.. ~ 
tap9lığmda ihti~as kazanmı§tır. Kai - Şck'!n karargahına gelen haber. lmmzıtır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya J lero göre, Çin kuvvetleri, ilk defa ola.. Gaz.etelcre, ayrıca Çinlilerin ŞanaL 
kar§ılık verilir. rak Şansi'nin şimalinde büyUk bir mu. nin şimalinde Tatungı geri aldıklıınnr 

Adres: İstanbul - Vakıt yurdu te- ı za.fferiyet kazanmışlar ve göğüs gö. bildirmektedir. 
lefon 24370 • Telgraf: Vakıt • lıtan- ~ giddetli muharebelerden sonra §anghay, 25 (A. A. ) - Bu Ah&1i 
bul • Posta kutuıu 46. Japonlara beş bin asker za.yiatJ ver. (&mu: St1. 6 Bil. 1), 
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Siyasi haf ta -
Akdeniz anlaşmasın-
dan sonra devletler 
arasında ki va~iyet 

Beynelmilel ilim ti/eminde 1 ürkige
MusoLini v e Hitler ne konuşaçak

lar - ateş sahası dışına çıkan av 
' si olarak bu bir sene zarf mda bu he· Tarih k ongres i k 

yet1er arasında hiçbir temas vu ua 
Bu hafta Dolmabahçede T~r.ih gelmemiş idi. Bundan dolayı Fran· 

sergisi ile Ti.irk Tarih kongr.!sm~~ sız 1 lariciyc Nazın Delbos ile lti\lya· 
acılması yalmz Türkiye için dahılı yı Cer ' vrede temsil eden bay Bo.va 
bir kültür hareketi olmakla kalmadı; Scop rasmda vukubulan bu ılk 
aynı zamanda birçok men:leke~l~r temas mii' bir siyasi hadise te-
den gelen büyiik ilim otorıt~lennın lakki olumu .. ştur. Fransız ve İtalyan 
iştiraki ile beynelmilel bir hadıse ma- delegeleri birbirlerini tebrik etmiı· 
hiyetini aldı. .. lerdir. Sonra İtalya ile Fransa ara· 

Tarih sergisi gerçekten Atatu: smda mevcut olan bütün meselele
kün milli ki.i!tür hayatımıza . eşsız rin tetkikine giriıilmiıtir. 
bir hediyesidir, sergi prehis .. torı~ de· Bu ilk temasta tebarüz eden mü· 
virlerden itibaren insanlık alemınde him nokta ıudur: İtalyan delegesi 
medeniyet hareketinin doğuşunu, İtalyanın ispanyada ar~ziye.~üt~l
ve geçirdiği safhaları cok canlı ~~ lik hiçbir emeli olmadıgını soyl~~ış
lolar ile temsil etmittir. Paleolıtık tir: bunun üzerine Fransız Harıcıye 
denilen eski ta§ devrj, neolitik deni· Nazırı ispanya işinde iki tarafın anla 
len yeni taş devri, bu iki devri birleı· şabilmesi için ltalyanların bilhassa 
tiren mezolitik devri, sonra bakır Balear adalarında olan gönüllülerini 
devri ile ta§ ve bakır devirleri arasın· geri çekmelerini istemiştir; İtalyan 
da kalkolitik denilen devir, nihayet delegesi İtalyanın bundan sonra Is-
tarihi devirler bura<la. bir müze kol· panyaya yeniden gönüllü göderme
leksiyonlan halinde görülüyor. Son· yeceğine dair teminat vermiş ise de 
ra bütün bu devirler arasında Türk- §İmdiye kadar gönderilmiş olup ha· 
Icrin yeryüzünde ilk kültür hareke· len ispanyada bulunan gönüllülerin 
tini nasıl uyandırdıkları, tarihi devir- geri çekilmesi meselesinde bir ıey 
ler arasından geçerek nasıl bugüne söylememiştir. Daha sonra ltalyan· 
kadar geldikleri. Osmanlı imparator- lar tarafından yarı resmi bir surette 
luğunun inkırazından evvel g~çiri· verilmİ§ olan bir nota ile lspanyada
lcn kefmekeş devri, en sonra Ata· ki İtalyan gönülliilerinin geri cekil· 
tiirkün rehberliği sayesinde bugün- mesi imkanını; olduğu anlaşılmıştır. 
kü Cumhuriyet Türkiy.:sinin kuru- Habqistan meselesinde Milletler 
Juşu ve inkişaflan tasvir ediliyor. c~miyeti tarafından evvelce veril-

Bu noktad\ln Tarih sergiııi rnern- mit olan kararlar bozulmamak şar
leketimiz için her~ istifade cdi· tile ·ftalyan ' talebinin fngiltere · ve 
ı ......... ı.. L:- t ... Jt.ıJ)'- ...... ~~- ... ~ ... ::ı-.L.Lıt;,, ruau•aca taonın ôlunabtlt\.egi k lima· 

büyük emekler, derin tetkikler ile ati vardır; Akdeniz kontrolü işinde 
vücuda getirilmiş olan bu serginin de yine İtalyanın teıriki mesaisini 
dağılmayarak daimi bir kültür mü- temin için bir çare bulunabilecektir; 
zesi halinde muhafaza edilmesi, za· ispanya meselesine gelince, bu gö· 
man zaman hem halkın, hem de nüllülerin geri çekilmesi işi sarsıl
mcktep talebelerinin ziyaretlerine maz bir kaya parçası gibi meydana 
açık bulundurulması lazımdır. çıkmaktadır. Bu vaziyete göre F ran 

Tarih kongresine gelince, bu da sa ile ltalya arsında başlayan temas· 
büyük bir muvaffakiyet ile geçmiş· lar bu noktada zorluk ile karşılaştı:-
tir: yeryüzünde ilk medeniyeti ya· ğı gibi yakında Romada başlayacak 
ratan Orta Asya Türkleri olduğu, olan lngiliz - ltalyan konuşmalarının 
ııonra bunlar vasıtasile bütün dün- da yine aynı noktrıda :zorluklara uğ
yaya yayıldığı hakkındaki Türk Ta· rayacağı şimdiden tahmin olunabi
rih Kurumunun tezi kongreye işti- lir. 
rak -::len bütün beynelmilel alimle· MUSOLINl · H tru:R MULAKA Ti 
rin tez.leri ile teyid edilmiştir. Musolini • Hitler mülakatı Nyon 
Aynı zamanda bu kongre ile konferansı hazırlıkları sırasında dü

Cumhuriyet Türkiyesi beynelmilel §Ünülmüştür. O vakit bu miilAkatm 
ilim aleminde bir mevki hasibi ol- hedefi Nyon konferan~ında cereyan 
muştur. Şimdiye kadar ilim alemin- edecek müzakerelerin uzayacağına 
de bir Türk kültürünün varlığından göre Berlin - F ' 'l mihverine bir is· 
haberdar olmayan beynelmilel ilim tikamet vermek. idi. Halbuki Nyon 
müeueseleri artık bu varlığı tanıya· konferansı Musolininin tahmin etti
caklardır; hundan sonra beynelmilel ği gibi uzamRdı; şimdive kadRr bey
mahiyeae toplanan bütün ilim kon· nelmilel konferanslarda alışılmamış 
grelerine Tiirkler de davet edilecek· bir usul ile kı!!a yoldan neticeye va-
lerdir. nldr. Kati karar derhal ilan olundu. 

AKDENiZ ANLAŞMASINDAN Bu vnziyet tabii olarak Musolini -
c SONRA Hitler mülakatının hedefini de boz· 

Nyon konferansında verilen karar muş oldu. Bu itibar ile şimdi Muso· 
lar tatbik sahasına girdi. lngiltere lini - Hitler mülakatı ateş sahası ha· 
ile Fransa Akdenizdc korsan deniz- ricine çıkmı§ olan bir av arkasından 
altı gemilerine kar§ı kontrol vazife- silah atmak gibi bir şey oluyor. 
sine başladı. Fakat bu sırada ltalya Son gelen telgraflara göre Muso· 
kendisinin bir Akdeniz devleti oldu- lini ile Hitler arasında Berlinde vu
ğunu ileriye sürerek Adiryatik deni· ku bulacak mülakat esnasında bir 
zinin kontroHi ile iktifa edemiyece· takım sivasi konuşmalar olacaktır; 
ğini, bu kontrol işinde Fransa ile fakat hiçbir muahede imzalanmaya
fngiltereye müsavi bir hisse sahibi cak, hicbir protokol mcvzubahs edil
olması lazım geldiğini, bu ~art ile miyecektir. Musolini ile Hitler bu 
kontrol işine kendisinin de kanşabi- konuıımalarda İngiltere ile Fransaya 
leceğini bildirdi. Bu tebliğ Fransa ka111 bundan sonra takip edecekleri 
ile lngilterede iyi bir kabul gördüğü siyasetin istikametini tetkik edecek· 
için Pariste toplanacak bir teknisyen ler ve Avrupa sulhunu tehlikeye 
ler heyeti tarafından bunun tatbikatı kovmaksızın maksada varmak için 
cihetinin hallolunmasma karar ~·akında başlayacak ohm f ngiliz -
verildi. Bundan sonra Cenevrede ftalvan müzakerelerinde müsterek 
bulunan Fransız ve ltalyan delegele- bir hareket planı hazırla ·racaklardır. 
ri arasında bir temas oldu Nihayet ilk zamanlarda J İngiltereyi 

Bir senedenberi ltalyan delegele- Fransadan ayırarak bir İngiliz - ltal
ri ile Fransız delegeleri Cenevrede yan • Alman anla§mııaı yapmak su· 
.. Hntel Bergnes .. de oturuyorlardı; rc~"..,..Je düşünülmü§ olan fikirden 
bununla beraber ltalya ile Fransa vazg"eçilmi§ olduğu da ilave olun· 
araıunda siyasi münasebetler netice· maktadır. ASIM US 

Türk-Osmanh tarihinin karakte
ristik noktalarına bir bakış 

Profesör tarih kurultayının dünkü Bayan Afetin 
son toplantısında 

En büyük Tl1rk 1 
Baylar, Bayanlar 
Tarih hı\diselerı aynen tekerrür etmez. 

Çünkü uman ve mekAn kUJtUr Uzerindekl 
taallyetl ile her cemlyeUn tekA.mlUüne t.lbi
dir. Bir mllletl anlanu\k için onun tarihinin 
derinliklerine nUtu.z etmek ve muhtellt d ? . 

vlrlerdeki gldi~lnl takip etmek lüzumu kar. 
ı;asmda kalınır. TUrk mllletinin tarihi en 
çok blllnmeğe lı\yık olan kısııiılardan blrl.. 
dlr. Bu tarlb o kadar derin ve cihan kU\tUr 
bağluiyle perçinlidir ki onun içinde TUrl; 
cevherlerini bulmak onlan anlamak ayrıcı. 

insanlık için bir derstir. Bu reni§ ve de~lıı 
tl\rlh lçlnd~ yalnn: parlak ve iyi ıeyleıi lfÖ". 
mcklc kalamayız, onun hataları da yeni nf'. 
ııılleri müteyakkız tutacak vaıntalardan '>l. 

rldir. 
Hen biraz da bu rnevzuumla, bu noktaları 

araştırmak lçln eös alınış bUJunuyonım. Ta. 
rlhtf'n alacağım ba.şlangıç çok f'Jıki değildir. 
Yakın tarlblmlzln bize ,·erdiği ilhamlar çer. 
çeveııi içinde kalmak tııtlyorum. 

Yıl 1299, tarihte bir delir bqlangıcmm 

men~eldlr. 
Hayatlarınm sonunu yaşıyan iki impua. 

torluk enkuı llzcrinde Yf'PY"nl ve utacıl< 
devletin kiikU Anadolu yay!A.ları içinde Sö~t 
mıntakuıdır. Blu.ns artık bUyük aaraın. 
tılara tahammUIU kalmamış çöküntUleıinhı 
albndıı. eziliyor. Selçuk lmparatorluğti kud. 
retten dUşmUı parçalanmak mukadderatı 

l<arşıııındıı. 't;oyun eğiyor. 

Anadolud& kurulan birçok beylikler için. 
de Osmanlı beyliği ı;:ok mütevaıtl. yerini al. 
dıktıı.n sonra bUyUmek ve kuvvetıenebllm~k 
lstldadmı en ı;:ok f;'ÖSteriyor. Xlll UncU 11.L 

rm ııonunda iki imparatorluk hıı.rabesl Uze. 
rinde memureler kuran bir mevcudiyet olu. 
yor. Bu devı~un kuruluşu, zamanı içinde 
e.n ileri le,,killtm yapılma te§ebbüııü, ve bun. 
dakl muvaflaluyetle lamam olur. 

XIII Uncu asır Anadolu tarihinin en hare. 
keUI devlrlerlndendlr. Bundan tam yf'dl yüz 
yıl önce 12l:7 tarihi Selçuk hUkUmdıın BU. 
yük AJAeddlnln ölUmUnU kaydederken !>u 
devletin mukadderatının tere çevrıu,ıne de 

bir baflangıç olur. Selçuk ıı.dı ve hanedanı 
ıılyast meovcudlyet olarak 1300 ı kadar ya,r. 
yacıı.ktır, fakat şarktan gelen yeni l11tl\A.nın . 

llhanlılarm zebunu olarak. 
lfer ıe)lden e\'WJ fUnu kaydetı\lıel( • faterim 

Ki Aı;t&Jol" ,.ı,tr $O~armıtl, U11nelt.ifl '\ &'lbf 
XI ine! a.ıurdan itibaren TUrkleşmete ba§l:ı. 
m!J değildir. Anadolu ayni etnik mıvcudl. 
yetine yeni elemanlarını, ayni kökten kopıın 
dalgalarla XI inci asırda t.auıeın14tır. 1071 
taribt lsllm olan TUrklerln Anadolu kardeş . 

!erine kavu:malarmı ı-öaterlr. 
1ııte Osmanlı devleti bu ezeli Türk yur. 

tlunda kökUnU ııalmakla bahtiyardır. 

Bu devletin Uzcrlnde ııiyA.!eten yayılacatı 

yerlerde de bu etnik zcmln hazırdır. 
Coğrafi durumu Osmanlı beyllflne bUyü. 

mek fırsatını veriyor; A vrupaya adım l\tı:,ı, 

orad& ilerlemek için bir başlaıı11çtır. ÇUn. 
kil bu llcrllyen ukerl ve ıılya.st kuvvet yina 
orada krndl ırkda,ıarına teııadut etmlı \'e 
beraberce yeni binaya malzeme verınifler. 
dlr. 

Bir deylet kurulurken onun temelleri ne 
kadar aağl11n1 atıhraa öınrU o kadar ıızun 
nlur. Bu temeller, yalnız ııiyaa1 varlıkta de. 
tıı. o varlığı da tutacak olan fikir ve ekil. 
noml hayatının tanzimi Ue mUmkUn olur. 
tıt.e onun lı;tndlr ki biz tarihin yalnız lliyut 
cepheııiııde kalmıyonız. Cemiyet hayatıntn 
her tUrlU safhalardaki Jidlfi, blzlm eakl v.. 
yeni tarihimizin etUd zemlnlnl tetkll ediyor. 
Osmanlı imparatorluğu tarihteki bUtUn Jnı. 

paratorluklar gibi bUyüme. ;>ilkselme devir. 
lerl ve onları takip eden bir inhitat devrini 
yaşar. 

Fakat tarihin bu umumi kanunu, Oımanıı 
lmparatorlufu için kendine ve zamanma hıuı 
olan buauıılyetlerlyle faallyeUnl röııtennJıtır. 
Oıım11nlr lmparator\ufu tarihi dört "devre tak. 
sim rdlleb111r. 

1 - İmparatorluğun kurulma.!! 1299 - 14:53 
2 - BUyUk fütuhat, imparatorluğun re. 

niolemesl 14~3 • l~i9. 

3 - Te\•akku! ve ricat 15i9 • li92. 
4 - Jnh!tıt 1792 • 1919. 
1klnrJ Mehmet, Fatih Unvanmı btıtnbula 

aahlp olmaklıı. ahrkf'n, o Bizans imparator. 
ıuıtunun da varim o!muştu. Hıı.lellerinden 
Yıtvu?. Selim lfıııırın fatih! oldu. (1:51il VI! 

ecılıı.dının imparatorluk mlraııına halife IA.. 
kabını taktı. Bu hAdlııe Oıımanh imparator. 
lu~unu teokratik bir devlet yaptı ve 11lyasl 
de,•let §f'llı-rt din kitabının deflşmcz metııı.. 

lerl.vle nazat1 olarak bağlı kalmağa mecbı:r 
oldular. 

Oıımanlı devleti iki imparatorluğun mir•. 
sına konarken, onların partalanmaamdall 
doğan hcyliklcrln de dağılmış ldareııl Uzerln. 
de evvela aııkcr1 zaferler temin ederek XVI 
ıncı unrda en bUvUk imparatorluk ıı.razl!l 

Uzerinde yc,.le,,U. İdare ıril'temı. Avrupıı.nm 

feodalite hayatı y&§ıyan lliyaat me\'cudiyeL 
lrrlnc. yPnl bir örnek verf'cek tarzda ortaf'I 
çrkm!§tr. •'Merkeı.iyetçl bir monarfi.. tipi 
ı:öııteren b1J te§klllt ATI Uncil aaır ııon1arm.. 
da çok 1)1 lı'eyen \"e zamanm lhtiyacmıı tf'. 
kablıl eder bir halde idi : A'°V. XVl met asır • 
lard" llf, devletin ıdyul lnkiıatiyle beraber 
yürUmUı. genltleml§, lmvvetıenmtı ,.e yeni 
zamanların mühim karakterlerinden blrl ol. 

okuduğu tez • 
muıtur. Bu devlet tipinin, Avrupa kavlm.1 
ıert, oıımanlılarda ilk örneğin! bulmuıtar. 

dır. 

XV inci a.srm ilk yarısında Anadolu ve 
Rumelinde ııeyahat etmiş olan garp ıcy. 
yahları Osmanlı lmparatorlufundaki !dar: . 
nln lntlzamma, tlcarl ve ıuıkeı1 yollardald 
kervanııaraylar teıkilıHma. ordunun kuvvetL 
ne, memleketin refah ve aııaylşine hayret ve 
takdirlerini yazmışlardır. 

XV, XVI lncl uırlarda ()amanlı lmpara. 
torhığunun oarkta ve garpte UstU.nlUğil ve 
"dünyanın en büyük aııkerl ve aıyul ku<.J. 
reli .. haline gelmesi, tqkilltınm intizamın. 
da ve iyi lı;leycn bir devlet makinesi ile v~. 
rımll bir kultür faallyellnde aramak IA.zım.. 
dır. 

1dar1, aııkf'rl, mali, ekonomik lş\f'r kanun. 
\ar ve nizamlarla teabit edilmiştir. Devlet 
otoritesini §&hsmda toplıyan bUkUmdar tnuL 
lak \•e gani menul olmakla berabf'r hükO. 
met t~killtı merkezde, vil&yetlerde en u!11.!l 
tefernıatına kadıı.r kurulmuş. vazifeler sa.. 
lAhiyctler ve meaullyeUer taksim edilmlştk. 
Vergi alatemleri icabında en uygun tarzda 
tıı.n7.im edilmi§ olduğu ar§iv vealkıı.larını.h 
görUlmekledlr. Merkezdeki idare bUtUn im. 
paratorluk dahlllnde en kUçllk köylf'rine ks. 
dar varidat membalannı bilmekte ve onl&.. 
rın aarfEodllt'ceklerl yerleri nlzamlarlyle tea. 
bit etmekterllr. 

İçtimai muavenet TUrk milletinin en güzel 
karakterlerlnd<ın birini teb.ıı.rtlZ ettirir. Oıı. 
mantı devrinde dahi bu halin hmruıılyeUerl 
huıuıl valuCIRra alt ar~vdeki lstatiatlklerde 
&'Öı1llmektedlr. 

Ordıınun ve donanmanın kuruluşu ve iti!. 
meal muayyen kaitlf'\ere göre te§kll~Uanmı~. 
tı. Harp vesaiti ve teknltt. şark ve garbin 
büt'ln dcvl,.tltrlne faikti. 

1~90 • 1616 yıllan arasında Venedlk\ller 
gemilerinin bir kısmını Tilrkiye tersanelerin. 
de yaptırdıklarını kaydeder.em. TUrk O,, 
manlt denir.etlik teknltlnln §öhreline bir mi. 
Jııtl vermi' ohınım. Bütün bunların kökUnU 
te,,kll eden tlklr hayatı, Osmanlı devletinin 
kuruluı ve yükııellD devirlerinde en verimli 
bir mevkldı:dir. Maarif inkişafı r.amanm 
lhtlyıtçlarsn11. uygun görilnUyordu. XVI ın{'ı 

asırdıı. imparatorluk toprıtklıuında gezmlı:ı 

olan bir 'Franııız ııeyyahı, her köyde mektebf' 
te,,adl1t etmiı. \'e lpUdıı.l nıurırın 'l'tirld.,r 
aruında ırup memleketleriyle mukaye.se 
edemlyccek derecede yayrlmıı olmasını bU. 
)1.lk bir hayretle kareılamrştr. 

Bizim arıhimlz dahi bu asra alt istatistik. 
terde lmparatorlukUıkl ilim mUessesclerinn 
yayılı:ını gtlsteren sarih ve mühim rakam!'\" 
\'erir. Ancak o asırda bUtUn iıılAm Alemi hl.\. 
yatında btiyllk bir gerileme hareketi, bu Oıı.. 

manlı medrue teşkllı\tında. da kendini göıı. 

termlş ve Ç€:rçeveyl 11.Şl\cak kudretlcrln yeti,. 
meslnıo engel\er çıkmıştır. 

Tllrk edebıyatı, lııllm zihniyetine uyarken 
yine kcn<li aıın karakterlerinden mU\hem oL 
mu,tur. O tarihten vf' aııkcrlik menkıbele. 

rinden L>ahse<ler. TUrkUn ilim ve ııanall, ida. 
re etmek kudretinde de tecelli eder. Ve onu 
tel'f'nnUm clmf'kle bahtiyudır. Coğrafya n_ 
mı Piri Re!Jı'ln §ahııında ve eaerlerinde XVl 
mcı asır mm A.lemlne yeni bilgiler kazan. 
c!Jrmıştır. 

Koca Sinan, imparatorluğun hllJmetini a. 
ııır\ar içinde yaşatmak için dünyanın en bil. 
yllk mimarlık kudretini yeryüzünde yUk.ııeıt. 
terek perçinler. Güzel aanatıerln ilerlemlyıon 
ve Avrupa e~crlcriyle kıyasta bizl, bu asır. 
!arda geri bırakan kısımları da vardır. Re. 
alm ve heyke\tra§lık, dln taaa:rubunun m!'. 
netliği bu 11anatlf'T Türk dehalarına maa!e. 
ııet kapalı kaJmı§lır. Vakıa birçok hattat. 
ıar, mtiz~hhlpler nakkaşların lnce eserleri ta. 

nat Aleminin yüksek değerleri aruındadır. 
Fakat bu aııırda Avrupanm rönesanıı hare. 
kf'llne uymamak, TUrk milletine çok ,ey k!ly 
bf'ttlrmi§tir. 

Ekonomi teııkll&tı, X\'I mcı ura kadar Os. 
manlı lmparatorıugı.ınu yükselten bir mev. 
cudlyet olmuetur. Bu husıata Osmanlı dev. 
Jeti ortazaman ıarp devletlerinden bUııb'.l. 
tUn farklıdır. Onun ekonomi hayatında dev. 
lelin ytlkııek eliyle tanzimi vardır. Ziraat 
devletin lı; \'e dı,ş ihtiyaçlarına göre merkez. 
den ldare edilen bir haldedir. Her yerde han 
gl t.kelelerde ne gibi ve ne miktar hububat, 
el, meyva, mahrukat, yat ve aalre gibi macl. 
deler gelece~i onların nakliye, tahmil ve 
tahliye muratları ne fiyatla aatılacatı mu. 
ayyendl. tç plyuadakl ihtiyaç bu sure~ıe 

temin edildikten IODI'• ihracata da mu.&&d-3 
edilecek ıeylerln de mıktan ve fiyatı teabl• 
edilirdi. 

Emniyet ve uayip verilen ehemmiyet klSy 
1U taratmm çalıımaıarmm verimini arttır. 
mak bakımmdan çok faydalı idi. Sanayi bıt.. 
yatı t.eıkttltlarla.nmıı bir haldedir. Her •
nat erbabı, husu.ııt teıl<llltmda yer alrr, 
ve devletin bunlar için kurduğu nlz&mlara 
uysun hareket etmete mecbur kalırdı. 

Buı büyük merkezlerde muayyen aanaL 
leriıı ldeta temerküz ettifl rlSrüll.\yor. Harp 
aanayll büyllk bir inkifat röııtermittlr. LUllıı 
ıana}ii Avrupa moda.ıımd& yer alacak ka. 
dar kuvveWdfr. Metti& Edlnıen!n deri ı,. 
!eri gtbt. 

Oıımanıı imparatorlufunda iç ve dı~ lica. 

retl dcvleti.D haJUmJyeU ve nJs&mı tçlcdedt• 
XVl ıncı aaırda Avrupa tle tJearl münueblt 
ehemmlyeUI bir yer almqtır. 

Müverrih Yorga, daha XV ind um!& O&. 
manlı devletinin t&kip ettiği ticaret slyue.. 
tinin, o zamanın büyük Avrupa devletl oıaı; 
bpanyadan çok daha alullne oldufunu ıura 
etmektedir. 

Fatihten bqlıyarak Kanun! Silleyınaıı& 
kadar Osmanlı padlıahlarmm harlct ticaret 
için verdikleri mUaaadeler ancak te§vlk e
dici mahiyettedir. Bu mlliıaadelerln XV, XVl• 
XVII inci aııırlardakl tatbikatı, devletin in
kıraz zamanlarındaki kapltWlayonlardan fat 
kı, muahedelerln tetkikinden çıkan netıct 

ile anl&§rlır. Maamatlh ku.ruluıun iyi t.eıkl· 
lı\tı araııında fena neticeler dofurabtlenlerl 
de çok olm~tur. 

Bu umumt çizgilerle anlatmata çall§trğll!l 
Oıman\ı devletinin lrurut111 n yIDuı.eU, dev. 
rindekl kUJtUr bayatı, TUrk m.llletı.nin, U,kL 
IAt kudreUni göstermek ltıbe.rlyle ehemın!· 

yeti vardır. O millet ki oere!lnl ve yiikaell 
idarecilerini bulduğu zaman en lrudreUI me• 
curiyet olur. Bir de kWtUr ytlkaekllfldir ldı 
ona bUyUk, genl.ı Wkelerl idare etmek ta
lihini vermiştir. Eğer o kUllUrUn her eahA
mnda zamanınm en yüksek derecesinde oıms.. 
mıı olsa dı, medeniyetin t:tırıu çemberindell 
geçml§ olan Ulke!erde hlklm olabilir miydi! 
O, bu Ulkelerdekl medeniyete yabancı değll
dl. 

Kendi ırkmın birliğini tqıyan mevcudiyet.. 
lere yrnl bir devlet tını! ve yeni bir idare tar• 
zı getırmlıllr. 

Avrupa, Asya, Afrika kıt'alarmda 6 nıU· 

yon kilometre murabbaı l'e!ÜJlltf kaybedeıl 

Osmanlı imparatorluğu XVI ıncı urm büyU1' 
bir siyası ve ktiltürel mevcudiyetidir. 

Fakat 1683 tarihi ona Viyana kapıJarmdll 
attığı ileti ıı.dnnı geri aldınr. Acaba bu )'al
nız blr ukerl muvatfakıyet.alzllk midir? Bit 
kumandıı.n hataııı ıtratejlk ırıya btr tet.kll' 
yanl!§lrğı mıdır? 

Bunlar ukerl hayatta olabilen hA.dlııeler• 

dlr. Fıı.kat aııı\ mühim olan bu rıiuvatfakıye~ 
ıılzllfi de hAZll'layan umumt hayatın gldl,t
dir. Oımanh imparatorluğu 1683 • 1792 ta.. 
rihleri arumda &'eriye olan adımlarmı ço1' 
11klaştırını;ıtır. Bu zahirde aakerl bozıun
luklarla kaydedilir. Fakat bizim tarihte a. 

ıt• ' raştıncafımız U!JI bqka ııebt'pler vardır. to 

Omıanlı lmparatortutuııdakl durıqntuk ı .Rf ' 
gerileme hAdlııelerl XVI mcı unn nthayetl11· 
ele tohumlarını atnuı vı XVII inci aaırdS. 

dafrlmafa 11eb<'p olan boZJt"Unluklara baf)&'I· 
KIÇ olmuıtur. 

BilyUk devlet adamı olan Sokullunun i)\Q. 

mil (1~79) bUktlmet 1Jlerinde ehemmiyetli 
b~ aarsmtı yapmııtı. Hükümdar mevkllnd• 
olan Ill Uncu Murat, muhtelit tcııirler altın• 
da kalarak kan:ınlard& lüzumsuz ve zararll 
dettılkllkler yapflll§ ve onun zamanmdadır 
ki devletin ıağlam bUnyealnde inkıraz mııc.. 
ropları bellrme~e bqlam14tı. Bu sıralard~ 
1rM ve Nemçe ile yapıla.n harpler, devıetııı 
askeri, matı, ltlarl hayabnda bozukluklar" 
S<'~p oluyordu. Aıkerin disiplinden ayrı\ı,1 • 
vergtlf'rin cln1en ve miktaren artması ah&. 
llye yUk derecesine gclmif, ua.yiıııizllk ~· 
b<'blylo hükt'ımet nüfuz ve otoriteaf vlllyeı.. 
!erde yUrUmez olmuştu. Bunların tcslri.yl• 
memleket içinde yer yer CelA.11 denilen ı.Unt• 
relerin iayanr Anadoluyu aarmı§tı. Hattl 
bunlar içinde bUkUmdarhfını llln ede.nler bl· 
le görUlmUttu. (1623). 

IV üncü .Muradın Anadoluda uaylşl la~ 
etme.si. lfrııtıı bir tlddetıe ortalı#J ancak ıcor 
ku ve deh~t içinde bir silkOııet verebllmlştL 
16116 KöprülUlerin lfbqına gelifleıidlr. SO.- • 
kolludanl>erf, bUyük ııarsıntılara u~ayıuı 
o~mnnlı blna~ır. Köprüllllerin yirmi sene\11' 
hizmetleriyle yeni bir sağlamlık bulmuıtur. 

Bu clevlr l!!eksen yıl aUren çökUntli emare• 
!erini ortadan kaldırmak te§ebbüsU ile, bit 
hesaplaşma ve tasfiye zamanıdır. 1883 ,·ı, 
yana bozgunluğu ise devletin harici ve dalıl· 
il siyasetinde müthlı bir buhrana sebt'p otd:J· 
Hıı.zlneye gelir temin etmek için de\"\ete ~ıt 
mukatal\lar, maliklne suretiyle ııervet .satı!.. 
bl e)"alf't eşraf ve O.yanma verildi. Bunun!& 
mütegallibe denilen Derebeyleri zuhur edl· 
yordu. 

Ordu te~kllltı olan Yenlçeri Ocatı J11' 
devlrl:?rin 11ğlam bünyesinden çok uzakl•1-

.rrıl• mııtı. HUkUmdann ordu b&flarmda.n a,,. t 
muı ,.e onlara vekllet eden bir kısım -~ 
\'e ıerukerlerln ehliyet ve kl!ayetal&llft .o:; 
du<laki u.tıam diılpllnl zaafa utratmıı~ıı 
da bllhaua hartıı vealrlerin orduyu il

etmeleri Kapıkolu ı.yanı~a 8ebep o1111utl,_. 
Bu aıırdaki daimi harpler lae, ordunuıa 
zulmumd& en bUytık lmlldlr. 

1899 Karlotoa m u&hedeal XVIU IJld "':: 
Osmanlı lmparatorhıfu için Orta Ayrgpad 
kl yerleımutnJ 8Ökmekle kapar. 

1 
._ 

BlltUn XVlII inci Utrda devletin daJıll,... 
dareılnde ıallbat yapılmur, merkest l~ut· 
nln kun·etlenmul, ordunun ılyuetteıı ,.. 
tanlarak itimat olunur btt' ordu vUCU~ d~ 
UrUmelli. maliyenin tan&lmJ, denlzde .... ıı:et 
ret ve lrudreUn tealll hiç bir ciddi har--

rısrWmez. ıı•· 
Devlet dareıf orduauz eııtrikacı weıss~ .... 

mafltp vı cahtl kumandanlardan i~ı. 
cız V! kendilerinden b&f ka bir ı•Y. -ooc.ıs· 
yen l'ldlıahla.nn elitlde iııtlkametaiz ııııs",.) 

maktadrr. (Devamı yannkl nüılla 
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EHiR HABERLERi 
Dil bayramında j ................................................................................. 

ilk söz söyleyenlerin 
dillerini ve zekalarını 

açan güneş! 
Poliste 

Bir ihtiyar 
U/ıullaı da allık, pud- TemlzlemeAe lndlGI kuyuda 

ıa kullanamazlar . Y.~ralandı, öıd~ 

Kadın öğret
. menler 

YAZAN~ -

[ A. Dsme'\t UDulkut 1 
F erıkoyde avukat caddesınde otu-

----1 
llk, orta ve lise okullarında ders 

veren bayan öğretmenler hakkında 
Kültür bakanlığı çok yerinde bir ka
rar vermiştir. 

ran yetmiş yaşında kuyucu _Mehmet 
evvelki akşam üzeri Mahmudun 
kahvesi yanında bulunan on iki 
metre derinliğindeki kuyuyu temiz
lemek üzere pazarlık etmi~. beline 
zincir bağlayarak içinde su bulunan 

Türk dili ile uğra§anlar onun ne 
~•dar ) iikı::eklcrc doğru uzanmı~ hir 
1hram olduğunu pek iyi takdir eder
ler. Yiik~ek hacamnklnrdan yapılım" 
~lan hu ehramın P-n aşağı~ınıla iken. 
~il an, etraf mı lıclli lıir inir çcrçen~,..j 1 
1~İncle ı;öriir. Bir ha~nınak ) iikselinrc I 
Si';zii iiniind~ ) eni ufuklar açılır. Bi- ı 
taı daha yukarıya çıktı mı ~iiz alabil-ı 
diğine m:nnım lıir smırsr7.lık iı;irnlc, 
ha~döndiiriir.ii, ıı;iir. karartıcı bir ~on-ı 
%:hık giMir. Ve lıu sonrmzltık kar-1 
§t~ında §S~lrrr, kaf a;:ı içine le tek bir 
lıgultunun karnn~tığıru hj,.~eder. (jC\'• 

1 
te~ini korka korka, ilıtivat ile tetkike 
~ . 
aşlar •• 

Biz, bunrlan hirkaç yıl önc·eye ka
dar, lıer tarafı hir l1elir:li:r.1ik, bir bit
l'rı,ztik ılumanı içi nele kayholmu~ olan 
hu ehramın <lihinde lıoC'alayıp cluru
l'or, hir §CY ı;ürcccğir. diye dola~rrken 
)·inr, kcnlli a\"ak İ7.1erimizin iizcrine 
La~t ığrmı1.ı f a;krtııi iyorduk. "ihayet 
liirkçr, türkçe idi \ ' r. t,te o kadar ... 
Onu daha '\ eni lisan" kurumunda 
}'alıanct f'nkıİ tn larmdan teıni7.lcmek 
için çalı:;ırken ancak lm kadar ır;üri.i
}or, hu kadar anlayordnk. Dilimizden 
'tahça YC fnrsça üzleri atmaktan zi
~adc, hu yahancı dedi~imiz dillerin 
Craıner kurallanm sökiip lnulu<lun dı
$tna gütlirınrk i ti) orduk. Raşm11zcla 
htılıman 'l.iya Giikalp hile yazdı~ı il
tni e~f'rlerimle arahra terimler ku1-
lann1aktan ,·az~PÇ<!nlİ\'orclu. Şunu ela 
111;ıkça ı;ö,·lrıııcliYİnt ki o zamanlar Se
lıhıikte iıİıuH ok;ılıı ı:-alonnncla toplan
lllalar~tl:lı1oYnpan "~Ttıalliınlf'r 1rnnp:re· 
~i'.flıle ·~iirkçe komi yonu'' na kahu 1 
tttird i~im türkçe J.!rameriınmnmi he
Yrtıe ıniitlafna rtlerken. hiitün (Hi~iin
('rlerim, ~raınerin pratik 'e kolay ii~· 
t!'tilnıec::i için llir ıııetoıl çizmekten ilr:
liy" ı:cçmİ\ ordu. Hf'r ne kadar kaimi 
~Iİ~im 'c ettinli~im ilk nrrnsip 

Ürk gramerini "Tiirk rliliııcle a
tilttıak ., idi e ıle-. bu clil' hugün
}l hilhinıizle ho,· ı;Jçii;:c ıııiyecek ka· 
'ar rılız. kiiçiik hir ~eydi. 
I F~kat l~ir a~ ~elıli ki ~\l~~m~a an
attıl!ım pırıımulı aran hılgı~ızlık <lu-
~anlnrr rnk kutlu hir 1 ı~m tloğma
g~.'·le ıla~ılılı. Hnlundıı~nmnz yerin ii.;;
ltıııitf' , iik ek hir l>acaınak oldu~unu 
~iirdnk: Tanrı al hir kn\\'et hizi onun 
u,l"rine- ç1knrch. Şimdi ı;cvre ~eni~le
ltıi-. yeni \t' çok '"rimli ı-ahnlar me,
darın 171kım~tı. Hu ~1iriinii~ hir Tiirk 
~ıtlhinr lırvrc .. •nlar 'f'rr.ı·r.k. yorulmır 
arı cahı-7ak irin hir nı:k at~~i yarata
~k ktttlıır hf'r<'kt>tlinli. 
~· Ba"aınnkları tırın.~mdıkı-a hiiti.in lıa-
1kat hi7i tı' nnnrran. raıılıınılrran. ~ii
~~s~n hfll ı ı: ı 1dıırı alıınıla lıir ana ~·cf
ııtn lr ,.iilii··orıhı . \ ı: ,·n . :\nupa. Af

tika·. \ı~;rrikn ha•ıii Okvamısva rlinıi
dirı iı:incle ~ib i idi. Riitiin Ye~ yüziin-
erı 'iik ı>lrıı hir ,e u::uhıMınu. hiz r Yiik, "kJik tc dnlın açık. ılalıa 11nla~ı
h~ hir lınlde i;: itinır. 'e kula~ıınıza 
l lç tr. \•nhanı~ı ı?:clırıNli~ini cnivonluk. 
~te ı;alr~mak. l1eın 7.e' kle. a ~kla c;alı::-

ııık irin . onı:uz hir alan! 
~ Artık Tiirk <l :linin \ran "' Fnr, 
~l''ıık ılc~nck1f'rill' 'iiriiclii~iinii cll'
~.I. çok kun etli . ı;ok ılinç lı:waklarill' 
~ a.kiın, metin. a~ır ha arak ıliledi~i 
;kn.ı" ıı;er.in tozılıı~ıınu g(iriivıırur. .. 
b~~at srull' htı ~iirii,ii .. ih·lf'ını>k vinc 
l~: ''arlı:'iı :fa,le etım•k demt'ktir. Cün 
~1 hüvii'< dil nirıımidinin son,.ı•z haı-P
l a~hırı tn nıknrda. ı.ider irindt>. helli 
t~lir:ıiz hir IPJ>"'"" ha~h hnlunm or n 
ıı .. I'> . 
, 1 "nnn rtnıfm•ln rralanım~ ch1rn-
• tıı- Jl ,_ . 1 k .. 1 •• 
, 11 • • ıı . f'ıı ·~ı> rrr" mana'') r. o •u 
c},

1 rı'"rlq ,l p llA-ı a,,.:; ·da hir a~a<'ı an-
,.,. ,. 1 • - ' 

•ır: 11 ı.t rı •"'<'I. 

""~!ıı. \tıl arııhki kiadin val.m hıı~a-
1 a. d. 1 1 . • 1 .. f n ••·nıı an 11rı nraı,ra. ıırı f!r~rı:ı. 

I' ,,... • ' • 1 . .. k" . k" 
"'-,.ı t:'r' ı;p ı1F ,rl'I"'" 1•r '''"'· ı:-ı ,.~ ·1 

•' ı· "" :ı·l'.,rmı almıı; olah"lir. Tiirk 
1 i 1 1 1 1 1 .. . 

ı!" <' r " • ::ı ıı Hl"lll . 111 l'l I R U7.f'l"tn- • 

~~ "ııı .. ı, ı:r-k~nlerin hunu hıt~ka yol<lıı 1 
trıı"~İn~ imkan ) oktur. Rir ra!ıclın 

tele,kop11 ha ında F;iirdü~ff hiiyük ha- Bu karar bayan öğretmenlerin 
kikatler gibi. Riitün )tldı.dar nan) okullarda vazife esnasında yüzlerine 
hep hirden hir ) ıltlıza doğru gidiyor- allık, pudra vesaire .sürmemelerine 
lar~a. hu:;iin dünya yii.z~nde ya:::ayan, dairdir. Öğretmenler bu hususa bil-
\ alıud iiliip ıe c!"r.rler111 ı hı rakım~ o- h d 'kk d ki d" 
• • • • w " • tı~!la ı at e ece er ır. 
lan 1ıiiıiin ılillerın hır ılılı} <logru p:ı~- YUksek tedrisat direktörü· 
ıiği ~iizle gi.iriilcn. elle dokunulan bır U B k 1 ~ d ki 

w· k ı · . ı· · n n Bf an ı 11ın a 
;crc;r.gın eıu ısu ır. 

Diiıwa ıncdenivı-tlt•riııin ilk temel toplanb 
tıı~ları~ı 11ra~ı1raı;lar iı:in topraklarm Yüksek tedrisat direktörü bay 
altı n:Ml tiikt•nınr.z bir lıaziue. dün\'a Cevadın başkanlığında dün• öğle· 
kurıılıı ı>mıu. otların. lıay\'anla.rm n·a- dt:n Önce kültür direktörlüğünden 
sıl türe' ip ziıwirlenıliklerini anlamak de genel espekterlerin i~tirakiJe bir 
i,tcwrıler için •'ka) nlar ı:ieiti'• na,ıl toplantı yapmıtlardtr. Toplantıda 
çok. dr~crli bir kitap i~r hn ılillerin bu yılın kültür faaliyeti ve vilayet 
ana.ıı olan kiikii hulmak iı;in ıle tilen okullarının tefti§ itleri görü~ülmü~
,.c hn..-iin va.,anın ılillrr ılr. ,1 .. ~r.ri iil- t\ir. 

C! • .. ~ 

çHlm<'7 hircr <lrfiıırclir. O rski ana eli- Bay Cevat dün Güzel sanatlar 
1in hiltiin i7.l<'rİ . onlıırın 'iiı·udünclc ak~demisine de gitmi~ yeni yapıla· 
giiriilmektr.ılir. cak olan Erzurum abidesinin maket· 

nu ir.ler fü;criııcle (:alı;:anlar. c::-ki )erini tetkik etmiştir. 
yeni millrılcrin itiknılıırmcla .. aklanan Ünlvereltede ikmal 
derin ,:izı:ilr.ri ara~tıranlar, rnerleni- fm'lhanları 
H~tlerin hiitiin e~kilikl ... rin<' kaı1ar \'a· Ü 
~anlar hu ilk H ';ok herr.1,rtli , çok tii· niversitede ikmal imtihanları-

nın neticeleri dün alınmı§trr. Her 
riik olan ana ılili giirıııektf' ~üçliik fakültede alınan neticeler bu devre· 
çrkmiyorlar. Ye nilıavf't im hii)iik a- h 

de aziran devresinde olduğu gibi 
nanın. lınlli onıın siitivle lıe .. Jenip ya- ff 

muva akiyet çok azdır. Kimya fa· 
~ayan ılanıarlarınıla onun kanlarını. 
kollarında \'e lıac-aklarıncla onun km- kültesinde, riyaziyede 72 ki,iden 

! 2 si, eczacı da 3 5 talebeden 6 ıt 
, ·etini, y11n1rlak kafaqnın içinde orııın 

muvaffak olmu•lardır. <:omuz zeka \'e yaratıl'ı knhili) etini :r 

ta~ıynn torımlarının clilinr hakanlnr Diğer fakültelerde muvaffakiyet 
o ilk ,:nurlu sc· 'r. söze> Prototiirk de- nisbeti de bunlar gibidir. 
mek zornnılu kalırnrlnr. Lise ve Orta okullarda 

o ilk ~mırlıı ı;~s w· cıiizii iiyliyen- kaylt devam ediyor 
lcrin ,1i1Jcrini ve zr.k5larrm açan en Lise ve orta okullara müracaat 
lrnnr.tli. ~n hiivilk 'e cıı mukad<le.s eden talebenin kayıt itine devam 
\' arlık ~ün~ti. l;iinC'~ onun için her eCJilmektedir. Kültür bakanlığı hiç 
c:eyıli. !.?İillf'" onlarnı atıM, onlarrn ken bir çocuğun okulsuz kalmamıun için 
<lU icli. O ~damların hugiinkii torun- her müracaat eden çocuğun kayıt 
farının nurlu hir Tiirk !ıf',·rraniyle edilmesini alakadarlara bildinniıtir. 
(]illerini nçan yine ı;Unc;tir. Bu gi.in~. Yeni açılan orta okullarla liıeler 
bizim frin rn ku\\'r-tli , en hii) iik. en de bir teşrinievvelden itibaren tedri
muknıltle• hir varlıktır. Rizim hepi· sata ba§layacaklardır. 
mizılir. hi7İııı at:umzdır. \tatiirk'tiir. 

Bu yıl şehrimiz liselerine 1549 
Rugiin ılil ha' ranıımızı ya~arken · 

1 l 1 1 w talebe, orta okullarına da 4489 tale-her ~c,·cll'n C\' e son uz mrç u uı;u -
nıuzu bir ılaha, nıil) onlarca clef a <ln- be kaydedilmi§tİr. 
ha tf'J.;.rar rılerr.k ataıımr.ın yaratıcı el- Kayıt işi teşrinievvelin 20 ;ine 
lerimlen iipınek en ınukarldeı- hir va- kadar talimatname mucibince de-
zif cm izdir. vam edecektir. 

Paramızın kıymeti hakkında 
(O.uyanı 1 incide) 

Yapılan ilk tahkikat neticesinde 
§ayianın borsa dahilinde değil , Bey
oğlunda bir takım yabancı unsurlar 
tnafmdan çıkarıldığı anlaşılmıştır. 
Borsa dahilinde ve hatta kolislerin
de bile böyle bir şayia işitilmemiştir. 

Şayianm çıkarılmasındaki gaye 
açık olduğundan tahkilmta büyük 
bir ehemmiyet ve has~asiyet ile de
vam olunmaktadır. Bilhassa şayia
nın cıktı~ı perşembe gi.inü yapılan 
bi.itü~ muameleler tetkik edilmiş, 
Tü,.k borcu tahvilleri ile diğer tahvil 
ler üzerine yapılan muamele ve alış 
satışlar tt:tkik edilmiştir. 

Dün de, borsa komiserliği cumar
tesi yarım gün olmasına rağmen sa· 
b"h erkenden tahkikatına başlamış, 
ve geç vakte kad;ır aynı hararetle 
bu iş takip edilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikatta 
bu işlerin icra tarzında borsa acen· 
taları trırafrndan vukua getirilmis 
aykırı hiçbir harekete tesadüf edil: 
memiştir. 

Esasen ı:ı.centalar Maliye Vekale
tine bağlı birer resmi daire sayıl

!T'a!:ta olduğundan b iit iin tahvila t 
Ellmı satımını aldıkları "mirlere uy
gun bir ~ekilde yapmışlardır. 

Buna göre, kati vaziyetin pazar 
tesi ak§am üstü anlaşılacağı söylen· 
mektedir. 

BORSADA DUNKO VAZIYET 
Dün borsada birinci tertip Türk 

borcu tahvilleri 13.95 den açılmış, 

yine aynı 13.95 de kapanmıştır. 

!kinci tertip Türk borcu tahvilleri 

13.55 den açılmış, 13.55 de kapan· 

mıştır. Anadolu demiryolu tahville

ri 41 .70 yine aym fiyat üzerinden 
kapanmıştır. 

Aslan zimento 10.70 den açılmı§, 

30.60 da kapanmt§tır. Ergani tahvil

leri 96.25 den açılmış, 96 da kapan

mıştır. Bu suretle dünkü muamele

lerde kayde ~ayan hiçbir değiıiklik 
olmamıştır . 

Diin Londra borsasında bir lngi

liz lirası 144.6j frankta açılmış ve 

aynr fiyat üzerinden kapanmıttır. 

Bu vaziyete göre; frank bq gün· 

denberi nisbi bir istikrar göstennek

tedir. Maamafih alakadarlar bu kıy-

mete kati bir nazarla bakmamakta
dırlar. 

Emir Abdullahın has 
mUtavlrl 

Atatürk'e 'e İı:met İnönüne Mave-

kuyuya inmiştir. 
Kuyucu Mehmet aşağıya inip işi

ni bitirince yukarda kuyu başında 
bekliyen ve zincirin ucunu tutan 
amele Ahmede seslenmiş, zinciri 
çekmesini söylernittir. 

Amele Ahmet zinciri yavaş ya-

va' çekerken yarı yerde zincir kop

muf, y(\§lı kuyucu kuy:.ınun dibine 
dü~erek yarahnmıı;tır. Kaza üzerine 

amele Ahmet feryat etmi§, kahvede 
bulunanlar yetişmiş, Ahmet beline 

Ahmet, ustasını söz söyleyemiye
cek bir halde kuyudan çıkarmıştır. 

Kuyucu Mehmet hemt:n cağrılan 
sıhhi imdat otomobili ile Şi§li çocuk 
hastahanesine kaldırılmış, biraz son
ra ölntüştür. 
Elektrlk ceryanlle ö!dU 

Üskiidarda T optaşmda manav 
Salih oğlu Osman evvelki gece saat 
yirmi birde dükkanındaki elektrik 
ampulünü takarken cereyana kapıl
rnı§, baygın bir halde yere dü§mÜş
tür. 

Osman dükkan komşuları tara
{ından hemen bir otomobile atılıp 
Haydarpaıa hastahanesine kaldırıl
mışsa da yolda giderken ölmüştür. 
Kaza hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

DUterek yaralanan adom 
Dün ge<;e saat yirmi 1pirde ~ın.-; 

dan ağır yaralı olarak ht•lit işroin~ 
bir adam Beyoğlu hastahanesine ge· 
tirilmiıtir. Yapılan tahkikatta, ter· 
kos gölü civarında mühendis Zeki 
ve fabrika müdürü Nail ile dolaşır 
k.en düıtüğü ve bu suretle yaralan
dığı anlaşılmııtır. 

Trabzon limanını ıellh Fçln 
İstanbul liman işletıne,.i ikinci ,)i

rektörli Hamid Saracoğlu bugün Trah· 
zona hart"ket edecektir. 

Hamifl Saracoğlu orada Trabzon 
liman idareııinin devir \'e teı;lim mu
amele.~int" aid l>ütiin lıazırlıldarı göz
den gec;irecektir. l te~rinden itibaren 
de yapılarak de, ir Ye te-slim muame
lesinden sonra Trabzon limanı İstan
bul liman i~letme direkt<-ir)üt:;ünün e-m 

"' rinde olarak ı:alışmağa başlayacaktır. 
De,·ir vt: te~lim nıuarnele!'inde Anka-

raya gitmiş olan liınan miidiirü Raufi 
Manvr da 1ıa1.ır buluna<'akır. 

Trabzon limanı Karadenizde ma
llıın oldu~u üure en iyi bir ihraç is
kele~i olınağa namzet bulunmakta, 

bilhası1a. f mel ık Ye havYan ihracatı i
çin en iyi liman olar~k kabul edil
mektedir. An<'ak. ge-rek birinci gerck-

11e ikinci ilırar. maddeleri için e-~ae.lı 
ı~liihata muhtaçtır. 

Bu itibarla liman müdürii Raufi 
.M anya11 lkti~ul Ve!~aletinden bir mil· 
tar yardnn i!'teyerekitr. · 

1kti,ad Vekaleti bu ~-ardmu yap· 
tığı takdirde Trabzon limanının 1ran
la hii~ ük ~o"e ile hağlı olma,.r ,]ola
yı:-. ile i~tikhal<le en mükemmel hir li
man olııC'a~rnc1a hiç ~iiphe yoktur. 

ı, da'resi reisi 
Birkaı; gün ewel ı~nkaradan ~f"hri

mize !?elen fkfüad Yeka1eti iş dairc:;i 
rei~i F.ni~ Behiç di.in İzmire hareket 

etmi~tir. 
F.ni~ Rl"lıiç lznıircle bir hafta kadar 

kalarak. hir"nr.i , ·e ikinci genel emir-

lerin ne-;rinden c:onra İzmir i~ dairr ... i 
tarafmılım yapılan i~leri tetkil ede -
cek. icap eden bazı direktifler \'ere· 
ccktir. Borsa komiııeri Ihsan Rifatın ba~

kanlığı altında şube müdürlerinde~ 
mütcşe!:ki l olarak toplanmış olan 

tahldkat komisyonu bu hususta bir 
rnpor hazırlayarak lktısat ve Maliye 
Vekaletine gönderecektir. 

ra~-ı Ürdiin Emirinin hediyelerini ge

tirıni~ olan lıa:-mii~avir 'El8t:yid l\f eh

":1ec1 Ali, yarın meınleke~ine_ d~önccck- l 
tır. 

f ~ daire;.i rei~i hundan ı::onra İstan
bul )·olu ile Karadeniz bölgesindr: u
zun hir t .. tkik ~eyahatİnf: ~ıkacak. Ru 
mmtah clahilindeki bütün i~ daire
lerinin \'ar.iyctini tetkik edecektir. 

Lüleburgazda 
Asfalt yolu yaı ın Ali 

(,'etinkaya açacak 
lstanbul - Londra asfalt yolunda 

Lüleburgaz- İstanbul kısmı yarın 
saat 11, 30 da Lüleburgazda mera· 
simle arılacaktır. 
Açtl~a merasımını Jstanbulda 

bulunan 1afia Vekilimiz B . Ali Çe· 
tinknya bizzat yapacaklardır. 

1afia Vekaleti bu merasime An· 
kara ve lstanbuldan birçok vezatı 
davet etmiştir. 

Ankaradan gelecek davetliler ve 

vekalet müsteşarı B. Atıfın resiliğin

deki heyet dün akşam saat 19, 15 de 

eksprese takılan hususi vagonla .ls
tanbula hareket etmİ!tİr. 

Davetliler yarın saat 8 de Cağal

cğlunda lstanbul Nafia müdürlüğü -binasında toplanacaklar ve otomobil 

lerle asfalt yola çıkarak Lüleburgaza 

gideceklerdir. 

Diğer taraftan, Edirne, Kırklareli, 

ve Tekirdağ vilayetleri mülki ve ;uı
keri erkanı da yine Lüleburgaza 

gelecekler ve 12,30 da açılma me· 
rasimi yapılacaktır. -Halk için yolun açıldığı yerde bir 

büfe hazırlanacak ve gelenler ağırla· 

nacaklardır. 

Vekalet LüJehurgazda bir öğle ziya· 

feti verdikten sonra davetliler gen 

döneceklerdir. 

Avdette bir müddet Çorlu ordu 

evinde istirahat edilmesi de progra· 

ma dahildir. 

ŞfrkeUhayrlyenln yeni 
vaporları 

Hac;köy tert>anesinde TürJC i~çisinin 
hecerik1i eli ile meydana. ~etirlimi~ n
lan Şirketihayri ·~n Kocata§ adında· 

ki ) eni npuru hugÜn Boğaz~a hazı 
deniz tecrübeleri yapacak Ye yarmdan 
itibart>n re•men seferlere girecektir. 

Yeni npur bundan e'"'el de yHıl· 
dığı ib·ere 37!) ki~i almakta Ye !aatte 
12 mil !llİİratle gitmektedir. Vapurun 

HaskHy tersanr.!İ havuzunda yapılan 

ilk tecrübelerinde !'Ürat bakmımdan 

da diğer npurlara fütün olduğu ~ij· 
riilmüştür. 

Hasköy tersanesinde ayın tipte 76 
No :1u Yapurun in~aat.ma ha§lan· 
mı~ bulunmaktadır. Bu "8pur da kl!I 

bir zaman sonra bitirilmiş olacaktır. 
Seyyah t•rcUmanlarının 

alacaAı UcreUer 
Tielcdh e Turizm ~uhe!Iİ. •ehrimir.e . .. '" 

gelen eyyahlara kolaylık olması için, 

Beyoğlunun c:eyyah gelen biitiin otel· . 

lerine, terdimanların Ye otomohi11e· 

rin giinıleliklerini gö:-teren türkc;e 'e 
fran rzr.a ) azıları haYi 1eYhalar a~tır
ımıtır. 

Rir terciimaum bütün günlük Üc• 
reti 6 lira. yarım günlüğü 4 liradır. 
Şimdiye kadar enikonu te!!-bit edilme· 

mi~ olan otoınohil gi.in<lelikleri de ta· 

'in t>dilıni!'tir. . "' 
Bir otomobilin hütiin günü 8 lira 

)'arım giinii de il 1i:-adır. 
Tt>rcürnanların gere ücretleri t li· 

ra olarıık tc.sbit edilmÜ·tir. 
Srhhat veklll Ankaraya gitti 

. ehriıni:r.<le bulunan ~ıhhat 'P lc;ti
ıııai ;\luap•net Vekili Doktor ildik 
Saydam. tilin ak~amki rk~prr~Ie \n· 
kara\ a ıı;itmi~tir. 

Aydın ıranevıalaı ı 

hazılıklaı ı 
hmir. 25 (Hu. u-ıi) - .\ydm - Sö

ke mıntaL:a~mda yapılacak p;.onhahar 
mane' ra:;ı heıleflerinden biri hazar· 
elan sef r.rc ~cı;i:tr 'atun<la~larm nlacak 
larr 'azifrlı•ri l!eni ~ mik~ a:ıla im·elf'
mektir. ~lancna a\"nt zamane.la ınoto
rize edilmiş km·, etlerimizin kumancla 
hevctlcrinin idare 'e scd,;:teki uzifc
lerini teknik ~ckiJdr teharii7. ,.ttire· 
ı·~1~tir. ~fan~,·ra ~aha~m<la in an 't: 

hııpan ~a~lıkları ilıo içileı·ek ',. içil· 
mi 'f'<'r.k enlar tetkik edilmektedir. • 
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... , U C1e kıtpllJUI Nht rl,rılUarı ur. 

PARALAR 
• :::iterıın 630.- Pezeta 
•Dolar 127 5) • •Mark Sl, -

ö8- •Zloti ~J -
l15 - • Pengo t.>. -
t:4- •Ley 

'' j() -23- • DiDat .,2.-
...so . • Yen 

1

, Fraıık 
• Uret 
• Belçika P'r. 

I •Drahmi 

r·-- Türk takviminde 
1

0nurlu, feyizli bir gün 
(Ü3tyanı 1 incide) rada aaygı ile anmalıyız. Dil J11~ 

Dil davası, bunların hepsinden ıelesini ilmi bir §ekilde ilk itley~ıı 
üstün tutulsa yeridir. Çünkü ne odur. Bedii ölçülerimizin deiıt' 
seı, ne saz, ne mermer, ne boya; m~sine yol açan odur. Fakat ken· 
bunun kadar batlı batına mü· diıi merkezi umumide çok hünııet 
kemmel bir varlık sayılamaz. gören bir varlık olduğu halde, 

Çocuk, mektubu ev 
sahibine uzattı ! 

• lııvtçre Fr. 
•Leva 
• i1or1D 
•Kron Çek. 
'ŞUl.ıı lı.Yu.t 

t3 - • Kron tnee 
iO.- • A.ltm 

84.- •Banknot 
2300-
çe KlER 

S:.l -
lC.65 -
261 -

Türkiyede dil meselesi, pek ye· Türkçülüğü tam bir- devlet iti h•• 
ni bir i~ gibi dü§iinülemez. Fakat line koyamadı. · 
bunun devlet vazifeleri arasında Türk vatanını bugünkü irfı.O 
yer ahır, yenidir. l>ayramına kavuıturan dehaya}.• 

Zaman · zaman büyük hatlarda tatürkle ka~ımuJ bulunuyoruz. 
revrenin ve rag"' ın duygusundan Türkçe, saf türkçe, ıade türkçd 

• ı..oncıra G~S - • Vl,ana i 1688 3' • 3' d" d k A bu k • rok yu'"ksek. ••kın sezitler mayala. ıyor u • ma, na avutrD1 
• Nnyor• ll,i87.> • Madrl.O lL 7038 3' , -,. f !t. 

• 

Çarls Flo,-dü tedavi için 

1 çağınlan doktor, gidip va:::i,cti 
Amerika Birle~ik llükumet 
leri emniyet umumi müdiir· 
lüğü Şikago ~ubesi şefine an· 
latıyor. Şube Melt:in Pörvis, 
derhal ciymenlerdcn llollisle 
Kadiyi ~ağınyor t•e bunlarn, 
Diyrbom sokağında Rossinin 
evine gidere!•, icabını icra et· 
melcrini ~öylüyor. 

Holliale Kavli, vakit kaybetme· 
meği gözeterek, derhal "merha
metsizce av,, açıktılar. Yanlarına 
bir çocuk alarak, Diyrbom ıoka· 
ima ıittiler. 

Daha evvel, kendilerine katılan 
çocuğun, yaptıracaklan itin ehli 
olup olmadığını arattırmıtlardr. 
Bu, getir, götür ayak i,leri gören 
çocuklardan biriydi. ~çıkgöze 
benziyordu. Kendisine dikkatlice 
bakan ve birkaç ıual soran ciy
menler, bu kanaati edinmi,Ier ve 
yola çıkmadan, icap eden talimatı 
vermi§lerdi. Hollis, ıöyle demİ!· 
ti: . 

• P&r1.1 23 o;ı;; • eerım l 9637 mr. Hiç dütünülmemit fikirler nın yollarını bulamıyorduk. ıt~' 
- Mutlaka! • Mil&.ııo l4 9682 • VVfOft tı13:ı ortaya atılır. Fakat hunlar, yıldız lali maddi ve manevi olarak ilk 
- Mutlaka! • SrüluıeJ 4 68.Z.> •Suda~ 3 o::ııo akıılarr gibi arkalarından geçici düşünen O, oldu. . 
Diyrborn sokağının başında me- • AUD.a ::ı7 002;; • ewu., 1010063 bir izden hatka bir ,ey hırakma7.· Devlet makineıini, tam hızla &ıı 

murların yanından ayrılıp göıteri- • Cene"" :i ' 3 • Betgraa 34 9S:> Iar. Bunlarda yakın bir sabahın uğurlu yola O, sürdü. 
1 d . k k • aor,.. 636912 • !'okob&ma 2 73:16 D"I f b ı· ..,. o d ~<il en eve oğru :;c~ır~~n çocu apı- mu··J"de•ı"nı· veren 1"Jk ı•ıklardaki su··. ı se er er ıgıni , yap t. v 

• Amsterd&m 1.42.>o • Mcı111t0Ya 20 3J7.> • :r 
yı çaldı. Kapı, biraz sonra usulca • Praf ~.5915 • stokholm s.~ rekli açılış yoktur. Yanıp söner- uzak, en ıssız köylere varıncıya k•' 
açıldı. E 5 H A M ler .. Ve işte 0 kadar. dar, her karıt toprağımız üstfuıÖ" 

- Ne var? Kimi istiyorsun? Ka•garh Mahmudun "Divan lu- konuşulan türkçenin müıahade ıl· 
ış Bankuı 9 sol ştr. eayn,. .- 'lL' 1 o ba d M'l 

- Burası Mister Rossinin evi, AJı.adoıu _ uerkea &nlr 90 gatültürk,, ünde böyle bir zeka tına a ınmasınr , tar ı. 1 
• 

~eğil mi? ReJI ı 60 •Çimento ıo ;5 hızının çaktığını görürüz. islim- yonlarca fit toplandı. Kütüph" 
_ Evet! stlkrazlar - fahvllle r lığa dört elle ıarılmıf dini bütün neler elendi, eski eserler tarandı· 
_ Bir mektup getirdim! • ıua T.Hor. ı ıs ~5 aı:ıektrD bir adam olduğu halde hu Orta Büyük bir harç yığını ortaya ke>-
- Ver! • • • • o 13 ~ rramn1 Asya Türkü, soyunun medeni bü- narak işlendi. Kılavuzlar, Jtjgat• 

k d. · b"l" • • • • m 13 ::ı;; Rıhtım yüklüminü, dilinin zenginlig"' ini, ler yazıldı. Tam manaıiyle • ilrıtf 
. - Ancak en ısıne vere 11• •tıtık.D-'"'1> ıs 61> • ·-· .. -ıo t ~·10 :o- b" 1 "' • d"k B-.. ~ -.. ~ ,.... estetikteki y!!'--ek derecesini ıöy- ır ça ıtma çagma gır ı . ue-
rım ! • Erge11J tauk 96 2:i- • A.Dadotu D '1 70 ~· · b · · f b 1 • te 

Demindenberi çocuğu dikkatle lE:"28 • y uo .uıadolır m ,060 ~ lemek zorunda kalmııtı. niı, ır ır an ayramr o arak, ıt 
ıüzen adam, bir kat daha dikkat- s. Ersurum oo 1ıCnme11111 A S9.~- "Divanı lugatültürk,, ün, alela· bunlar için kutlulayoruz. ~ 
le baktıktan sonra, homurdandı: de didaktik bir eser olarak yazıl- •• . •• ı· 

b 
-:- ty, i ya, itte! versen e ! Rosai T k . 26Eylül öEylUl madığma, ben bütün kalbimle i· ~G U n 1 U k 
enım. a vım CUMA Cumarteıi nanıyorum. Bu kitabın başında ta· RADYO ' 
Çocuk, bunun üzerine mektubu 2 l Recep 22Recep ıılacak kadar derin ve "lisaniyat,. 

uzattı. Rossi, çocuğun hal ve tav- G11ıı doıutu J J SO ı ı 53 düs~~lar~na uygun mukaddeme, Froııramı _, 
rından bir •ey rakmamıştr. Mek- OQn bat... 12.00 12 00 ıahıdımdır. ~ 

'lL' 3' - "Ş h"d • d k• • l"k Öğle ne~riyatr: Saat 12,30 Pllkla 'l'(1t 
tubun çete arkadaıları tarafından B&b&b namuı 1007 10.13 eva 1 ,, ın e 1 zengın 1 te mu.s1ldat. 12,60 Havadis. 13 BeYotlu Haikefi 
bu suretle gönderildiğini sanmı~" Ogıe oamuı 6.04 6

9
.06

7 
ıahibinin nasıl ve ne büyük bir g&ıtertt kolu t&rAtmdan blr tem.sU (cn.riti>' 

t lldııdJ rw.ıw:ı 9,26 ,2 ·u • • • k H So tr. Akoam 1 2 oo ı 2 oo mı i gururla bu ite gırı§tiğini pe n. ıııO.. 
· Uzatılan mektubu alan Roaai, Ya•- .. ~ 1 31 l.S l •• ı ·· t · Akfaın ne~rlyatı: saat ıs Dil bayraDll .... _ guze .gos erır. naııebeUyle ıöylev (Ankara - tııtanbul rtd-

zarfr yırttı ve içinde yazılanları .>- lmaaJI 1010 1013 "Alitir Nuvai,, nin "Muhakeme· yolan bırıe,ık). ıs,3o Plt.kla d&n.8 musikl,t. 

- Delikanlı, seni gözümüz tu. kuniağa baıladr. Daha ancak bir rı.ım ıeçeıı &11Dlert 266 255 tülluaateyn,, inde ise hu fft1rurun 19,30 Konterana: Selim Sırn Tarcan '(Poloa-.,. 
t ku tu k• Tılm kala.o C{!DJert 98 9l • •- t tuyor. Dolayısiyle, yanm saat için ıa ır o mut , ı... d h k b' .. ... . b l ya mmt musikisi ve Şopen). 20 mıuııe 

(D 
" 

V ) a a açı 1? omegtDl U UfUZ. ark•An•ıan tar&fmd•" Türk m••-'t..l..ı ft }ltllJ 
poliıe mensup olacakırn. Sana po- __________ _.:._e_a_m_ı_ar_ ... ......, ...... ~ 

Fakat bu gerçekten büyük adam, G&rkılan. 20,30 Ömer Rıza taratmd&n araP~ 
liı i•i oördüreceg"'iz. Yapacag .. m E k. M B ·--A--

4
• 

:r • s 1 ısır aş Zahl e Borsası . 1 •ı·· k .. .. söyle\'. 20•4:5 Bayan Mu.zatfer ve gr_....-i,, ehemmiyetli bir ittir. Görelim - r eıerıy e, ur çe, acemceye uatun- 1arı taratmdaıı Türk mu.sildat ve halk ,arıa-ı 
seni; sana aüveniYıekte bakir oldu• ·- "4~µç..;.;r._ v~·--=·::ı.,1 28, 9 f !937 dür!,, diye avaz avaz haykınrken, larr. (Sa.at ayan). 21,15 Orkeatı...W,111 J.; 

"flfımiızu illia et! ... - ~ et\tl ''Hüseyin Bay kıra,, nın, ferman· jan11 ve ,!>°r!a haberleri T• ertesi stmUD Pı;!i 
' CiYnıen, bu sözleri söylerlCen, Buğday yupıupk lan farsça yazılıyor, "Herat,, sa· ramr. - 2•30 PlA.kla aoıoıa.r, opera ,,. op 

neıeliydi. Çocuğun verilen i!i ha· 1'1 yaşındahi Viyanalı Buğday üaert es 10 6 ıs raylarında İran zevki hüküm sürü. parçalan. 
23 

son. _.. 

,~rabileceğine emniyet getirmit· hızla nihayet evlendi · ~~dar "lO "ıs yordu. Selçuklarda resmi dilin a- K u R u N 
tı. Yulaf 

2 27
'
6 

- - cemce olması da gösterir, ki ıura-
Küçük, sordu: Dolacak ç ocuklar, mUs- Ku§Yeml 

17~,IS--: = da burada tek tek parlayan bu ze· ·ı ı a- n 
- Ne yapacağım? IUmanhk dinini kabul Keten tohumu ıo - - - ki. atıbıları, muhiti peılerinden 
- Bana dikkatle kulak ver! Sa. edeceklermı,ı Nohut natürel ı5 22,5 - - ıürükleyemediler. ta rı·fes ., 

na vereceğimiz bir mektubu uzak- Susam 17 - Divan edebiyatındaki "Türkü 
tan gstereceğimiz eve götürecek- Kahireden Daily Expreı gaze· TICUk mal 1315 

- b'aait,, in, "Mütayibatı Türkiye,, tlln sayfalarında. santimi 40 Kt~ 
ıin. Bu ev, Mister Rouinin evidir. lesine bildiriyor Peynlr klL§ar llELEN 'i:s - ts - gibi eserler, etraflarına hiç bir ka· Resmt ilanlar SO ,

1 

Sen de mektubu ev sahihine vere· 17 yaşındaki Yiyanalı kız Maria Buğday 1028 Ton lahahk toplıyamaddar. 
Cek.l·n. Anladın mı?. Yanı" bu Mı"s· Huebner, Mısırın üç defa B:ttvekil~ T • b 1 ·ı· Dördüncü sayfada lOO " :s Arpa 420 ,. anzımatm en i gı ı adamı, Üç ve ikinci 158.yfalard& 200 ,, 
ter Roasiye ! Mutlaka kendiıine ! }iğini yapmış olan altmış dört yaşın· Çavdar ııs •• Ziya Pata, "Şiir ve inpmız,, ya· Birinci sayfada 400 ,. 
Baıkasına vermek olmaz, ha! "tı. daki T cvfik Nesim paşa ile evlen· ~n ak 110 •• zısında ı_aşıla.ca.k bir görüt aydın· Baslık illnlar 500 ,, 
le tahsen kendisine vermem la- mi§tir. ap 

20
'
1

" •• hğiyle dıl ve !İİrimizi incelemit 
zım !,, diye israr edeceksin. Yapa" Genç gelinle yaşlı güvey izdivaç Suum 

48 
.. ve: Ticarl mahiyeti haiz oımıyatl 

bilirsin bunu, değil mi? mukavelenamesini hususı bir tören- ~:=~~ !~.31, : "Hakiki Türk !iiri deyi,, üde- küçilk illniar 20 kelimelik beş de-
- Yaparım elbette! de müştereken imlamışlardır. Fakat Mercimek 115,1/2 ,. me. kayabqı gibi •ekiller içi~d~ fuı 120 kuruştur. Eskiden nıtı• 
- Haydi bakalım, göster ken· usul üzere, bir hafta on gün ke>dar Tiftik 18 B ı 'lL' kavelesi olan mUşterilerimidO 

GtD•N .. yaııyor. un ara hele bir itibar e· k ı ı · Udd tin f 1• 11 
dı.nı" '· ayrı ya"ayacaklardır. ... k" nıu ave e en m e ce ar,.. :ıı TifUk 112,112 Ton dilıin, az va ıtte ne ,airler yetiıir, tınmaz:. Uzu.o müddet devaınll 

- Nerede mektup? Yapılan mukaveleye göre, Maria npak Hı4,11, ,, görürsünüz!,, derni•tı·. Fakat ken· n er. 
- l•te ! katolik dininde kalmakta devam "( ilinlar tenzilata tabidir. 8.n " ' 

:r :tç tmdık 13 .. di sözüyle iıi biribirini tutmadı. mek hususunda yalnız ve mtinJıa-
Çocuk, mektubu aldı, memurla- edecektir. Razmol 399 " Nerede kaldı, ki baıkalarına örnek sıran VAKIT YURDU altmdalÔ 

rın peıine takıldı. Yolda Ho11's Tevfik Nesim paşa bittabi müslü· ~:ııam ~::~~! ·· olabilsin. Kemal6ttin fren ilin bürosıın-
aözlerine devam etti: mandır. Fakat çocuklar:c, babalan· K. fındık ıo ·• 1 Tarihi hakları çiğnemit olma· müracaat edilmelidir. 

- Yapacağın başka birıey yok! nm dini üzere, yani mü~lüman ola· mak için "Ziya Gökalp,, ı da bu- · Telefon: İstanbul. 24370 

senin vazifen, mektubu vermektea rak yeti.§eceklerdir. 11••••••••t••••••••ı•llİİll•••••ilİılı•ıımİl•••t•••••ı••••·-ibaret ! Yeni evliler, halaylarını yukarr 

1 - Peki! Mısırda geçireceklerdir. 
- Haa.. dur! Söylenilecek bir Marianın babası, "'Nesim, kızıma 

'~! ~~ha var. ! ~banca çekildi~i~i bir p.aşaya l~y!k olan mücevherleri 
~ordu.n veya sılah patladığını ı~ı~· verdı,, demı tır. 1 
tın mı, hemen yere yatarsın. Bir Antalya sıtma mUca
kö~eye at kendini ve hiç aes çı- d I I f h kk d k I 
karmadan yat yattığın yerde, gü- e e re S 8 ID 8 
rültü. patırdı gecinciy~ kadar, bel< dav 8 
le! Biz sana ayağa kalkacağın za. Geçenlerde bir gazetede Antalya· 
man sesleniriz! İyice kavradın da sıtma mücadele reisi doktor Rıza 
mı? Erksan aleyhine sıtma mücadele 

Çocuk, başını salladı: memuru Sırrı tarafından yapılan ~i-
- Eve!! kayet üzerine dava açıldığı ve dok· 
- Cesaretin kırılmadı, ya? tor Rıza Erksanm beş gün hapse 
- Hayır! Ye 25 lira para cezasına mahkum 
- Korkmıyacaksm? olduğu yazılmıştı; bu hadiseyi haber 
- I<orkmıyaca~ım ! Siz heni ne veren gazete hükmün kanuni müd· 

za,.,nediynrsunuz ! det zarfında temyiz edilmediğini ve 
Memurla... f" ·: düler. Çoc_:c infaz edileceğini de yazmakta idi. 

ka,Iarını kaldırdı Alakadarların bize verdiRi mallı· 
- S•v .. si7. ba ..... 111utlaka sesle- mata göre bu hiiküm kanuni müd-

neh:Jec~!uiniz, ya?! deti içinde temyiz edilmistir ve in· 
W.~mı•r~ar. ,,.,.aft;ırını rl~~itt;J~ · fazı mevzubahs değildir; dava evra

Bun~ rzı%...,,..,_ Ho!li~ de. K--vli eh kının temyiz mahkemesince tetki· 
hemen ayni zamanda temin etti· kinden !onra mesele tavazzuh ede· 
ler· ccktir. 
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Oynayanlar : Barbara 

Stanwyk ve 

R obert Taylor 

Aşk-Sa.adet ve güzell i k şaheseri 

Me,hur Rus muharriri PUŞKIN'ln aımez eseri 

PlERRE BLANCHARD - MADELEINE OZERA Y 

MARGUERITE MORENO ve ANDRE LUGUET 
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İPEK 
Sinemasında 

saat 1 de m ·ıtine 
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Tefrika Numaraı : t& Yazan: Niyazi Ahmed 

.. Tercome ve lk~lba• hakkı rnaht'uadur,. 

Ruslar Tuna önünde 
Ani ve şiddetli bir hllcumla köprU yıkıldı 

ve Çar ordusu Tuoaya gUmUldll 

~wastopol lımbinde Türk asi.eri .... 

- JlPn. Patana kii) iinden bir Tiir-
küın .. R11-.1ar hizi çok sıkt~tırdılar .. 
E, lrr:nıizıle ne hulclular a altlılar. 
Bir z:ıhit ~ec.:e Yarı ı kapımızı kırdı .. 
1\ r..,nna atnşınnk isteıli. 

Kriylii ağlıyordu. Hı~kırarak ağlı
yordu. 

- r'unU nğl1ğrt1111a ~İlrHICğf" ta· 
lrnmıııiil cdrmrztlinı. Zabiti iki neferi 1 
il,. herahn iil<liirclüııı. Heııi rle yara· 
ladı'ar. D•trama' nrnktmı. Knçlım. E· 
ğPr lıarrı erlhuNmız. ilk üıwe Çatıma-

1 ~·ı :-1mt7. . • ize yol h;i,.tereyiın •. 
/l:m n!h a Jnm. on C.izle•·i ~iiçlüt-fo 

1 sü··I :yelJjl,Ji. Yara T hafi r olnııJ.Jna 
ra~· nt>•ı fazla k~m nkıtarnk ) or:;un (lün 
ınü t{İ. 

B ıı manzara f ~mail Pa~:lrı çok mü· 
tees ir llttİ. Yaralıyı ka1ıhrtarak vara· 
ınr lrn.~latı rnl r. O ~cr.t": 

- Y arrn Çatana,·a lıcn hiirum ede· 
cc~iın .. karnrmı 'errli .. 
t;Uill'Zll'hklarr ikmal eıtlrdf.. 

•'lfnq Rılr k<ivlii f erikten a' rıhıin,·oı· 
at'a onu" tak.iı> edi ·ordıı . Y~ra~mı• u· 
nutmu .. tu. Y <ılmz arada 1ı:,. derin ir. 
çeki ·ordu. .. 

Harbe top atr.~i ile lıa~landı. 
Çntana. Tuna a yakm bii ·ük hir ela 

sın lepe inde' ük ek ve harhe eh eri,· 
li hir ) erdir. Bııra 1, Hn~ya Kalafat'a 
harekf'tin'1c a~ cenalıında İı4İnad ede· 
hilereği hir nokta ol<lııl;unıl:ın hiirunı 
üç ko1tlım yapılıyorrlıı. Hu-.1ur aw·ı 
hattına cla~ıtılurak Mirnıııa gPc_:İrİl<'n 
a kf"riıı knr,.r ıncln ıımkaveınet e<1emi· 
yere ~ddlme~c ha:Jadıklart \'akit. u
ınumi bir yiirih ii. lm~Jadı. Kili e 
nıeydanında toplanan kın' etler, iin· 
~ii 1ıiicnımına ııj;ravarak Jnğıldılar. f ~
le hu c nada 1 mml Pm~a ile ÇatanaJı 
kö.,'ii f.iri hirlerirıi kayhettilt'r. 

F~rik 1 mail Pa~a. manen huzur i· 
,.:nele irli. nir kii liiniin arzıı~unıı Ye
tine :getirmi~ , n) nı zaııuını1a ınuzaffe
ı ·j ·et kazanını:.tı. Kuınanılım, hizzat ~s: 
krrin nrn ma giretı>k çarpı~ryordn. 

İki tnrafm en kızı§nıı lmlnrnlıı~ıı 
hiı· ır:ıcla Uuıııt'li rmlusu Şi~hanrt'; ta· 
htını hinha"N Saic1 a~ıının hinrli~i at 
)'aralanarak yere :\'lk1ltlı. Onu knrtar
trıak irin atını ko~ıurnrak ferik 1 mail 
l>a~a ... ol hilc~iııi;ı ii t tarafından ya
talandr. Fnku~ huna ra~men ) ere dü· 
~en "aid a~a) ı kurtarınağa ko:ıu ·onlu. 
İ1u efPr kendi i aynı nkihete uğra·ı 

· dr. t1. hirknç yerinden yccli~i kursun· 
la ) ere scrilmi1iti. 

Ruslar katıyorlardı. Fakat liarp de
Yam ediyordu. hmail Pa~anm yerine 
ferik Mmtafa Pa~a geçerek kumanda· 

yı eline aldr. 

Çatana i~~al edilmişti. Ancak tepe· 
lere kaçan Rn;;larm, yeni hiicumlarm· 
dan korkuluyortlu. Kuman<lan Ahmed 
Pnı:a· . . 

- l\f117aff l'r olduk. Yalnu: hurayı 
ic~: ıl ı•ttik ıli\'e durmak do~ru de~il

dir. Çiinkii Ruslar kuwetlitlir. hü

rıınırlnn EOarrınazar etmek lazımdır .. 
ıniitalencrnda bulundu. 

Gel'c1~yin mm:aff er ordu geri c;e· 
kiliyor, yaralılar idine n.ıklecliliyordu. 

Hunların ara~mda iki nrah dal1a ,·ar
ı.lr: f :-rnail Paşa ile Catanah Hamid ... 

fkiııi ılc ınenmundular .. 
Haıııifl kınm kurtarmr,;tr. 

ıle !!İİtİirih ordu. 

· f rn1ail Pa\a Rus kun·etle~inin mü 
hinı Iıir kı mını mahvetmiş ,·c iyi bir 
c1rrı; 'crıııi:ti. 

Manzum Sıva. topo1 tarihi 
mıılıarehe. ini fÖyle anlatır: 

... clıcr t'nhti tlii~mana ulaştı. 
Aman lıiı; r<'rmr.yip lınrbc bula:;tı. 
Tutıı§ttı nt~ lwrr §ıılclcndi 
}'erin )'İİ;;İİ lıcmnn hana. bulandı 
G<'</lnwz oldu dii.~man lô;Şesinderı 
A !.-ar harı ırmağı lıer köşcsind<'1t 
İl.-i ~arıt d<1yandı durdu Moskof 

Çatıına ınuhım~he -inclen ordunun 
geri tcki1nıe inde çök isabet etlilmi§ti. 
Çünkii Rus knYYctleri hu mağlubiye
tin aı·ı ını çıkannak i~in her ~eyi ya· 
par.aklenlı. E-a en Rus km ,·etleri he

niiz kat'i hir harhe g:ri~nıemiş olduk· 
larını cİ) 1 iyorlardr, Km""'·etleri çok
hı. hıvaff ıık olamamaları için de ~e· 
her ~ ok:tu. 

Kalafat civarına 30 hin Rus piya
lle i. cliirt alay siivari. elli iki top yer· 
lcşlirilmi~ hulunuyorclu. Tunayı geç
me ar.ıninde idilr.r. Mareşal Pa8kiye· 
'iç martın 2~ inci günii sabaha karşı 
Gorçakof, Ocakof 'e miralay Ladri'ye 
ordu ile hareket etmeleri emrini ver
tl i. 

(Devamı var) 

Türk ordulan kumandanı Ömer P~a 

5-KURUN 

Atatürk Türkiyesi 
(Üştyarıı 1 incide) \ 

aını bir daha bütün dünyaya anlat· 
tı ve Büyük Türkün milletine ol
duğu kadar ilim dünyasına açbğı 
yepyeni çığırı bütün anahatları ile 
tebarüz ettirdi. 

Kongre saat 14 de Maarif Ve
kili Safvet Arıkanın batkanbğın
da toplandı. Sekreterliklerde Ba, 
yan Fakihe Öymen ile Bay Faik 
Reşit bulunuyorlardı. 

Atatürk Milli Müdafaa Vekili 
ve Adliye Vekili ile toplantıya ıe· 
ref vermişlerdir. 

Alman Proleıörünün Tezi 
Başkan sözü Profesör Hartma

na verdi. 
Profesör tezine fCiyle l>aıladı: 
"Yeni Türkiye hakkında burada 

liu büyük devrimi bizzat yaıamıı 
ve her gün yaıamakta olan sizle· 
rin karımnda söz söylediğim için 
bu hadiselere dair yeni vakialar 
zikrGdeceğimi zannetmeyiniz. Siz 
bunları, bizzat memlekette pulu
nup phit olmamıf, sadece uzak
tan takip edebilmif ve takip etmek 
f l?'satına nail olmut bir ecnebid~n 
çok daha iyi ve yakından bilirsi
niz. Ben yalmz hadiselerin Türk 
milletinin mukadderatı ile yakın
dan ali.kadar olarak takip eden 
ve bu derin inkili.bı Türk milleti
nin tarihine bakarak anlamağ~ ça· 
lııan yabancı bir müıahit sıf atiy. 
le edindiğim intibaları ve bu hi· 
diselerin benim noktai nazarımca 

Türk milletinin teki.mülünün umu 
mi çerçevesi içinde ne gibi bir e-
· hemmiyeti alacağını iıaret etmek· 
le iktifa edeceğim.,, 

Profesör bundan sonra Türki
yedeki inkılapları çok yakından 
takip ettiğini anlattı. Yapılan it· 
)erin a~ametini tecessüm ettirerek 
Türk milletinin milli ıuuruna s:ı
hip oluıunun yüksekliğini tebarüz 
ettirdi. Osmanlı saltanatı ile bu
günkü Türk cumhuriyetinin teza~
Jarını izah etti. 

Profesör Harbnanın tezinden 
sonra celseye on dakika ara veril
di. Bundan sonra Profesör Afet 
tezini okudu. 

Baıkan Bayan Af etin tezinden 
ıonra kongrenin sona ermesi do· 
fayısiyle bazı ecnebi profesörlerin 
söz istediklerini söyliyerek ilk sÖ· 
zü Almanya namına Profesör Hart 
mana verdi. 

Alman Proleıörün Sözleri 
Profesör kendilerine gösterilen 

misafirseverliğe teJekkür ettikte"'l 
sonra baıarılan iıin kıymet ve '!· 

l.emiyetini tebarüz ettirdi. Sözle~ 
rini ıöyle bitirdi. 

''E.. t kk .. 1 . . • k l' · g .. _ e;: _;.- erımızı e ım"!· 
lerden başka bir şekilde de ifade 
edebilirsek, kendimizi bahtiyar 
addedebileceğimize emin olabilir
siniz. Türk tarihini daha derin 
anlamak için hepimiz candan gay:. 
ret edeceğiz, bunu ıize vadediyo· 
rum.,, 

Menghine'in Sözleri 
Baıkan bundan sonra Profesör 

Menghine söz verdi. Profesör, 
Türk tarihinin cihan tarihini bü
yük bir tekamüle aevkeden bir 
kudret olduğuna §Üphe edileme· 
yeceğini ve kongrenin büyük bir 
ilmi hadise olduğunu söyliyerek 
dedi ki 

"Bize fevkalade büyijk bir lu
tüfkarlık ile bu hadiseyi ya!amak 
fırsatını verdiniz. Buna k&r§ı en J 
aaınimi teıekkürlerimizi ıunarız 

ve ayni zamanda dahi önderinizin r 
daima yükselen devletinin ve hal-ı 
kının bütün bu inkitafları semere
lerini ıerefli bir sulh içinde zevk 
ile idrik etmesini dileriz.,, 

Çekoılovak Proleıörünün 
Sözleri 

Menghine' den sonra kürsÜyP, 
gelen Profesör Rypka, A vrupanm 
en eski üniversitesi olan Şarl On\. 
versitc~i ile Çekoslovakya Şark 
enstitüsünün hürmet ve sevgileri
ni türkce olarak bildirdikten ıon
ra sözlerini fÖyle bitirdi: 

"Şimdiye kadar koyu liaranhk
lar içinde kalmıı bazı meıeleler 
aydınlanmağa baılamııtı. İmpa
ratorluk devri bu meselelerin hal
line yardım edemedi. Ancak Tür
kiye cıımhuriyeti münevver hüku
meti ve bilhaısaReiıicumhur ıaye· 
ıindedil' ki hakikt ve ilmi bir tarih, 
yüksek himaye ve irptları altında 
inkitn.f edebilir. 
Yaıurn ikinci Türk Tarih Kon· 

gresi, yaıuın selefi ve halefi .• , 
Frarm: Proleıörünün 

T qekkürleri 
Bundan ıonra künüye gelen 

Franaız Profesörü Delaporte Fran
sız profesörleri namına tqekkür 
ettikten ıonra büyük bir babalık 
ıevgisi ile kunımun ve kongrenin 
çalıtmalarını takip edene dönere~< 
"Bütün vatandaılarımın derin 
saygı ve sevgile;ini arzetmekle ıe· 
ref keıbediyorum ve kendisine eı-

ki Eti terefine söylenen fU ıözler· 
le hitap ediyorum: 

"Bay Baıkan Atatürk. Sizin, 
ıahsınızın, evinizin, etrafımızda 
bulunanların ve memleketinizin 
itleri rastgitsin.,, dedi. 

lngiliz Proleıörünün Sözleri 
Profesör Lelaparte'den ıonra 

Oksford Üniversitesi profesörle
rinden ve dünyanın en büyük ilim 
lerinden Profesör Mayrea: 

"Uzun aenelerdenberi ıeyyali
lar ve arayıcılar Yakın Şarkta yap· 
tıklan tarih ve arkeoloji tetkikle
rinde Türk doatlanndan yardım 
ve sıcak bir kabul gördüler. Türk 
Tarih Kunımunun tertip ettiği ve 
büyük bir misafirperverlik hava11 
ve muhteıem bir muhit içinde ce. 
reyan eden bu kongrede birçok di
yarlardan gelen alimler toplandı· 
lar ve tetkiklerini ortaya koydular. 

Serginin mükemmelliği ve teb· 
Hğlerin etraflılığı matbuatta kon· 
gremiz için büyük bir alika uyan
dırdı. Kongrenin bizzat Türk Cum 
hurreisi Atatürk'ün himayesi al
tında bulunması ve İçtimaların sık 
sık onun huzunı ile tereflenmesi 
bu hadiseye h'.:ısusi bir ehemmiyet 
verdi. Bu ~·.ıretledir ki yalnız ile
riye değil / mazisine de bakması· 
nı bile?J ·ıe mazisine bakarak istik· 
halinin yolunu tayin eden bir mil· 
let. için tarihi tetkikler ancak ehem 
miyet kazanabilir. Kongrenin İn
giliz azaları Türk Tarih Kunımu
na ve onun hamisi olan Atatürke 
kalpten gelen hayranlıklarını ve 
tükranlarım sunarlar ve ilmin te· 
rakkisi ile beraber yürüyen büyük 
saadeti dilerler.,, 

Lehi•tan Proleıörünün Sözleri 
Lehistan namına kon$freye itti· 

rak etmit olan Profesör Przewors
kai ıunlan söyledi: 

"Temennimiz, bizim için pek 3.· 

ziz olan Türk milletinin, Büyük 
Önderinin dahiyane ve kuvvetli i
daresiyle tarihinin pek tanlı yap· 

raklarına yeni yapraklar ili ve et• 
mesidir.,, 

ltalyan Proluörünii.n 
T emennüeri . 

İtalyan Profesörü Rossi türkçe 
olarak tunları söyledi: 

"Ekselans Atatürk, 
Türk Tarih Kunımunun sayın 

bukanlığı, 
llk emirde, ltalyan meslekdaf"' 

larımın namına, Türk toprağmd& 
bize karşı gösterilmiş olan kerem· 
kar misafirperverlik, ve bu ilim 
bilginlerinin toplantısına İftİrak 
etmeğe verilmit f ıraat için derin 
tetekkürlerimizi ıunanz. 

T. T. Kurumunun mevzuları o
lan ilimler için beslediğimiz .sev• 
ginizden dolayı, Kurum tarafm. 
dan davet olunarak biz ltalyan bil 
ginlerinin genit ailesinin üyeleri 
olduğumuz itibariyle, onların na• 
mına da teıekkürler takdim ede· 
rim. Biz, onlara, Atatürk Türkh 
yesin de ilmin ne kadar takdit- edit
diği, ve insaniyetin müıterek ta• 
rihi ile uluılann mütekabil müna 
sebetlerini ali.kadar eden sahal&f" 
da ltalyaya, bütün dünyanın bil
ginlerinin yardnnlaımaları . için 
ne kadar genit bir meydan 1>umn" 
duğuna dair haber vereceğiz. 
Bilhuıa büyük ilim meseleleri· 

nin tetkiki yolunda Türk ilimle· 
ri tarafından ne kadar yükıek· a· 
lika gösterildiğini anlatacağız.. 
Türkiye ile ltalya arumdaki idil· 
türel münasebetlerin daha .büyü)( 
semereler vermesini temenni ede
riz. Türk Tarih Kurumundan bir 
ricamız vardır ki, o da bir Türk -
İtalyan biblio~fiuı tertip edil· 
mesi hakkında ileri ıürdüjümüz 
teklifimizin kurum tarafmdan te
yit edilmesidir. Ta ki, bu eser müt 
terek mesainin neticesi olarak da· 
ha iyi bir surette fiile ıetirilain. 

Y aıa11n Aatatürk'ün Türkiye• 
si.,, 

Macar Prg/uöriin Söı:leri 
Bundan ıonra Macar Prof ea~rn 

Comte Ziçi, Macaristan namına 
kongreye teıekkür ederek dedi ki: 

''Bu kadar yüksek cen&averlik 
ve siyaset an' anelerine malik mil· 
}etinizin timdi aarp medeni1etimi· 
zin de faal bir yapıcısı olduğunu 
görmekle bahtiya.nz. Büyük Şe
fin bu değitiklikte ne kadar yük· 
ıek ve büyük bir rol oynadıfmı bi~ 
liyor ve daha çok uzun yıllar muti• 
terem ve Büyük önderin aize, göı 
terdiği yolda, rehber olmumı te· 
menni ediyoruz.,, 

Profesör, bundan ıon.ra •Ynİ 
menıede:ı gelen dütünüt tarzı, 
ayni o1an iki milletin miifterek ;a· 
hıma ile dünya medeniyetine fay 
dalı hizmetler yapacağını söyledi. 

Bundan sonra İsveç. profesörü 
Ziçi kürsüye gelerek Atatürk Tür· 
kiyeaine kartı hayranlığını anlat• 
tı ve iki hükUmet arumdaki sami· 
mi dostluğun daha çok inkipf mı 
temenni etti. • 

Profesör Ziç.iden ıonra Roman· 
ya Profesörü Nestor, Türkiyeden 
ıükran hisleriyle bir daha gelmek 
ve Türk ilminin verimlerini öğ· 
renmek üzere ayrılacağını bildire. 
rek yerini Yunan Profesörü Mari· 
natoıa verdi. 

Yunan Proleıörünün 
Sözleri 

Tezini almanca okumuf olan 
dost Yunan profesörü, franıızca 
olarak tunları söyledi: 

"Memleketinizin Büyük Önder, 
ve Cumhur Batkanı Atatürkün i· 
daresinde katettiği terakki yoll..1 · 
rı gözlerimiz önünde mütahhas 
bir tekilde canlandı Hiç bir mem 
lekette harpten sonra yapılan ıs· 
li..hatın hiç biri burada gördük]e. 
rimiz ~adar radikal olmamışbr. 
Bu kongrenin muhterem üyeleri 
gibi her teyi tarih' ve tenkidi bir 
xaviyed~n görmeğe alıtmıf olanlar 
buradaki inkılabın cezriliğini dıs.· 
ha iyi anlar ve görürler. 

Biz Balkan memleketleri, eğer 
sizi pek sevmeseydik, haset ediyo
ruz, derdik. Bizler yani Türkler 
ve Yunanlılar biribirimizi iyi tant• 
dık. 1 • 

Bu kongren.in f aaliy.etlerini tar.-

-
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1 ürkkuşu filosu iki hin kilometre- lngiliz bahriie nazl'rı 
lik memleket turuna dün haşladı Tim~~~i~!~~~~~kd~.!.~ı!!~~ ... ı.nJ 

re, lngıltere Bahrıye Nazın yakında k · S . · 
Akd 

·-d b" Et. h . k gezece tır. eyahatının programı 
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Uçuşta hazır bulunan Başbakan Ismet Inönü oğlu 
Oınerle tayyareciliğe başlayacağını söyledi 

da duran oğulları Ömer lnönünü i§a-

enız e ır te ı; seya atıne cı a- . . . 
caktır. ~ ıımdıkı hak.~ F amogusta, Hayfa, 

lngiltere Bahriye Na-zırı bu seya- İskenderiye ve Maltadır. lngiliz Ha
hatini, Cnchan T rees isimli yatla ya- riciye Nazın bu yerlerin hepsinde 
pacak ve lngiliz Akdeniz filosu ile bir müddet kalacaktır. 1 

Ankara 25 (A.A.) - Türkku§U 
komutanı yüzbafı Zeki Gülsünün 
kumandası altındaki altı tayyarclik 
motörlü filo iki bin kilometrlik mem 
lcket turuna bugün saat 1 5 de Kon· 
ya, istikametinde havalanmıftır. 

Filo, hava meydanında Baıvekil 
ismet ~l\önü ile refikası. Ankara va· 
lisi, polis müdürü, Hava kurumu er 
kanı, Türkku~u üyeleri ve birçok 
kimseler tarafından muvaffakiyet 
temennilerile hararetli bir surette 
uğurlıanmı§tır. 

ismet lnönünün refikalraı tarafın· 
dan ba§Öğretmen bayan Sabiha Gök 
çene büketler verilmi§tir. 

Filoda bayan Gökçen ile · Naciye 
l'oros, Yıldız Uçman, olmak üzere 
üç kadm tayyarecimiz bu]unmakta· 
Cirr. 

Cenup vilayetlerimizi takiben Di· 
yarbckire gidip oradan Kayseri yolu 
ile ıehrimize dönecek olan filonun 
ilk' varacağı yer Konyadrr. Oradan 
Karaman. Silifke, Mersin, T arsut, 
J\da.na. Osmaniye, F evzİPft§a, Gazi
antep, Birecik, Urfa üzerinden Diya· 
rıbckire varacaktır. 

Bugünkü Ulus gazete.9İ filonun 
yapmakta olduğu büyük memleket 
turu için §U satırları yazıyor: 
Dünyanın ilk kadın asker tayya

recisinin değer ve kıymetini artırdı· 
ğı bu büyük tur, §imdiye kadar Ata
türk kızım ve Türkkuıu filolarını 
görmemi§ olan yurd kötelerinde ola· 
c,,ğı için, inkılabın kanatlandırdığı 
cumhuriyet neslinin sembolü olmak 
hususiyetini ta§ıyor. 

ıf'ilolanmız baı ıllli'rin sevgi ve 
selamlarını havacılığımımı en kıy· 
metli çocuklan vasıtasile memleke
tin dört bucağına götürecektir. 

Filo saat 16,40 da Konyaya var
mıştrr. 

FiLO KONY ADA 
Konya 25 (A.'A.) -:ı\nkaradan 

l 5, 1 5 de hareketle 16.'40 da Kon ya
ya geldik. 

H_ava sakindi seyahat çok gÜzel 
geçtı . Tayyare alanında vali Cemal 
Bardakçı, kolordu kumandanı gene
ra! ~eramettin, ordu erkanı harbiye 
reısı general RüftÜ, fırka kumanda-

kın medeniyet yolundaki ıayretle· 
rinin büyük bir merhaleıi olarak 
telakki ediyorub.,, 

En aon olarak kürsüye ıelen Y o 
ıoılav Profcaörü Fehim Bayrak
taroğlu kongrenin büyük ve verim 
li meaaiıini kaydederek muvaff a. 
kıyetler diledi. · 

Kapanı§ Nutku 
Bundan ıonra Baıkan Safvet 

Arıkan konırenin kapanıtı hak· 
kı~,da !U nu~ aöyledi: 

~OnJremn sayın üyeleri, 
Turk Tarih Kunımunun ikinci 

kongresi çalıtmalarını tU anda ıo
na e_rdirmit bulunuyor. 

Bırçok emeklerle ve derin etüd
lerle .hazırlanmı4 olan bu cihanıü
mul ılır.i mevzuları, büyük bir vu· 
kuf ve vu::uh ile, tetrih edenlere 
ve bu:ıları en vükıek bir alaAka ·ıe d. 1 1 . ı. 
m .~yen ere Türk kültür ailesi ~-

dına tefekkür et.:lek, yapılma.n 
bana müstesna zevk veren bir ö
devdir. 

Kongre baıı.lantıcmda Türk Ta
rih t~~i~in 8:r~eoloji, a~tropoloji, 
lenguııbk gıbı en r.:üsbet belıele· 
re dayandığını, arzetmiılim fil 
1::- ' •• ·:ı bir haftadan 1:::::ri Tarih ., .1• 

rur.:u adına söz söyleyen bilginle
rimiz, Kurumun çalıf......::>.!arında 
bu esasa ne kadar kıskançlıkla 
bağlr oldııklarını huzurunuzda b.!
lirttilcr. Miıafirperverliklerile h ·. 
zi !eref!:ndiren ve her biri tahtın· 
da medeni alemin saygısını topla
yan alimlerd~ Türk tarih tezi ü· 
zer": :! ~ Türk kollegleriyle kanaat 

T't general Necip Kadri, ordu sıhhiye 1 
reisi general Raif, belediye reisi Şev
ki Ergin, parti ve belediye erkanı 
ve refikalarile, yüzlerce halk tarafın 
dan kartılandık. 

Şehir namına büketler verildi. 
Konyayı bayraklarla donatılmıı gö
rünce sebebini sorduk. Türkku§u
nun filosunun §erefine dediler. Halk 
sabahtan itibaren yollara dökülmüş 
sevinç içindedir. Sabiha Gökçen ile 
Naciye T oros, Yıldızı Atatürk kö§
küne misafir ettiler. Bu ak§am bele
diye tarafından ordu evinde ak§am 
ziyafeti verilecektir. 

BAŞBAKANIN SÖZLERi 
Ankara 25 (A .. ) - Türkkuıu 

filosunun tayyare meydanında hava 
lanmasından evvel hazır bulunan 
Başbakan ismet lnönü hava kurumu 
yarba§kanından uzun boylu izahat 
almı§tır. Verilen izahattan çok mem
nun kalan Ba!bakanımr~ tayyare· 
cilerimizle ayn aY'J'ı konuımuılar 
ve: 

"Şimdi büyük bir memleket tu
runa çıkıyorsunuz. Gelecek sene 
yurd içi dola§malarını bitinni§ ola
cakımız,, demitlerdir. 

Cumhuriyet bayramındaki hava 
gösterilerinde yapılacak parqüt at
laYif lan hakkında izahat alan ismet 
İnönü kanaatlerini yarbqkana fU 
cümle ile ifade etmiılerdir: 

"Hava kurumu çok güzel, çolc. 
canlı ve çok verimli çalIJmaktadır. 
Sizi tebrik ederim.,. 

Küçük Ozder lnönü Bqvekilin 
elini öpen bayan Gökçene bir büket 
venniftir. lnönü, iyi yo]culuklar te
mGnni ettiği tayyarccilerimiz hava
landık~ sonra ıehir üzerindeki gu· 
rup halınde ve çok güzel geçitlerini 
zevkle seyrelrni§lerdir: 

"Bunlar, demiılerdir, hepsi hava
cılıkta henüz senesini doldurmamif 
genç çocuklardır. Asıl verimleri fa· 
a~iyetlcri böyle uçtuktan, meslekle
rıne ve nefislerine itimat getirdikten 
sonra ba,Iayacaktır. 

Uçuş yapan tayyarecilerimiz hak
kında bazı sualler soran 1 ·· ·· T" k H nonu, 

.ur ava kurumu yarbaşkanının 
pılotluk üzerindeki ralı11mala .. v . :\' rınr og-

ret ederek: Madr·ıtte 
"Çok güzel ben de Omerle bcra- -

her tayyareciliğe çalı§maya ba§laya-

Hitı ;;şleM. U SOIİ n İ bir Faşist 

Oablllye Veklll 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. genel 

t r:kreteri bay Şükrü Kaya bugüıı 
Ankaraya gidecektir. 

Hnzım bir kaza 
atlattı 

D ·· b h .. .h 1eşkilô.tı megda-un sa a m un ı k ld l Şehir tiyatrosunun aevilmi§ 93• 

f •• •• f •• ı n Q Çl Q r l l natkarlarından Hazım evvelki gün 

e goruş u er 160 klQt yakalanan hu bir kaza atlatmııtır. 
;\Hinilı, 25 (A . .A.) -M. Mu!l!olini, ~ Hazım Büyükadada çift bir ara· 

ta~ekkOIUn merkezi ba tutarak çamlıklarda tura çıkm!Ş· 
uat 10.02 de buraya ~elmi~ ' 'e iıtH- ' ~ 
yondaetrafmdabütün hükumet erki· Şlll sefarethanesi tır. Bir tepeye doğru ç'ıkarken atlat 
nt hulunan Führer tarafından kar§t· I mlş'.-, çamlıklar arasından gelen birisindeıı 
lanmıştır.. iirkert!k gemi azıya almışlardır. Hı. .. 

M. Mımolini, ııaat 11.30 da Führe· Madrid. 2.) (A. ,.\ . ) - 11arlıiyc zım dizginleri olanca kııvvetile çek• 
rin Münihde bulunduğu zamanlarda nezaretinin husmi ııerviılerinin bazı- mesine rağmen atları durdurama .. 
ikamet ettiği Prinıregenten Straee'ye larr ca~uı-lu~a, bazıları da aAilerin mıı. araba bir müddet çamlıklar ara .. 
gitmi~tir. Ma<lrid~ girmeleri üzerine hemen faa- ıındıt ilerledikten ıonra devrilmiıtir• 

Kendisi Führer tarafından İ!tikbal 1iyete ır;ec;me!ili lRztmp:elen a~keri kol- Arabanın iki yan tekerlekleri kırıl· 
edilmi~ ' 'e derhal görii~me ha~lamıı· lara aicl olmak fü:ere birı;ok ~uheleri mı~. beygirlerden biri hafif surette 
tır. bulunan miihim bir f aşiet te~kilHtına yaralanmı§tır. Sanatkar Hazıma bir 

fSTIKBAL NASIL OLDU ? memup l 60 ki~iyi te,·kif etıni~ ohluğu şey olmamıştır. Yerden kalkrp ds 
haber '' eriJınektf'•lir. Üstünü başım yoklayan Hazım ci• 

Münih, 25 (A. A.) - M. Jiitler, • d ı ' Re,.·az Falan1· denilen hu te .. kilit var an geçen arabacıları haberd.ıtr 
l\ . ... ,fuı1•oliniyi i!ituyonun peronunda • l 
k 

sef aretlıanelcrr. ve hilha"'"a ~. ili !efa- etmi . ~e enler atları durdurup ara· 
arşılamıştır. Duce mütebe~"im hir b 

çehre ile }"ührer ve hükumet erkinmı rethanesine iltica etnıi,. olan iki ki-.i ayı kaldrrmıılardır. 
l A 1 il · · km taraf mdan idare edilm.ekte idi. Ma;- J ı ~ 

se am anıl§ \'e e erını !J ıştır. nunlarm ifade~ine göre hu te~kilatın apon arın ·yenı 
Delikanhlardan n genç luzlardan erkanıharbive .. i Sili sefart>thaner.inde b• v 1 b• t• 

mürekkep bir koro heyeti, Hitlerci hulunmakt~drr .. ~t> .. _r~dilcn. l~ir tf'l!liğ· 1 r m 8 Q U iye 1 
· gençler marımı terenniirn etmiıtir. İr de ve nuronalı~t ~ılı te~kılatr reıde- (Üt 1 · "d ) 
tasr.onun önünde büyük bir halk küt- rinden hi;inin ele t~vkif edilıni~ oldu- '>9 J ·'. yNanı • ı~ı e b • 
lesi, Duçe•yi alliıılanuıtır. ğu ve hu Ealmn elimle Urunete'nin d.. 'apon t~Y?· arBe~ı, 1 ankın!. ~.om. •1~. •t··yonun ~ronunda Dur• ı'le ı A ·1 k A k 1 · · 1 ıman dmı~tır. un ardan uçu Çın ı u ..., r~ ~., p anı ı e aı" erı un et erın vazıvet e- . . 
Führerin tebrili ,.e teıekkürlerinden rini gö~tf'rir bir harita hulun~akla 1~~·~ ~-~yy-~r~. dafı topları tara(ındaP 
sonra alay yola düzülmüıtür. itham edilmekte oldu~u 11övlenivor.. < u1~!~ru m~şlu2r.: (A , ) J 
ı t D.... · l 1 " · ·. f ıvençın. <> • . a .. - aporı u-z YAFETI'E K MLER BULUNDU ? ıger reı~ er ara"ın< a ~Hıantın "<': are· : k Al J 1 d"' t · .. · 1 1 ı · · l K 1. · mumı ·ararga ır. apon arın un ua 
Münıh. 2~ (A. A.) _ B. Hitler'in tı memur arını an llrı var< ır. <>ne ısı ] ., 30 1 p . ,. . 1_ ..-

J •• 1. ·r .ı·ı · · - . ,}., c a aotınp; ı tamamen aıg•v ı.n• 
B. Muısolini şerefine \'errli;i ö;Je zi- 1 ~nu:r. teno <'111 memıştır. · ) ı LJ b'ld' k d" , f · 1 "'.. . "' mı' o ' na. armr ı ınne te ır. 
ya etinde, talyanlardan hancıye na- lzmiıden ı'ıaberleı: Çinlil~rin kuvYei k.üllh·eeinin hat-
z.rn Ko!'t. Ciano, 1_ta1yanm_B~rlin hü· • tı ricalini kesmek üzere 

0

a(inderihni~ 
Uk 1 B A f 1 1 k Selaniğe gitmit olan Vali Bay "' 1 Y e çm · t o ıco, partı gene 8e - F l l olan J aponlarm mu\'asaletinden e,·,·e 

azı Güleç, zmire dönmü,tür. 
. releri Straee ile B. Rocco. Almanlar • lzmirde sıcaklar tahammül .:- ka!;ına~a mu\'aff ak olduğu zannolun .. 
taramdan İ5e bütiin naZTrlar ve parti maktadır. dilmez bir dereceyi bulmuttur. 
erkanı ~zcümle B. H~sıı, Nöyratli, Göh • Türkofis Müdürü müstacelen Tokyo, 25 (A. A.) - Japon tay)'a· 
heb, Hımler, Ley, Fnck, Ro!'enhergve Ankaraya çağırılmııtır. releri. Kantonun fabrikalar mmtaka• 
B. Rihhentrop h0aıır hulunmuşlardTl'. ıt- Kızılçulludan Aydına ıitmek· nnr hombardrman etmiıtir. 
Yemeği hir kabul resmi takip ~tmi§ te olan bir kamyon dereye yuvar- Pekin, 25 (A. A.) - Japon ask_; 
'\' e naiiyonal ııosyafüt partisinin bütün lanmııtır. Üç yaralı vardır. ri mak.amatr namına !ÖZ ııiiy]eınege 
erkanı bu ltabul reııımine İJtirak eyle· 8alihiyettar bir :r.at demiştir ki: 
mi§tİr. IZMtTTE SICAKLAR ''- Sulh müzakerelerinden hsh .. 
MUSSOL1Nf ALM \N MANEVRA. MÜTHiŞ ıııetınek için , ·akit henüz pek erken ot: 

J \RJ ·n \ İzmit, 25 (A.A.) - Birkaç gün- makla beraber Japon ordmu muhss~ 

k d 
' ' denberi tehrimizde tiddetli sıcak- matr t1ttil etmeme8ine müeaadf! hah .. 

ta ne a ar 'birl-ik olduklarını ;\Hinih, 2:1 (ı\. !'\.) - R. Mupııolini. l h k . ·· 1 k k"ld 1 • · h d bı't 
b 

._.,. ar ü iım ıurnıektedir. Termo· ~o a<'a ~e ı e mu ııtın ansm a 

1 
üyük bir iıabet)e tebaru"z c·.·. :. rdı'· ak•am ııaat 19.l :> ıle. refakatindeki d h ı, .. 

renınce m~mnun olmuşlar, yanların-

~ metre ıölge e 35, O'Ünefte 50 yi tı- f!<lrHil Yuknundan memnun olar•• 
er. ze, l\t ile hirliktı>. \iman adı..-ri kuv- d • Bu göstermekte ir. tır. 

suretle, han1ri milletten o- ' 'etlerinin ınırnenalarrncla hulıınmak IZMITIN iMARINA r.."""nU.. B f 1 Ju l .vvun u 7.at. Çinin hir teemmiil Yak tJ 
rsa O sun, bütün ilim adam hu t· ii:r.ere lııı mi trrnlr ~fiinilıtf':n ayrıl mı• 1 · 25 (AA ) · • tıı · ~ zmıt, . . - Yeni yapı- gı>f;ınni' W! Paotrn~ou nun ~uktı 

nın beter saadetine hizmet etme· V4" i .. ıa~wmrla. B. Hitler ile Jıarti n lan plana göre tehrimizin imarına kf':yfiyetinin ,·emıiş ol<lu~ı cl4"rsin ği.W 
leri hakkında, ilkin yaptığım te· 1ıiikıiıııPt erka,11 tarafından 11~1ırlan- doğnı ilk hareketler batlamıt bu- iiniine ~etirf':rt-k cHişünme&i Jizmı ol' 
mb.ennimin bu kongrede çok genit l mı .. tır. 1111 .. ~nada lrnlk parlak tezahiir· lunmaktadır. Bu arada belediy~ c111~11~11 ifa,·«! etmiştir. t 
!r sahada tecelliıini görömeklt> lf'rılr huhmnm~tur. tehrin bütün ıahiline boydan bo- Şanghay, 2:1 (A. A. )' - Centr• 
cıdden bahtiyarım. Ve ilmi ahla- Bazı Yunan atletleri- ya güzel bir rıhtım yapmağa bat- Nf'W!I •il!"" bildiriyor: 
ka bu kadar asil duygular ve inaa· vorlldl lamıthr. Şimdiye kadar yalnı~ Wooııoung ya1dnine iki Japon zı~' 
ni fikirlerle örnek veren sayın .i- ne (•p ZH ~ yüz metre boyunda kalan bir kı- hııı ır;elıni~tir. Diğer taraftan vedi b

1
" 

1
. 1 ··1cr 1 d k denı' k. • J Japon aııkt:rı' du"'n Yan..t• -

0

Peou'd• ım ere fU an arımızı ve ıaygıla- ımı an anca z zev ını a a· ,.,.,, 
rımızı sunmakla bahtiyarız . :\ tina. 21 (H um~i) - Yunanistan bilen lzmit bu rıhtımın yapılma- karaya <:•kmrştır. __..,.,,,, 

Söz alan ve dinleyen üyelerinin atlt·tizın '"'leraıwonunca Biikrt:~ Bal- ıiyle tekmil ıahilinden denize kar Ankara habeı /eri: 
Y 

.. k k h · ti · · h d I kan °' unlarmd~ miina~r.lıt"t~ İ7. hare- fi yüzünü çevirecek ve deniz cihe-u ıe f& ııye erı ve ıza e i en • G ı J6-
mevzularm derinliği itibariyle, bu ketleri giiriilen N'aftnliodiı;'in atlet sı- tinden körfezi kucaklıyan emsal· ümrük er Genel Direktör 
ko. ngrenin, ilim tarihinde O'eni• nıfrnd~m ihracına Sillaıı·rn ü~ H Ste· siz bir güzelliie malik olacaktır. iü bütün gümrük teıkilatının rııer 
b d ıd w l 0 7 faım'nun altı av ho,·kmluna Karayor- Dig .. er tz.rafta Kozluk mevkiinde· cut eserlerden birer kütüphşıt' 
ır a ım o ugunu söy emek ve J t k"l ı 1 tJf' b·ı _._ h · · · . . ~in'nin tal<hilıiııe karar wrihniı:tir. ki yanıı:rın yerleri mimar Yanıen et ı etme erini karar attınnıt • .,_ 
ı m~, epımız ıçın ıftihara de- • • M lr kt ı · · f t~ ğer bir neticedir. Or l R mekteplerdeki tarafından yapılmıf olan plana YÔ ua tm me ep erının udı; t 

re taksim edilerek müıait taksit· kimya, ta'biiye derıleri müfre • 
k Açılıfındanberi. etsiz varlığı il-! \'ek il m O a 111m1 er lerle satılığa çıkarılm14hr. Araa- proıramları kültür kurulunca d" 

ongreyi şereflendiren ve koruyan h I Iara yapılacak olan evLr ..,L!.-1_ ı· t" I kt" y · . -
1
-' 

A 
8" k 1 il d" h 1 r t 8 m m ae y-ruıue ., ıre ece ır. enı proıraJIP 

tatürke hepiniz ve hepimiz adı· modern bir mahalle tetkil edecek- pazarteıi ıünü mekteplere ıöııd" 
nda ~arsılmaz bağlılı~ımızı ve en \nkara. ~~ (Tl'lefonla) - Kiiltiir tir. rilecektir. 
erın tazim ve minnetlerimizi ıu· Baknnl ı~ı orta t e<lri~at ınekteplcrinde ERZURUMDA iLK • Ga d"' 

k k 
zi Terbiye Enıtitüıilll 

nara on,reyi yapıvorum. '' r.çık drrslı>re inha e<lilen yardnncı 'e- APARTMAN TEMELi ATILDI bu 1 · 1'.., n 

/ 1 
ıene mezun o anlann tayıo 1.,ı rro esör er Gidiyor kil ıım !lllimlerin ~r;ilm<>sine itina f!- Erzurum 25 ( A .A.) - Du··n ..,h. ) · h 1 ~ T "h K ı 

1 1 
" y- rarname erı azır anmıttır. . _ 

arı uru tayına şrelmi" olan < ilm<'ci ha\:1-ımla 'f"nİ karar ar 'rr rimizde ilk Evkaf apartmanının ıüne kadar alakadarlara tebhi '' 
ecnebi prnfesörlerden İsveçli alim mi,.,tir. Muallim ctfativl~ df':r& Hrl'!'!ek- t ı· 1 ld v ı· k l p f p - . eme ı tören e atı ı. a ı ala- unacaktır. ~ 

ro csör erason ile Alman Profe· l c riıı ukntıwaklım ılr.r~lrre 'ukurıan balık bir halk kütlesine hitaben, -- - _::,m 
sörü Doktor KHrcr d;'n ak~.:ım n~ karaktl'rlni hakmımılan itinıaıla la Vakıfların, tehrin imarına ıöıtf!r· SAFO 
memleketlerine dönMü~!erdir. yık o1rlnkları iyiı·ı- ırnla~ılnıadsm açık dikleri ali.kadan memnuniyetle 

Dün akıam bütün profes~i"1 '!\" I \'arı lınwı 't>Ya 'r.!.:il muallimliklere bahıetmittir. 

R!'erefin~ ht • ..,1' .. 1 v,.1; ve P.-'~r1;.,e kim(e inha rdilıniyecE"ktir. Runların Halkevi binuının i~atı ıür'at· 
eisi B. Muhiddin Üsti•~·h. ;;., Ta· 'rsikal:ırını rla tam olara\: Rakanhia le ilerlemektedir. Hava intuta 

rabyada S\!merr:alr.:ı:a bir ziyafet zaınanınıla ;ii ııt!cri!ıııelcri tmredil· müaait olmakta devam ederse bi-
vermiftİr. · · mı~tır. na kı!lan önce çatıya almacaktır. 1 

A. Dode • H. Rif•t 

Sayfiyed• okunacak rUzeJ 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • ıoo kuru_:.......-' 



Dünkü güreş müsabakalarında 
1••••ı•••HZU 4 ••••••••••••M••••••••w•••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••-••••H .... ••P•• 

Mustafa ve Yaşar 
tuşJa galip geldiler 
Güreşcilerimiz bugün saat 16 da 
Yunanlılarla karşılaşacaklar 

DiinX·ii miisabaTw.lorda Twzmıan gİİr<'~r;:z,,,.;m:z. 

lzmirdeki Balkan şampiyonasına 
iştirak eden Yugoslav güreşçileri ile 
güreşçilerimiz dün Taksim stadyo
tnunda temsili müsabakalar yaptı
lar. 

Müsabakaların saat on bC§te baş
layacağı ilan edilmişti . Fakat ring 
Üzerindeki minderlerin döşenme tar
~tnı güreş antrenörü beğenmediğin· 
den minderler kaldırılmış, yeni baş
tan yüzden edilmiştir. 

Bu yüzden güreşler bir saate ya· 
,kın geç başladı. 

Dün ringin etrafında yan hakem
rin arkasında ince demir sütunlar 
Üzerinde üç beyaz abajörlü elektrik 
lambaları görünüyordu. Bu lamba
lardan biri beyaz, biri kırmIZI, biri 
ttıavi::'cf\arak yanıyordu. 

Yan hakemler şimdiye kadar rey
lerini renkli plakalarla gösteriyorlar
dı. Dün bu lambalan üç muhtelif 
renkte yakarak reylerini vermişler 
clir. 

Ringe evvela Yugoslavlar, sonra 
bi:zim güroşçilerimiz çıktılar. Yeni 
Yiireş ajnnımız bay Hikmet, sonra 
V ugoslav kafile reisi bay Rihter, bi
ter söylevde bulundular. 

Misafirler, takımımıza bir kupa 
"erdikten sonra müsabakalara baş
la.ndc. 
İiASAN TAHSiN - MOGOLYAK 

llk olarak 56 kiloda Hasan T ah
sin ile Mogolyak karşılaştılar. Birin
ti ve ikinci beş dakikalar iki güreş
~İnin ayakta itişmeleri ile geçti. Yan 
hakemleri berabere işareti verdiler. 
kura çekildi. Hasan Tah:ıin alta düş
tii. Yu~oslav Hasan T ahsini bir sal
toya almaya savaştı ise de bir şey 
l-'aoamadr. Sonra kendisi alta yattı. 

Hasan Tahsin de fazla bir oyun 
RÖsteremedi. Dört dakika da ayakta 
f~reştilcr. Neticede Hasan Tahsin 
1uknıen sıalio ilan edildi. 

YAŞAR - ANTONOVlÇ 
6 J kilodR Y aşarla An tonoviç gü-

2~.tiler. Yaşar güreşe nert başladı. 
d·~zcl bir kafa kolla Yugoslavı yere 
ltşürüyordu . Fakat minder dışınFı 

Çtktıklarından orta hakemi düdük 
Çaldr. Ortaya geldiler. Yaşar biraz 
80nra Yugoslavı belinden kavrayq) 

güzel bir salto ile yere vurdu ve bu 
suretle bir dakika elli SC\niyede tu~la 
galip geldi. 
MERSlNLl YAHYA - P ANGRA TS 

66 kiloda Yahya ile Pangrats kar 
şılaştı. Yugoslav daha atak güreşi
yor. Bir ara bir oyun almak ist~rken 
yere düştü ise de çabuk kalktı ve 
bizim güreşçiyi altına aldı. Bu su
retle birinci on dakikayı Yugoslav 

galip bitirdi. lkinci on ~kika ayakta 
sürdii. Yirmi dakika sonunda sayı 
hesabile ve ekseriyetle Yahya galip 
ilan edildi. Yugoslav daha hakim 
güreşmesine rağmen mağlup göste
rilmesi müsabakada rırta. hakemliği 
yapan Yu~oslav Rihteri kızdırdı ve 
rin~ten indi. Teklif edilen hakemli
ği kabul etme~i. Yugo3lav bunda 
haklı idi. 

SAiM - FIŞER -72 kiloda Saim ile Fişer güreşti. 
Ağır bir surette başlayan güreş on 
dakika bu ı!uretle ayakta devam etti. 
Kurada Saim alta düştü. Üç dakika 
oyunsuz ~eçti. Sonra Fişer alta yat
tı . Sair.-.in antrenmansız olduğu sık 
sık nef•s ahşlarmdan belli oluyor
du. s~im de üstte bir :ıey yapama
ymr;ı. iki güreşçi tekrar ayağa kalk· 
hl:u. Dört dakika şiddetli en enseler
le geçti. Neticede ekseriyetle Saim 
galip ilan edildi. 

ANKARALI HüSE YlN - KlŞ 
79 kiloda Ankaralı Hüseyin ile 

Kiş tutuştu. Hüseyin lzmirde 72 ki
loda ızüreşnıisti. Dün 79 kiloya gü
reşti . ilk on dakika beraberlikle bit
ti. f kinci on dakikada Hüseyin daha 
atılgan gi.ireşti . Yugoslav birkaç ke· 
re minder dışına kaçtı. Neticede pu
van hesabile Hüseyin ınüttefifkan 
galip sıeldi. 
BÜYÜK MUSTAFA - MESNER 
87 kiloda Mustafa ile Mesner kar 

şılaşh. Bu değerli güreş~ imiz düdük 
çalar çalmaz atıldı ve Yugoslavc he
men altına aldr. Bunu iistüste cok 
güzel oyunlar takip etti. Ayakta 
oldukları bir sırada Mustafa Yugos
lavın belinden kavrayıp geriye doğ
ru cekerken birden ileri itti ve üze
rin~ binip Üç dakika 51 saniyede 
tuşla yendi. Mustafa çok alkışlandı. 

150 ton sığır eti yeniden kapalı eksil~ 
meye çıkarılnu§tır. Kapalı zarf ekailt· 
mesi 5/ 10/ 937 salı günü saat 11 de 
Sankamışta askeri satınalma komisyo
nu binasında yapılacaktır. Tahmin be
deli yirmi bet bin bet yüz lira ve ilk 
teminatı da bin dokuz yüz on iki lir• 
50 kuru§. Şartnamesi komisyond'a pa· 
rasız olarak alınır ve görebilir. Evsaf 
ve ıartlannr görmek i.stiyenler her gün 
ve ihaleye iştirak edeceklerin de belli 
edilen ihale saatinden bir saat evvel bu 
işe yeter teminatlarile birlikte teklif 
mektuplarım ve ticare~ vesikalarını S.ı
rıkamışta Tümen satınalma komisyonu
na vermiş bulunacaklan. (437) (6344) ..... 

Viranşehir garnizonundaki kıtaat 

için 125000 kilo askeri evsafta un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. 
Eksiltmesi 5 / 10 / 937 salı günü saat do. 
kuzda Viranşehir.de birlik satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Umum mu· 
hammen fiyatı 12 kuruş 60 santim be· 
deli 15750 lira ilk teminatı 1181 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi komisyon.ia
dır. İstekliler tarafından alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesika ve teminat 
mektupları ile teklif mektuplarrru ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. ( 438) (6345) ..... 

Kırklareli Tümen biı'liklerinin ihti· 
yacı için kapalı zarf usulilc 100 bin ki· 
Jo kuru fasulye satm alınacaktır. Mu
hammen fiatı 15 kuruı olup tutan 15 
bin liradır. İlk teminatı 1125 liradır. 

İhalesi 11/ 10/ 937 pazartesi günü ıut 
16 dadır. Şartnamesi her gün Krıklarcli 
Tümen satınalma komisyonunda görü
lebilir. İstekliler kanunun 2 ve 3 un
cü maddelerindeki vesika ve temina~ 
mektuplarını havi zarfları belli gün ve 
saatten en az bir saat evveline kadar 
Tümen satına.ima komisyonuna verme
lerL (439) (6346) 

• • • 
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ti S.bf Memurluiundan: •ı " 
Nimet ve Hikmet ve Rauf ve Mürü- Levazım li.m İlliği 

vet ve Naciye Ru.kiyenin şa.yian muta- //an /ar l 
aarrıf oldukları zirde evaaf ve kıymet-

leri ve hudu.dları yudr gayri menkul- m•llıiıı•••••••••••• 
ler izalei ıuyu zımnında açık arttırma 

suretile ıeraiti atiye dairesinde mah
keme ba~ k!tibinin odasında satılacak-
tır. 

Gayri menkuller: Tezgahçılarda Fer

hat ağa mahallesinin Zeyrek caddesin

de atik (70) mükerrer cedid {82) nu
mara ile murakkam sağ tarafı Hilmi 

Bey arsası, aol tarafı Cami arsası duva

rı.arka tarafı Ahmed hanesi, cephesi ta· 
rik ile mahdud ve icareli Kırkçeşmede 

Ferhat ağa vakfından kadimen tevsii 
intil<alli, Bodrum katından başka üç kat

tan ibaret ve her katta biri bahçeye di

ğeri sokağa nazır olmak üzere ikişer oda 

ile birer ufak sandık odası ve iki katta 

iki hela ve en üst kattc: bir balkon ve 
bod:-um katında çimento dö~eli bir taş
lık ile iki yemek odası bir mutbah ve 

bir ·ııfak aokak kapm ve odur.luk ve 

köm·:irlül: ve u'ak bir bahçeyi havi dışı 

yağlı boyalı elektrik ve terkos tesisatı-

na malik ve üst kattan denize nezareti 

olan ve (35CO) lira ml'hammcn kıyme

tindeki ahşap ev. 

Ve yine: Sarrgüzelde Hacı Üveys ı 

mahallesinin Hamidiy~ sokağında eski 

(21) milken er sayılı bir tarafr Behçet 
ve hiı.sedarr ve bir tar:ıfı Melek verese
sinb bahçeleri arkası Belediye malr ve 
bir tarafı tarikiam ile mahdut (91) met
ro murabbaı· ıahastnda cephesi 5.37 de
rinliği (17) metro olan ve mustc.ıtil 

şeklinde bulıtnan ve (183} lira muham
men kıymet1ı sırf mülk arsa. 

Ve yine: Kağıthane kariyesinde Ta
yaba sokağında bir tarafı danacı Et
hem menzili bir tarafı Çömez veresele-

rinin arsalan ve bir tarafı tarikiam ile 

mahdut (dört) oda bir sandık odası ve 
mutbah ve helayi havi ahşap ve sırf 

mülk (1400) lira muhammen krymetli 
ev. 

Yüz adet büyük bakı:r kazan, yüz ade 
küçük bakır kazan, iki bin a.det bakı 
karavana iki bin adet kapalı bakır bal 
raç 8 Birinciteşrin 937 cuma günü saa 
15,30 da Tophanede İstanbul Lcvazın 
amirliği satmalma komisyonunda kapa 
lı zarfla eksiltmesi yapdacaktır. Hepsi 
nin tahmin bedeli yirmi beş bin seki 
yı:.iz altnu§ liradır. İlk teminatı bin <la 
kuz yüz otuz dokuz lira elli kuru~tuı 
Şartname ve nümuneleri komisyond; 
görülebilir. İsteklilerin kanunun iki v 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerl 
beraber teklif mektuplarım ihale sa~ 
tinden bir saat evvel komisyona verme 
leri. (133) (6321) 

• * • 
Dikimevi için 6500C adet san ke5m 

kanca 65000 adet köprülü sürgü 65001 
adet köprüsüz sür!!Ü 29 - 9 - 93 7 ça 
şamba günü saat 14.30 .da Tophaned 
İstanbul Levazım amirliği satınalm 

komisyonunda pazarlıkla alınacakt; 

Tahmin bedeli 4745 liradır. İlk temin 
tı 355 lira 88 kuruştur. Şartname ven .. 
muneleri Komisyonda görülebilir. İste' 
lilerin belli saatte Komisyona gelmeler 

(146) (6389 

• • • 
İki numaralı dikimevi için 65000 ad 

15 x 5.5 perçin çivisi 65000 adet yarı 
yuvarlak halka 29 - 9 - 937 çarıamb 
günü saat 15 de Tophanede !stanb 
Levazım lmirliği satınalma Komisy 
nunda pazarlrkla almacaktır. Ta.hm' 
bedeli 2665 liradır. İlk teminatı 199 li 
88 kuruştur. Şartname ve nümunele 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin be 
li saatte Komisyona gelmeleri. 

(145) (6390 

• 

ı - Pınarhiıarın 306 ve 156, ~Ipul· Ve yine: MezkQr kariye ve sokakta 

Maltepe Piyade atış okulu ocakla 
tamir ettirileceğinden pazarlığı 28-9-93 
salı günü saat 14.30 da Tophanede 1 
tanbul Lev.ızım amirliği satınalma K 
misyonunda yapılacaktır. Keıif bede 
780 lira 83 kuruştur. tık teminatı 5 
lira 60 kuruştur. Şartname ve keşfi K 
miıyonda görülebilir. Aranılan evsa 
haiz olan isteklilerin belli saatte K 

Iunun 252, Vizenin 3015 ton ekmeklik bir tarafı Şamlı Ali Efendi hanesi ve 
unu. bir tarafı mülazım Ahmed Efendi ha-

2 - İhalekri kapalr zarfla Vizede ya- : nesi ve tarafeyni tarikiam He mahdut 22 

pılacaktır. ve mükerrer 22 yeni ve 70 - 70 numa-
3 - Pınarhisar ununun tutan 39015 ralr ilci evin yanmasr dolayısile (83) 

ve 19890, Alpullunun 31500, Vizenin 
39015 lira.dır. metre murabbaı sahasında ve (100) lira 

4 - Pınarhisann ilk teminatı 2927 kıymetindeki arsa ile 57 metre murab
ve 1492, Alpullunun 2363, Vizenin 2927 baı sahasında ve (76) lira kıymetindeki 
liradır. 

· 5 - Pınarhisar Ununun ihalesi 13 '/ 
1 Teşrin / 937 çarşamba gün:i saat 15 
de Vize ve Alpullunun ihaleleri 11 -
1. Teşrin / 937 pazartesi günü saat 15 
de ayrı ayrı yapılacaktır. 

6 - Şartnameleri görmek isteyenle
re hergün Vize Satınalma Komisyonun
da gösterilecektir. 

(456) 

fL~N 

(6473) 

Üsküdar Aıliye Hukuk Hi.kimliiin
den: 

Mürüvet tarafından kocası Sacit a
leyhine açılan boşanma davası üzerine 1 

gönderilen davetiye zahrına Sacidin ika
metgahının meçhul olduğu bildirilmiş 
olmakla dava arzihali ve davetiye di
vanhaneye talik ve gazete ile ila
nına karar verilmiş ve muhakemesi 
16 - 11 - 9 3 7 salı saat 1 O talik edilmi~ 
olduğundan dava arzihali ve davetiye 
divanhaneye asılmak suretile tebliğ edil~ 
diği gazete ile de ilan olunur. 

{23170) 

SAMSUNLU AHMET - VEStç 
Ağırda Samsunlu Ahmetle V esic 

~lireşti. llk on dakikada Samsunl~ 

arsadır. 

1 - Arttırma 4 - 11 - 937 tarihine 
müıı:adit perşembe tün:i saat 14 ten 16 

ya kadar muhammen kıymetin % 7 S 
ni bulmadığı takdirde en son arttıranın 
taahhililü baki kalmak ~artiylc 19-11-937 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar yapılacaktır. 

2 - Arttırmaya girecekler 3 7. 5 

nisbetinde pey akçesi v~receklerdir. 
3 - Arttırma peıin para iledir. 
4 - Müseccel ve gayri müseccel hak 

sahiplerinin tarihi ilandan itibaren (20) 

gün zarfında vesaiki ile beraber satış 
memurluğuna m:.iracntları lazımdır. 

Aksi takıdirde gayri müseccel hak sa
hipleri pay1dşmadan hariç bırakılacak
lardır. 

5 - Üzerine ihalesi icra krlınan müş-

teri bedeli ibaJcyi miadında veremezse 

gayri menkul yeniden arttırmaya çıka

rılacağından aradaki fark ve zarardan 

mes"ul olacak ve bu fark ve zarar bila 

hüküm almacaktxr. 

6 - Tarihi ihaleye kadar Maliye ve 1 

Evkaf ve Belediye vergileri hissedarla

ra ve ~;, 2.5 tellaliyc ile 20 senelik evkaf 

Ahmet bir kere Yugoslavı belinden taviz bedeli müşteriye aittir. 

misyona gelmeleri. 
(144) (6391) . . :(. 

Askeri Baytar Tatbikat okulunun k 
nape, lroltuk ve sandalyalarıntn tamira 
28 - 9 - 937 salı golinü saat 14 de To 
hanede İstanbul Levazım amirliği s 
tınalma Komisyonunda pazarlıkla ya 
tmlacaktır. Tahmin bedeli 125 liradı 
Teminatı 18 lira 7 5 kuruştur. !steklil 
rin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(143) (6392). 
... 

İstanbul Denizyollama müdürlü~ 
Sarım Romorkörünün temizleme ve t 
miratı 29 - 9 - 937 çarşamba günü sa 
14 de Tophanede Levazım !mirliği s 
tınalma komisyonunda pazarlıkh yapı 
caktır. Keşif bedeli 250 liradır. Temin 
tı 37 buçuk liradır. Keşif ve şartname 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin k 
nuni vesikalariyle birlikte belli saat 
Komisyona gelmeleri. 

(140) (6394 

KiRALIK KAGiR EV ve DOK.KAN 

Beşiktaşta Akaretlerde 14, 18, 21, 2 

30, 33, 38, 43, 45, 83 numaralı evler 

ıs, 20, 21, 28, 43 numaralı a:ilı:kanları 

arttırma suretile icrası beş gün uzatıld 
ğından isteklilerin 29 - 9 - 937 çarşa 
ba günü saat on beşe kadar Beşiktaş 
Akaretlerde 54 numaralı mütevelli ka 
makamlığına müracaat etmeleri. 

(23171) 

ZAYi 
tutup havaya kaldırdı. Yere vurdu 7 - Şartname herkesin görebileceği 
ise de tu• yapamadı. Neb'cede ha- k Bakırköy nüfus dairesinden aldığr 

Y surette açı tır fazla malümat almak 
kemlerden ı'kı'sı' beraberlı'k reyı· ver- · 1 . nüfus kağıdımı zayi ettim. Yenisi 

ııteyen erın aatıı 65 numara ile Memu-
dl·. Bı'n' de Yur::roslava rey verdi. Ku- · · · alacağımdan eskisinin hükrr~:ı yoktur. 

"!> rıyetımıze müracaat1an lazımdır. 
rada Samsunlu alta yattı. Bir şey Şükrü oğlu Kem _ ( V. P. 1806) ( 23172) 

yapamayınca Yugoslav yattı. Onun . ı ı ·- fil ıu•11•111 m:numma ---'----------------= 
çalışması da boşa (Zidince ayağa kal- Opr atör Uroloğ I" Bir hizmetçi kadın aranıyor: 
kıp dört dakika daha gür~tiler. Ne- Çocuksuz bir aile yanında ev bizme 
ticede Samsunlu Ahmet ekaeriyelte Doktor çiliği yapacak kimsesiz bir kadın aran 
hükmen galip ilan edildi. Süreyya Atamal yor. ~atbaamız veznesinde Bay Behr 

BUGÜNKÜ GÜREŞLER B -ı t 'klet d . P k ma muracaat. eyog u stı dJ cad eaı armak apıl _ _ ___________ __, 
Güreşçilerimiz bugün Yunanlı Tramvay durağı No. 121 birinci 1 Şehremini Saray meydanı caddesin 

gÜresçilerle karşrlacaklardır. Müsa- kattaki 47 numaralı kurukahvc ve tütüncü dü 
bakalar saat 16 da başlayacaktır. •: 

11 
kanı "acele devren satılacağından tali 

.59 kiloda Emin, 61 kiloda Ys."8r, U Muayene hınet1inde ha•talarını her·:: terin mezk\'.ır dükkanda Mustaraya m· 
66 kiloda izzet, 7 2 de Saim, 79 da i~ ıiin saat 16-20 arasında kabul !Iİ racaatları. 
Hüseyin, B7 de Mersinli Ahmet, ( eder. ğ Sahibi Mus~~: .. ~.J~ 
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Kız ve 
IErlkek IŞIK LiSELERi 

ıstaınbuD - NDşaıntaşo 

Geceın 
GltlındüzOü 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat kolları vardır. iıtan
bulun en havadar ve sakin , muhitinde Teşvikiye karakolu karıısmda ve Teşvik:ye camii ittisalinldedir. Kayit 
için hcrgün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

............................. ~ ........................ !llİlll~--------
v~~~!:~ OK U L LA R G O N EŞ İ E:.<.::k 
İstanbul'un en eski ve ciddi özel okul~r:lur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Ya va - İlk • Orta kısıml:lra her rün 

talebe kayrt olunur. Tallın heyeti değ<.rli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebi lisanı vardır. 
Pek yakm zamanda otobi.131er okulun önünden geçecektir. Betıktaş: Yıldız Tel. 4.2282 

·-"'""'"ftlS4t4111tf,..A•aw•. :"•-•eP.slll'&!!IW.-•11 ••••m 

ANK.ARADA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 
1937-38 ders yılı tedrisata yeni yaptırılan kolej binasında b8.§lanacaktrr. 
tık, orta ve lise kısımları vardır. Yıllık ücret ilk60, orta80, liselOO liradır 
Kayıt ve fazla tafsilat için "Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Lisesi,. MU. 
dürlüğüne müracaat edilmesi (4996) 

, ................ ! .......................... ... 

Yüksek Zıraat Enstitüs.ü 
Rektörlüğünden: 

1 - Kunımumuzuıı ihtiyacı olan &§ağıda isimleri yaz:ılı altı kalem eŞyl 
kapalı zarf usulile, eksiltmeye konul muştur. 

2 - İhale 4 • 10 • 937 tarihine rast lıyan paza.rte.si gUnü M&t 15 de Yük~ 
Enııtitü Rektörlük binası Komisyon od't smda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 8555 ve mu vakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektuplarının ihale gU nü sa.at 13 de kadar makbuz mukabilitı

de Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır buluJll 
mal arı. 

5 - Daha fazla izahat ve para.sız §arlname almak isteyenlerin EnstitU 
Daire Müdürlüğüne miiracaatları ilan c• lunur. (3346) (6139) 

Cinsi 
Yorgan çarşafı 
Yatak .. 
Yastık yUzü 
Yatak ,, 
Yüz havlusu 
Bornuz 

Adet 
1200 
1200 
1200 
225 
100 
50 

Behcr1nin fiyatı 
Kuruş 

380 
215 
75 
80 
60 

550 

Yek\ın tutarı 

Lira 
4560 
2580 
900 
180 

60 
275 

Seyhan llbaylığından: 
Hususi Muhasebenin (2599) lira (80) kurut muhammen bedelli evrak' 

matbuası 28 - 9. 937 sah günü saat "11' ' de ihale edilmek üzere açık ekıiltft1C' 
ye konulmu~tur. 

İsteklilerin ıartname ve nünıuneleri görmek üzere her gün vil!yetiınlS 
hususi muhasebe müdüriyetine ve fııtan bul ve İzmir Vilayetlerine ihale tJnU 
de muhamm:n bedel üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle vilayethrıİJ 
c.laimi encümenine müracaat eylemeleri iıan olunur. (6449) 

Metre 

20.000 gaz; tdrofil 10 Kuru§ 

800 60 metrelik top halinde 
80 s~ntim eninde tarlatan 18 Kuru~ 

Haseki hastahanesine lüzumu olan yukarda miktarları yazılı gaz idrofil jle 

tarlatan açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi leva.ı:ım mildürlii~ae !'.~ 
rülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 160 lira 80 kuru,lı.11' 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4 - 1 O • 93 7 pazartesi günü saat 14 

de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (63015) 

Beherinin muh.an1• 
men bt • .. Ji 

178 tane kaput. 12 lira 
30 takım maa kasket amir elbisesi. 14 lira 

418 " " efrad elbisesi. J O Jira 
İtfaiye amir ve efradına yaptırılacak elbiae kapalı zarfla eksiltmeye konul• 

muştur. Kumaşın nümunesile tartnamesi levazım müdürlüğünde eörülebilir. Ek: 
siltme 27-9-932 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümen.de yapılacakur. hteklt• 

ler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 505 lira 20 kurugluk ilk teminat malt• 
buz; veya mcktubile beraber tekli" mektaplannı havi kapalı zarflannı yukardl 
yazılı günde saat ı 4 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonr' 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) ( 6125) 

lstanbu\ Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: · 

••••••••••••••••~- Sıhhat ve istimai Muavenet Vekaleti için 12 muhtelif cins, üzerine 60.ooO 
- adet lithhi afiş bastırılacaktır. Kağıdı Vekaletçe verilecek olan bu afiıteri" 

BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız tab·iyesi kapalı zarfla eksiltmeye konulnıu§tur. 
1 - Eksiltme 6 - 1 O - 193 7 çarşamba g<:.inü saat 15 de Cağaloğlunda Sihlt3t 

....................... E s ki FEVZi A Ti 

Yatı il 

1 
\•e İçtimai Muavenet M:.idürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat (9000) lira dır. 
3 - Muvakkat teminat (675) liradır. ••••••••illi 4 - İstekliler §artname ve afişleri her gün müdürlük mutemetliğinde g!:i• L...---

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - ilk - Orta - Lise sınıfl~ı talebe kaydı 

mektebe müracaat edilebilir. lstiyenlere tarifname ıönderilir. 

için her rün 

Amavutköy tramvay caddesi: !::~teıaraylar. Telefon - 36.210. 

-----------------------''---------------------- rebilirler. 
Devlet Demlryolları 9 cu işletme D lh s 1 5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 numaralı ]cıt' 

r. san am m nunda yazılı vesikalarla muvakkat teminat vezne makbuzu veya banka mektı.:bıl 
Dl rekt6rliJğilndeo: T j f Q AŞ l S f ile birlik~e ihale saatinden bir saat evvel tekli'1eri havi mektuplan komisyoıı• 

9 t 1 t s· vermclerı. {6251) 
uncu ş e ~e .. ~.rkeci Deposuna 3 ı - V - 1939 tarihine kadar gelecek 1 I'ifo ve paratifo bastalıkJ&.rma __.,.. 

olan 38.000 ton komuı·...ın vagondan yere tahliyesiyle istifi ve aynı miktar kömü- . tutulmamak için tesiri kat'i. mu- T .. k Ha va K 
rün yerden makinelere tahmili işi 15.200 lira muhammen bedelle 12. X. 1937 1 afiyeti pek emin tv.e aşıdır. Her 1 ur urumu 
salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuı: ıe Sirkecide 9 uncu işletme binasında 1 ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 
eksiltme. Kom_ isyon.unca ihal.e edilecektir. ı' -.. ---• '?; 

B 
- kuruştur. ,. 

u ııe gırmek ısteyenlerın 1140 lira muvakkat teminatla kanunun tayin etti- 1 
ği ve~ik~ları, 1:iafia işlerine aid eksiltme lere girmek isteyenlerden aranacak mü-l:ı-=s:::::ı:~ammnammn:::::::::: 
t~~ıdlık ~esıkası hakitındak~ tal.imatname dairesinde alınmış vesika ve tekline- 1 Ü 1• ~oktoru . H 
ı m_ı :ynı gun saat 14.30 a kadar ışletme binasındaki Komisyon reisliğine verme1:: Necatı Pakşı H 
lerı lazımdır. IU Hastalannı hergün aabah 10 dan U 

Şartnameler parasız olarak Ankara~a Malzeme dairesinden ve Sirkecide iş1ct 1 !! akıam 19 za ka.iar Karaköy Tünel 111 
me Komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) g meydanı Mahmudiye caddesi No. 1 

Teknik okulu giriş imtihanı 
U 112 de kabul eder. ft 
H Sah ve cuma günleri saat 14 den H 
!i 18 ze kadar para!ızdır. g 
::::::::=:::9.::::::-.:::::::::::::r:::::::::::n:ma::::::: 

T e k n 1 k o li u 1 u mil dil r l il ğil n de n: ::::::::::::::::::::::::::::::::s:am======-.:::: 

~ 1 Giriı imtihanı 4 teşri:ıevvel • 937 pazartesi günü üniversite fen fakültesi f~ Meccani muayene 
lionferans salonunda yl!pıla~aktıı . Kay:lolunanların fotoğraflı k"rnel . 1 .. :: Percembe gtlnlert saat 2 den '5 • kadar " erıy e o gun •• .. 
saat 8.30 da Fen fakültesi bahçesinde bu h1nmaları ve. riayete mecbur oldukları 55 Ortakoy T. aşbasamak _Palangada 251 
imtihan talimatını öğrenmek için her gün mektebe ır.:.iı acaatları ilan olunur. 5; nu~arada Doktor Mwntaz GUnıoy 

( 6456) :: fakırlerl pa.ra.5tz muayene eder. l 
ı:.waWMiiW-- ·-

Büyük Piyangosu 
6. ıncı keşide 71 Birinciteşrin 937 dedir• 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır· 
Bundan başka: 40.000,25. 1000, 20.000, 15.00o 
10.000 lirahk 1kramiyelerle ( 200.000 ve so.oOOJ 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan hcrkca 7 ·birincite§rin-937 günü akpmına kadar biletini aejir 
tirmİ§ bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonıa bilet üzerindeki hakkı sakıt olur~ 

Sahibi Asrın Us Neıriyat g~nel direktörü A. ~ 


