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Büyük Tarih Kongresi Açıldı 

Profesör Bayan Afet 
Mühim Bir TebliCj Yaptı 

Atatürk Kongreyi Derin Bir Alaka ile Takip Ettiler, 
Tezlerini Okuyacaklar 

Ankara, 20 (TAN) - Sıhhiye Ve
kiletlnin yeni tetklllt kanununa gö
re hazırlam11 olduğu terfi~ Ve
kilin lstanbuldan avdetini mtıtea.kip 
alakadarlara tebliğ edilecektir. 

Gir[d'de Yenlzelos 
A ylnl Yapılırken 
Bomba Patlaclt 

Başvekil Mezun 

ismet lnönü Bir Buçuk 
Ay Wıezuniyet Aldılar 
Kendisine İktısat Vekili 

C. Bayar Ye~aıet E~ecek 
1 lıtanbul, 20 (A.A.) "R-. 
1 . 

• • tlst.at Aka Gtlndtlz'ün, derin bir seWle okudu~ romanı 
dtill bitti. Bugün de 1e11flllln. en gtbel rornanta.nndan birini veri
yorm. Yeni tefrilrunüı, genç l'QIDUla "Nahid Sırn,, Dlll ilk bü
yük romanıdır. 

''Kıskan~,, sadece bult bir hlklye mevzuu değil, bütün ha
yatı 8f)darlle, lhtJıularlyle anlatan realist bir eserdir. yazılış 
çok sörilkleylcldlr. Bu ne& tefrikaya bugttnden ltJbarea baf
byoraa. 

DÖRDÜNCÜ SAYFAYI AÇINIZ. 

''Adsız Roman 1, ın ·~dı 
~ 

Aka Gtlndüz'tln dtln t.amuntuu "Adm RoJnMı,,\un adım oku-
yaculanmız seçeceklerdi. Banan için de dokm lalnlYfemılştik. Oku
yacala.nmız bu isimlerden huglslnl Uha ~ bejenlyo.......,... bize ınt-
fen blldlnlnler. En fazla rey alan ama aehlple'11Kfı lr,klşiye mtl-
elllf ve gazetemiz kıymetll bir hedly8 eri ,..._ 

"Anado

Aeıklı,, 
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i ı azdan San Reı~noya i Kurdoğlu 
Heyeti 

Dun Geldi 

Sağlık isi erimiz , • Feci Bir 
Motosiklet 

Kazası 

• • ....................................... ~ ............. ~, ...... _ .... . 
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HAİNLER İ N AK l~B E;T i I 
Sıhhiye Vekili Mühim 

Beyanatta Rulundu J -o-

Yoksa Havrada V ertliğiniz 
/ Anlaşmada Esas 

Türk Lirasıdır. 
Trahom Mücadelesinde Seyyar Heyetlerin 

Çahşmaları. Faydah Neticeler Veriyor 

iki Kişi Ağır 
Surette Yaralandı 

1 

Vaızı Unutt unuz ·mu? 
!. 

Yeni ticaret anlaşmasının imzası 
için Berline giden İktısat Vekaleti 
müsteşarı Faik Kurdoğlu ile diğer 
murahhaslar dün tayyare ile şet ri -
mize dönmüşlerdir. Faık Kurdoğlu, 

gelir gelmez doğruca İktısat Vekili 
Celal Bayan ziyaret etmiş ve m·un 
müddet görüşerek yeni anlaşma ve 
Berlin temasları etrafında izahat ver 
mi~tir. 

Dün Zincirlikuyu yolunda bir mo
tosiklet kazası olmuştur: 

Beyoğlu kaymakamlığı memurla.· 
rından Ihsan, arkadaşı Ismail Hak· 
kı ile beraber motosikletle Zinciıli· 
kuyudan geçerken arkadan gelen bir 
otomobilin sadmcsine uğramıştır. Ne 
ticede her ikisi de ağır surette ya· 
ralanmışlardır. Motosiklet, bu çarpış 
mada hurdahaş olmuştur." 

1 
Yazan : S. S. 1 

Ankara 20 (Tan muhabirinden) -
Sıhhiye Vekili B. Refik Saydam, 
memleketin umumi sağlık vaziyeti 
hakkında beyanatta bulunarak dern'ş 
tir ki: Rıza Tevfik Bey, hayatın en piş

kın bir adamı olduğu için, kat'iy
yen gücenmemişti. Bir başka san
dalcıya işaret etmişti. ı<akat o da, 
ayni mukabeleyi göstermişti. 

O zaman Rıza Tevtik Bey, dir • 
seklerini küpeşteye: dayamış; 

- Aziz dostlar! .. Başlanmızda
ki feslere bakıp ta aldanmayınız .. 
Biz, sizin yabancınız değiliz. 

Diye, bir nutuk vermiye başla
mıştı. Ve .. şu anda {mütenekkiren) 
hareket ettikleri için, resmi hüvi
yetlerini söylemiye lüzum görmiye 
rek, kendilerinin kimler olduğunu 
anlatmıştı. 

Bu nutku dinliyen üç sancblcıdan 
ikisi, yine suratlarını ek§iterek, ve 
yine dudaklarının aralarından bir 
şeyler söylenerek çıkıp gitmişlerdi. 
Yalnız birisi, pazarlığa girişmişti. 

Diğer yolculardan alman paranın 

üç misli mukabilinde Rıza Tevfik 
bey ile üç arkadaşını karaya çıkar
mıya muvafakat etmişti. 

Karaya çıkar çıkmaz, Pireyi gez 
miye lüzum görmiyerek doğruca 

trene binmişler .. Atinaya gitmişler
di. Istasyona çıkar çıkmaz da, bir 
otomobile binerek doğruca (Akro
pol) a gitmişlerdi. 

R
ıza Tevfik Bey, 32 lisan gibi yu
nancayı da (Elenika) sına va

rıncıya kadar su gibi bildiği için şo 
förün ynnına binmeyi tercih etmiş
ti. ötekiler de, külüstür taksinin 
arkasına güçlükle yerleşebilmişler
di. 

Rıza Tevfik Bey, gülmeden ka
tılıyordu .. ve: 

- Dünya tarihinin bütün hadi
satını gözlerimin önünden geçiri
yorum. Bizim gibi dört mühim şfl h 
siyetin, şu şekilde bir taksiye dol
duklarını göremiyorum. Bakınız, 
şoför bile, halimize giilüyor. Ney • 
se .. Şu, Yunan toprağına ayak bas 
tık basalı, yüzümüze gülen bir a
dam görebildik.. Fakat, acele et -
meyin .. Iki saat sonra da, biz on
lara güleriz .. Hele bizi bir de res -
mi vaziyette görsünler ... Fisago -
run ruhu üzerine yemin ediyorum 
ki; bizi alkışlıyanlardan hiçbirine 
elimi kaldırıp ta selfım vermiyece
ğim 

Diyordu. 
Garibi şurası ki, bu sözlere, bı

yık altından şoför bile gülUyordu. 
Rıza Tevfik bey; bunun farkına, 

pek geç varabilmişti. 
- Ne o? .. Ne gtilüyorsun, asla

nım? .. Yoksa, türkçe biliyor mu -
sun? .. 

Demişti. 
Şoför, artık makaraları koyuver 

mışti. Tam bir Musevi şivesile: 
- Bilmez olur muyum, hiç .. İs

tanbulluyum. 
Demişti. Ve sonra, gülüşüne bi

raz daha kıvraklık vererek ilave et

mişti: 

- Sizi, o kadar iyi tamdım ki.. 
Hıza Tevfik Bey değil misiniz? .. 

- Evet .. Ta kendisi.. Şüphesiz, 
gazetelerde resimlerimi görmüş -
sündür. Belki de, nutuklarımı, kon 
feranslarımı dinlemişsindir. 

- Hayır .. bir sabah bizim (Hav
ra) da Yahudice bir vaaz vermişti
niz de ... 

Arkadakiler, artık kendilerini tu 
tamamışlardı. Gürültülii bir kah
kaha basmıslardı. içlerinden biri: 

- Mübarek.. Hangi taşı kaldır
san, altından çıkar .. 

Diye mırıldanmıştı. 

A tinanın, belli başlı yerlerini, 
iki saat içinde gezivermiş

Jerdi. Vakit, daha erkendi. Rıza 

Tevfik Bey: 
- Büyük gazete idarehaneleri

ne kapıdan uğrasak ta, birer kart 
bıraksak nasıl olur ? 
Demişti 

Fakat:·.Rıza Tevfik Beyin, gaze
te idarehamelerine uğrayıp ıta kart 
bırakmakla iktifa etmiyec:eğini bi 
len ankada:~ları, derhal itit-az etmiş 
lerdi. 

- Ne münasebet, efendim? .. Res
mi Yunan hükumctile temasa gel
meden .. 

- Hem, geç kalırız. Vapura gi-
delim. 

- Evet .. Evet .. Merasim başla
ymcıya kadar biraz istirahat ede
lim. Kimbilir daha ne, kadar yoru
lacağız. / 

Demişlerdi. 

Ve .. doğruca vapura avdet etmiş 
lerdi. 

V apura girer girmez. arkadaş 
larma sormuşlardı: " 

- Gelen oldu mu? 
- Yoooook.. T 
- E .. daha erken.. ancak ha-

zırlanırlar. 

Saat, onu .. on biri .. on ikiyi geç
miş, bire, gelmişti. Oğle yemeği ça 
nı çalmıya başlamıştı. 

Şimdi de, yeni bir münakaşa baş 
göstermişti: 

- Yemeğe oturalım mı, oturmı 

yalım mı?. 

- Burada yemek yersek, ziya
fette birşey yiyemiyeceğiz. '.Ayıp ola
cak. 

- Ya, ziyafet gecikirse? .. 
Sarıklılar, meseleyi halletmişler 

di. 
- Dayak gördün mü k aç .. Ye

mek gördün mü, ~e ... 
Zaten; dayak korkusile memle

ketlerini bırakıp kaçıyorlardı. Ye
meği görünce de dayanamamışlar .. 
sofraya oturmuşlardı. 

Y emekten sonra, bazılan şöy
lece bir (hazmi taam) şe

kerlemesi kestirmek için kamara
larına çekilmek istemişlerdi. Fa
kat, bazıları bun~ itiraz etmişler: 

- Aman efendim, ne münase
bet? .. N eredc ise, şimdi gelirler. 
Bizi, uykudan şişmiş gözlerle gö
rürlerse, çok ayıp olur. Bugün de 
(siyes) inizi feda ediverin. 

Demi-ılerdi. 
Zeynelabidin ve Vasfi Hocalar 

• o kadar temkinli olmalarına rağ
men - adeta sabırsızlık ve telaş ile 
davetçileri veyahut vapura gele
cek ziyaretçileri beklemcktelerdi. 

(Arkası \·ar) 

Öğrenildiğine göre, yeni anlaşma
da Türk lirası esas olarak kabul cd l· 
miştir. Anlaşmanın kliring esası da 
diğer memleketlerle yapılmiş kliriııg 
sisteminden farklı değildir. 

Trikotajcı/ara verilen krc·di 
Alm~n fabrikatörlerinin trikotaj · 

cılarımıza verdiği altı aylık kredin;ıı 

Uç aya indirilmesi üzerine M<·rke: 
Bankasının da üç aydan fazla kredi 
hesabı açmaması bazı müracaatlara 
yol açmıştır. Ticaret odasının teşcb· 
bUsü neticesinde Merkez Bankası, 

tüccarlara yine eskisi gibi 6 ay vadu 
ile kredi verilmesini kabul etmiştir. 

Almanyanın bizden alacağı 
başlıca madderer 

Almanya ile yapılan son anla~ ma
ya· göre, Almanların memleketinıiz -
den alacakları maddeler arasında mii 
him bir yekun tutanların başlıcı.ları 
şunlardır: 

4,848,200 liralık tiftik, 3,604,800 Jira· 
lık yapağı ve yün, 4,840,800 liralık 

buğday, 2,179,800 liralık arpa, 700,00 
liralık kepek, 4,l,954,200liralık pamuk, 
1,208,400 liralık ceviz, 11.005.200 li· 
rahk fındık. 

Türkiycden ihraç edilecek mıdlar 
da olduğu gibi Türkiyeye ithal 'tlil<:· 
cek Alman mallan da a"Ylara taksim 
edilmiştir. Eylul ve Birinciteşrinde 
ikişer milyon, ikinciteşrin ve birinoı
kA.nunda. birer buçuk milyon, ikinci
kanunda 400 bin, şubat ve martta ü
çer yüz bin lira kıymetintle Alının 
malı ithal edilecektir. I:u mik~r, ni
san ve mayısta birer buçuk milyon, 
haziranda iki milyon, temmuz vr- a
ğustosta da birer buçuk milyon ola
caktır. 

Ratan Geminin Tayfaları 
Odesaya Gönderildiler 
Yunan adalan civarında batırılan 

Sovyet vapurunun 38 tayfası, dün ls
k ~nderiyeden limanımıza gelen stari 
Bolşevik vapuru ile Odcsaya gönde
rilmişlerdir. 

---oı---

Dün Sabahki Sis 
Dün sabah Boğazı kesif bir sis ta

bakası kaplamıştır. Bu yüzden vapur 
seferleri biraz gecikmiştir. Kavaklar 
dan Köprliye ilk vapur ancak saat 
Pekiz buçukta hareket edebilmiştir. 

1 B. Haydarm Cenazesi 
1 Dün Merasimle Gömüldü 

• 

"-Cenup ve cenubu şarki vilayet 
!erimizde devam eden trahom müca· 
delcsi seneden seneye faaliyetini ge
nişletmekte, bu hastalık yurtta gün
den güne azalmaktadır. Trahom mü 
cadelesinde seyyah heyetlerin çalış· 

malan bilhassa köylerde çok f aydn
lı olmaktadır. 
Şimdıye kadar 89.340 tanesi ihti -

laUı, geri kalanı adi trahomlu olmak 
üzere 420,662 kişide hastalık tespit 
edilmiştir. Ayni müddet içinde 
12,523.851 kişi ilaçlanmış, 13,637 ki
şi hastanelere yatırılmış, 28,580 ki
şiye de ameliyat yapılmıştır." 

Sıhhiye Vekilimiz 
B. Refik Saydam 

}{azadan sonra kaçan otomobilin 
numarası tespit edilm!.,,, kaçan şofö
rün arastınlm~sına başlanmıştır. 

l ki kaza daha 
Dün şehr:mizde iki otomobil ka • 

zası daha olmuştur: 
1 - Şoför Cemilin idaresindeki 

11868 numaralı otom_s>bil, Yedikul:de 

1 
Ahmet oğlu Cemil isminde birıne 
ç.'lrparak yaralamıştır. 

2 - Şoför Hüseyin Cahidin 22s!J 
numaralı otomobili, Pangaltıda .ı\li 
isminde birine çarparak başından ya.· 

1 ralamıştır. B. Refik Saydam, nümune hasta -
neleri ile doğum ve çomık bakımev -
]erinden ve Anadoluda adedi yüz el
liden fazla bul~ınan muayene ve te· 
davi evlerinden çok müspet neticeleı· 
alındığını söylemiş, maddi imkan bıı 
lundukça bunların artırılacağını füı· 

ve etmiştir. 

Antropometri tetkikleri 
Vekil, antropometri tetkikleri hak

kmda da şunları söylemiştir:· 

rak hazırlanmış bulunmaktadır. Di

ğerleri de en kısa bir zamanda dol -
durularak bakanlığa gönderilecektir. 
Fişler bilfıhara bakanlıkta tetkik ve 
tahsil edilerek neticeleri tesbit edile-

1 Para Cezaları Derhal 
Tahsil Edilecek 

Bazı yerlerde mahkemelerce bürrı 
yeti bağlayıcı ceza ile birlikte hilk • 
molunan para cezalarının, mabkUıni· 
yetin çekilmesinden- sonra tahsil edil 
diği görülmüştür. Adliye Vek8.leti, 
bundan böyle mahkumiyet ilamının 
katiyyet kespetmesile birlikte pa.-a 
cezasının da tahsilini teşkilatına e
nur vermiştir. 

"- '!'ürk ırkının vasıflarını tesbit 
etmek üzere müteaddid gruplar teş
kil etmiştik. Bu antropometrj anket
lerine memur ekipler, memur olduk
ları vilfıyctlcrde çalışıyorlar. 80,000 
kişi üzerinde yapılacak bu ankete eıd 
fişlerden mühim bir kısmı doldurula-

l lk mekteplerde 
Kayıt Başladı 

Bütün orta okullarla liselerde ta
lebe yazılması için konulan müddet, 
dün akşam saat 17 de bitmiştir. Bu
na mukabil, dün sabahtan itibaren bil 
tün ilkmekteplere talebe kayıt ve ka
bulüne başlanılmıştır. Bu yıl ilk o
kullara 930 doğumlıılar alınacak, son 
ra kadroda yer kaJırsa 931 doğumlu
lardan gürbüz olanlar da yazılacak· 
tır. 

---o---
Denize Dökülecek 

Çöpler için Hazırlık 
İstanbul ve Üsküdar yakalanncla-

ki çöplerin denize dökülmesi için ha
zırlığa başlanmıştır. Bunun ıçın 
Kumkapıda eski seyrisefaine ait is· 
kclenin tamiri, Balatta bir iskele ya
pılması, Kadıköyünde Haydarpaşayn 
yakın bir yerde ve Üsküdarda Bala-
banda bulunan iskeleleıin çöp iske -
lesi haline getirilmesi kararlaştırıl
mıştır. Beyoğlu yakasının çöpleri yi
ne Azapkapı ve Hayreddin iskelele
rinden dökülecektir. 

Maliye Şubeleri için 
Yeni Yapılacak Binalar 
Sirkecide metrük Reşadiye medre

sesinin yerinde yeni bir maliye tahsıl 
şubesi binası yapılacaktır. Medrese
deki tarihi kitabeler müzeye taşın· 

mış ve belediyece dün bu binanın ya 
pılma rühsatiyesi verilmiştir. Bu bi
na bitince Fener ve Kadıköyünde de 

cektir.,. 

B. Refik Saydam, sinemasr olmı -

yan şehir ve kasabalarda halka sağ
lık propagandası yapılmak üzere 
muhtelif mevzularda sinema filmleri 
sipariş edildiğini, halka sağlığı öğret 
mek üzere propaganda afişleri ha
zırlandığını ilave etmiştir. 

Yaralanan 
Kadın 

Hastanede öldü 
Birkaç gün evvel Küçükpazarda 

dostu seyyar boyacı Yunus tarafın
dan ağır surette yaralanan Selime 
ismindeki kadın dün, hastanede Pl
müştür. Adliye doktoru Sclimenin gö 
mülmesine izin vermiştir. Hiıdisedım 
sonra kaçan Yunus yakalanmış ve 
hakkında tevkif karan verilerek tev-
kifaneyc gönderilmiştir. 

• Birkaç gün evvel Çekmece yol un -
da bir kamyon kazası olmu§ ve kam
yon devrilerek birkaç köylü yaralan 
mıştı. Bakırköy hastanesine kaldırt· 
lan yaralılardan Şakir oğlu Ali de, 
evvelki gece hastanede ölmüştür. 

Haydarpaşa Geçidinde 
Yapılacak Yeni Köprü 

Haydarpa§a tren hattı üzerindeki 
geçitte yapılması kararlaştırılan köp 
rü için belediye bütçesine tahsisat 
konulması imkanlan aranmaktadır. 
Nafıa Vekaleti, belediyeden bu işin 
neticesini sormuştur. Tahsisat temin 
edildiği takdirde, evvelce hazırlanan 
proje üzerinden inşaata geçilecektir . 

---o--
Tamirsiz Kalan Çe,me 

Evkaf idaresi, camileri tamir eder 
ken bunların yanındaki çeşmeleri• 
belediyeye ait olduğu için çok defa 
tamir etmemektedir. Bundan sonra 
belediye ile evkafın isbirliği yapma~ 
ve-ıamn·rcı-ııı nc:p uu\acu ı.uı.ın.uı~ 

kararlaştırılmıştır. Şimdiye kadnt 
tamir edilen camilerın yanında buf !l• 
nan çeşmeler için de dün belediye i• 
mar miidürü Ziya ile vakıflar baŞ• 
müdürü Hüsameddin tetkiklere bat . 
lamışlardır. 

Çivilenecek Caddeler 
Galatasaray, Karaköy, Sirkeci " ' 

Eminönünde karşıdan karşıya gec;i• 
lecek yerlerin çivilerle işaretlenmesi 
için hazırlanan proje kabul edilaıİŞ' 
tir. Birkaç güne kadar çivilerin çakıl 
masına başlanacaktır. 

---o._ __ 

"Akıam.. 20 Yaşında . 
Akşam refikimiz dünkü sayısı ıl• 

20 yaşına girmiştir. Arkadaşırnııl 
tebrik eder, muvaffakıyetler dileriz. 

1 BiRKAÇ SA~ 
• § Kanunu , .e nizamnamesi tıii• 
1 iiümlcrine göre, iş yerlerin1' 

geceleri teftişine başlanmıştır. 

• 
B erberler Cemiyet i, ondiile işle~ 

ile uğra.smak isti.rcnlcr 1ıa1' 
kmda hazırlnnun talimatnamooin b~ 
an evvel çıkarılma ını belediyeden fl" 

Dahiliye Ve kaletinde Bir ea etmiştir. 
Sergi Hazırlanıyor • 

Ankara, 20 (TAN) - Matbuat u- Ekmek ,.c francala fiyatıan gel~ 
mum müdürlüğü Dahiliye Vekaleti cek on beş gün ichı olduj!u ı: 
konferans salonunda Dahiliye Vekiı.- bi bırakılmıı;ıtır. 

• birer bina yapılacaktır . Jetinin Cümhuriyet devrindeki çalı§- • tlır' 
malarını canlandıracak bir sergi aça· Bele<liye temizlik nıii<lürliiğü .• 

.. .... 

Dünkü merasimde bulunanla: 

Eski vali ve şehremini Haydarın 

cenazesi. dün bUyük merasimle kal
dırılmıştır. Cenazede başta vali Mu
hittin Ustündağ olmak üzere bütün 
belediye erkan ve memurları, merhu 
mun dostları hazır bulunmuşlardır. 
Ayrıca itfaiye kıtalan ve mezba

ha idaresi de iştirak etmiştir. 
Mer humun tabutu Cerrahpaşadan 

Valde call}iine kadar parmak üzerin-

de taşınmış, Valde camiinde öğle na
mazı kılındıktan sonra otomibillerle 
ve Horhor yolu ile Edirnekapıya gö
türiilmüştür. 

Cümhuriyet hükiımetinin ilk Is -
lanbul vali ve şehremini olan Bay 
Haydarın cesedi, yine Istanbulun ilk 
askeri kumandanı general Şükrü Na
ılinin yanına gömülmüştür. 

VEFAT 
Samsun Tüccarlarından ŞEVI<l 

MlRZA ve Samsun muhasebeyi hu

susiye müdürü Ahmet ve Merzifon'· 
da Osman Mirza'nm biraderi ve top
çu binbaşılarından Şefik Ulusoy'un 
kayın babası olup senelerdenberi İs
tanbul tütün, afyon vcsair üzerine 
icrayı ticaret eden namus ve temiz
liği ile temayüz etmiş olan MUSTA
FA SAMİ MİRZA tedavide bulundu
ğu Şişli Sıhhat Yprdunda vefat et
miştir. Cenazesi bugün saat 11 de 
Şişli Sıhhat Yurdundan kaldırılarak 
Teşvikiye camiinde namazı kılındık
tan sonra Feriköy aile mezarlığına 

defnolunacaktır. 

Allahdan rahmet diler, kederdide 
ailesine taziyetler beyan ederiz. 

caktır. Cümhuriyet bayramından soı. ziran hirdenberi şehrin te~ı~ 
k l · · · · did ligvi için yaptığı işleri gösteren bır ra açılaca o an sergı ıçın şım en d 

hazırlıklara girişilmiştir. tatistik ve ra ıl<ır hazırlamakt~ 

\TAkVi~iJ~HAV~ 
Yurtta Bugünkü Hava 

Ycşilköy meteoroloji istasyonun •

1 
dan alman malümata göre, bugün 
yurdumuzun Karadeniz kıyıları ile 
Trakya, Kocaeli ve Marmara havzası 
havanın kısmen bulutlu, diğer yerler 
de açık geçmesi ve rüzgarların cenu
bi istikametten orta kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

DUNKV HAVA 

Dün, hava akşama kadar kısmen 

bulutlu eecmis. rüzl!ar cenuntan sa.-

9 uncu ay Gün: 30 
Recep: 14 
Arabi 1356 

Hızır: 130 
EylUl: B 

Rumi 135;{ 

Güneş: 5,30 - Öğle: 12,01 

1s.10 
4.05 

İkindi: 15,35 - Akşam: 
Yat.r;ı: 19,49, - İmsak: 

r__.-=-

alte 10 kilometre süratle esıniŞ~ 
Barometre 760 milimetre, hararet ) 
çok 25, en az 18 santigrat olarak 1' 
dedilmistir. 
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lVl.adridde Ansızın 
Şiddetli Bir 

Daktilolara ~I 
Müjde! 

1111uharebe Basladı 1=k~tt~~~~==tı~v:~ Y l keşif, bundan sonra, daktUolann 
' 1 ellerini kirleten kopya kiğıtlan-

Londra, 20 (TAN) - Bütün 

8i nm kullamlma8ma ihtiyaç bırak- i 
r Fransız Limanında Tamirde Bulunan C2 l~I mamaktatr. Yenikeşlf doğrndan 1 

? doğruya kopya çıkaran bir uevl 

Qhtelbahirini Asiler Kaçırmak istediler beyaz kağıtUuı ibarettir. Bu k&- 1 

l.o ğıttan birkaç tabaka altaıta ko-
'l.f rtdra, 20 (TAN) - l•panyadan gelen en •on haberlere göre nunca, istenilen miktarda kopya 
,,~'İd cephe•inde, Univer•ite ,ehrinde fiddetli "e mühim muha- çıkanlabilmektedir. Daktilolar, 1 

de eler vukubulmaktadır. Muharebe, hükUmetçilerin, aailer elin- .,; hem kopya çıkarmak için, Y&ZJYI 
""' l v l J yavaşlatnuya lüzum hissetmiye- 1 l-.. -.unan Ziraat En•titümne koydukları agım arın anaızın pat· 

1 ~il ki rek yine dakikada 125 kelime ya
fbtt • e başlamı,; asiler fehri bombardıman etme e mukabele 1 zabilecek hem de manlkürlü par-

lf/erdir. Muharebe de"am etmektedir. 1 ma.klanm kirletmeden iş göre-
'>I '1.iter Avusturyada mühim mevziler ifgal ettiklerini haber veı-- ceklerdir. ı 
'~~eclirler. 1 

l':l~~s~aB~l~Mmh~~------------~-------------
ıı..ı lt hi.dise \'llku bUlmuştur. Js-j 
l':l rt' hiikfı.metine alt C 2 tahtelbahi 
~te bir tersanede tamir edil
~ • C 4 iahteJbahirlnin kuman 
tıq Yaıunda on kiş ile C 2 ye gelmiş, 
~elbabir kumandanı ile mürette 
' kandırarak asilere iltlhaklanm 
~ etmek istemiş ise de O 2 nefer· 
~ den birinin revolverini kulla.na
ile b111ı1a.rt1an birini öldürmesi Uzerl-

HükUmeti ltalya 
Kontrole Giriyor 

Fakat ltalyan Donanmasına da lbUtearnilar C 2 kumandanı ile 
~ti zabitini de zorla alıp götüre
~ bçnu~lardll'. Fakat otomobilleri Fransızlarla Müsavi Hak Verilmesini 

l'do~'a yakın bir yerde tevkif olun
::: \·e ınütearrızlar ele g~irilmişler-

lngiliz ve 

istiyor 
Roma, 20 (TAN) - lngiltere "e Frama maslahatgüzarları 

dün ltalya Hariciye Nazın Kont Ciıano ile görüıtükten .onra neı
~ktuı düşen mü~earrız, 1937 Ha- rol~nan t~b~iğ, muhitin .havasındaki ağırlığı hiHolunur J·erecede 
'ilik tnda Marsilya Iımanmda yapılan halılletmıftir. Kont Cıano tarafından ma.lahatgii%arlara yapı· 
~ ast:11 faili olduğu a~laşılan, ~ir lan filahi tebliğde, ltalya hükumetinin fimdiki hareketi ile mü•-

1.t lşçıdir. lBmi Gabarr~ C:Oni dır. bet bir yol kabul etmi, olduğu ta•rih edilmiftir. 
dil ~taamzlar Bordoda ısticva~ e- Bö:rlece 14 Eylül tarihli ilk notanın --·-----------
llıU~~lerdir. Müteamzlarm üzerın~e kayıtsız ve şartsız reddolunduğu su-1 
'1·· ını evrak çıktığı bildirilmektedır. retindeki mütalealar, re"moo tekzip 
~:~~r Bres:·e. g~nderile.cek v: edilmiş oluyor. lta.lya hükômetl, do
~~ ki ıstıntak hakımıne teslım etli· n&11masına, Fransız ve Jngilfz donan 

lzmir Fuarı 
Kapandı 

Eden Beyanatta Bulundu: 

Nyon Konferansı 
Muvaffak Olmuştur 

lngiltere, Müstemleke Meselesinde Uyuşmıya 

Hazır, Konseye lran ve Peru Seçildi 
Cenevre, 20 (TAN) - lngütere Hariciye Na:zın Miater Eden 

bugün Milletler Cemiyeti A .. amble•inde bir nutuk •öyliyerek ip· 
tidai maclJeler meselesine temas etmif, lngilterenin bazı fart· 
lar mukabilinde müstemlekelerde tarifelerin indirilmesi mak•adi
le herhangi bir ecnebi devletle müzakere yapmıya hazır olduğunu 
anlatmıf, Nyon'da yapılan müzakerelerden bah•ederken fil •Öz· 
leri •öylemiftir: 

-, Konleran• müe .. irdir 
~~~""""'" ,,.~, "Akdenlzde yeni hidiseler çıkmıştı. 

~ Lindberg - ı Vakit g~ekslzin yapılması li.zmı 
~ ~ gelen tek bir iş vardı. Çarçabuk bir 

ngiliz Oluyor , haı sureti bulmak üzere btr kon~e
~ rans toplanmıyadavet edildi ve bu • 

• -~ tUn Akdeniz devletlerinin konferan-
sa iştiraki samimiyetle rica olundu. 
Temini istenen gayet, sürat ve mü
essiriyet idi. Ve konferans bunu te
min etti.,, 

Ademi müdahaledeki rahneler 
Mister Eden ispanyadan bahseder 

ken Ingilterenin ademi müdahale si
yasetine sadık kaldığını ve ademi mü 
dahalenin harbi Ispanyadan sıçrat

mamıya muvaffak olluğunu, fakat a
demi müdahale siyasetinin bir takım 
rahnelere uğradığını inkara imkan 
bulunmadığını ilave etmiştir. 

•fi.EK 
lstanbul ve Bükreş 
Bende bir garip huy vardır. Yeni 

gördüğüm şe~i eski gördüklerimle 
mukayese ederim. Bilmem siz de be
nlm gibi misiniz?. 

Mesela vitrinde bir san kundura 
görsem, ayağnndaklne bakar ahkam 
çıkarının. Alt tarafını h buodan pay 
blçlnlz! 

Bu sefer Bükreşte gezerken şehrin 
ba§lıca caddesi olan (Ka.leaViktorya) 
yı bizim Doğmyolla mukayese ettim 
ve blzJnı tarafta adedi elli altmışa \'8· 

ran lokaııta kahve ve mahalleblciye 
mukabil, koca (Kalea Vildorya) da 
bir tek lokanta göremedim. Dört tane 
pastacı saydım. Ve yan lokanta kah
ve bir tek büyük kahve gördüm. Ust 
tarafı süs, giyim. mobilya, avani, ku· 
yumcu, bakkaJ, kitapçı, gibi ticaret 
evleri ldl. iki şehrin, bu iki ba..5lıca 
caddesi arasUldaki farkı sadece mil· 
§&hede ile iktifa ederek bir hUlane 
bağlamamıştım. Yine bu kısa ı.eyaha
timde (Sinago) ismindeki gölde bir
likte bir kano gezintisi yaptığım M. 
Karanfil isminde sabık bir nazırla 

spordan, turizmden , .e Şarktan bah
sediyorduk. 

- Fiyüme'den Köstence'ye kadar 
bir yat seyahati yaparken lstanbula 
uğradım. Hayli kaldım. Evvelce de 
Jstanbula birkaç defa gitmistim. La
kin bu son defa Beyoğlu caddeslndeld 
lokant.alann adedi lstiğrabnru mucip 
oldu. Ne kadar çok lokanta ~dınış?. 
DedL Ben buıllarm lokantadan ziya
de rna.hallebicl yani bir ne'i sUtha.ne 
olduğunu anlattun. Ve söz orada kal· 
dı. Bu yaba.ncmm da gözline ~rpan 
Beyoğhınun bu kahve ve mahalleblcl 
kalabalığı ge~ekten ifrata vardı. 

losanın: 
_ Istanbullular da sade boğazlan-

m mı dli!tUDüyorJar! Diyeceği geliyor. 
Başka ticaret kalmadı mı? Onüne 

gelen bir mahallebicl, bir kahve ~-

yor. 
B. FELEK 

Bugünkü toplantıda Irak murahha 
sı Filistin meselesinden bahsetmiş ve 
Arapların kendi yurtlarında bir ekal
liyet vaziyetine düşmek tehlikesiyle c===-----s=======-

Tayyareci Lindberg 

karşılaştıklannı söyliyerek buna kar
şı tedbirler alınması lüzumunu anlat
mıştır. 

anlatnuştır. 

J\lman hükümeti rei.i 
tahkir edilmif ~ ~klerdir. ı · ti ·· i hl 1:: lt~~uL.ıcu.1.tau .., ... ...,,,.. .... ~ ... ~ ma arının vazıye . ne musav r va-

2 ku • a· 'Zfyet ''Pffi(lif\ takdirde, atman bııınrt 
-.kerı nıandanma hitaben ıupuzeo tedbirlere iştirak edecektir. Jtalya • 

Izmir, 20 (Tan muhabirinden) _ Londra, 20 (TAN) - Havas ajan- Konıey teçimleri B. Negrin ise gazetecilere verdiği 
ziyafetteki nutkunda, resmi Alman 
mahafili tarafından hakaret mahiye 
tinde sayılan ağır sözler söylemiştir. 
Alman, sefaretinin mümessili f ede • 
rasyon siyasi kısmına müracaat e
derek izahat istemiştir. Neşrolunan 
tebliğde, Milletler Cemiyeti nezdin • 
deki murahhasların masuniyeti dola· 
yısile alınacak bir tedbir bulunma -
dığı ve Bay Negrin'in Almanya dev
let reisi hakkında hakaretamiz söz
ler söylemediği anlatılmaktadır. Fe
deral meclis, tahkikat yapılmasını 
emretmiştir. 

ıı. kunıandanı Troncoso tarafın • ..,,_1.. . 1 t t" bi · d ı 
~ ya 1 b' kt km t:r nrn •' usan ,.az ye , a. rın en, n-
~ zı an ır me up çı ış . . 
~lttupta k d d 2 il gıltere ve Fransa tarafından Akde-

ı:ı... uman an an, m yon ·zı k t ı·· · i d k il 1 kta r"l:eta Uk"f k b'J' d d . 1 nı n on ro u ış n e u anıma t nı a at mu a ı ın e enıza • . .. 1 gemi . . . . olan cüzutamlarla muadeleti ka..(idet-
dık sıni teshm ctmesı ıstenmekte • kt Id ...... . il" edil bilir B "'· me e o U,.;u ava e . u su-

Askeri Kamplara 

iştirak Edenlerin 

.llbise ve Teçhizatı 
, t~k~ra, 20 (Tan muhabirinden) 
ltpı illı Müdafaa Vekaleti, sivil mek
liltıı et'de kampa çıkarılan talebeye ve
dali~kte olan elbise ve techizatın te
~~ Şekline dair bir kanun projesi 
~be 1anı.ıştır. Projenin hazırlanışı 

\':lerj şöyle anlatılmaktadır: 

retle tt>hJikeli sayılacak bir çıkmaz
dan çıkılmakta olduğu temin olunu-
yor. 

Uzla,ma adımı 
Paris gazeteleri bu vaziyetle meş

gul olmaktadır. Le Journal diyor ki: 
"Cianonun son notası uzlaşmıya doğ 
ru ilk bir adım atıldığını gösteriyor. 
14 Eylül notası menfi idi. Şimdiki no
ta daha müspettir. Populaire'de ayni 
fikirdedir. Soir'a göre yakında ttal
yanın Akdenizde kontrol işine iştira
kini görmek mümkündür. 

Londra da nikbin 
Londra gazeteleri de nikbinlik gös

teriyor. Deyli Telgraf gazetesi, vazi
yetin memnuniyete değer olduğunu 
ve iyi bir tesviye tarzına irişilebile • 

y edinci Beyneıauıt:ı IZmlr Buarı bt{ 111nm g~çenlerde verdiği bir habcrln 

gece yarısı saat ikice kapanmıştır. doğruluğu tahakkuk etmektedir. Bu 
Sergiyi şimdiye kadar 61'1,000 kişi habere göre, meşhur Amerikalı tay
ziyaret etmiştir. lzmiri t-u müddet yareci Lindberg, bu yakınlarda Ame 
içinde 158,000 kişi ziyaret etm~tir. rikan tabiiyetindcn çıkarak, lngiliz 
Gece fuar gazinosunda 300 kişilik bir vatandaşı olacaktır. Llndbergin bu 
ziyafet verilmiş, belediye reisi kapa- kararının, şahsi ve ailevi emniyetini 
nı§ nutkunda elde edilen muvaffa . Amerikada temin edememesile alaka 
kıyeti tebariiz ettirmiştir. Yarın ge- dar olduğu sanılmaktadır. 
ce, Kültürpark gazinosunda 938 fua-
rına hazırlık olmak üzere !'38 garden 
partisi verilecektir. 

Belediye reisi Behçet Uz, !;arşam
ba günü Avrupaya hareket edecek, 
beynelmilel fuarları tetkik edecektir. 

ceğini yazıyor. Deyli Ekspres'te çık
mazdan çıkmak imkanlarının hasıl ol 
duğunu anlatıyor. 

Amerika Çin ifile alakadar 
Amerika bugün, Milletler Cemiye

ti sekreterliğine müracaat ederek 
Çin meselesi hakkında teşkil edile . 
cek istişari heyete iştirak edeceğini 
bildirmigtir. 

Mekteplere Meccani 

Girecek Talebenin 

imtihan Evrakı 
Ankara, 20 (TAN) - Bu yıl, orta 

mektep, lise ve muallim mektepleri
ne meccani girmek için, açılan imti· 
hanlara iştirak eden talebelerin imti
han evrakı Ankaraya gelmiş ve bir 
heyet tarafından tetkike başlanmış
tır. Onümüv.ieki hafta içinde evrakın 
incelenmesi bitirilecektir. 

Asamblenin ilk me§gul olduğu me
seleler arasında Türkiye ve ispanya
nın yeniden konseye aza olma ta.lep. 
!eri vardı. Fakat Türkiye, yerini Ira
na terkettiğinden, asamblede ancak 
üç boş yer, buna mukabil ise dört in
tihap talebi mevcuttu. Asamble, Tür 
kiye ile ispanyanın taleplerini kabul 
edememiştir. Çünkü ekseriyet için 
lazım olan sülüsan rey hasıl olma -
mıştır. Asamble Iranı 52 reyden 48 
reyile ve Peruyu da 52 reyden 46 rey 
ile Milletler Cemiyeti konseyine aza 
seçmiştir. Uçüncü yer için seçim, çar 
şambaya veya perşembeden evvel 
ya pılmıyacaktır. 

Milli kıyam için 
Ispanya asileri namına Dük d'Albe 

Milletler Cemiyeti katibine bir nota 
göndererek Negrin'in beyanatına ce
vap vermiş ve ispanya asilerinin meş 
ru bir milli kıyam yaptıklarını, ve 
bunların lspanya topraklarından bir 
parçayı terketmeyi düsünmediklerini 

Balkan 
Güreşlerinde 
ikincilik 

te11 1 
~~ek ve orta çağdaki memleket 

'ad~ lgıni askerliğe hazırlamak mak
~G~ e Yapılmış olan talimatnameye 
~ her sene muayyen zamanlarda, 
~ Pl.ara devam ile mükellef tutu • 
l(:li• l!lVil talebenin kampta giyecek
~e~keri melbusat ve techizatın ve
~~~e mekteplere verileceği ve bu 
ile ~ ın tnekteplerce hususi mahaller 
~dile Uhafaza edilerek, orduda tatbik 
h \ı n Iniadın bu eşyaya da aynen tat 
14~ 8Utetile kullanılacağı yazılıdır. 
t~tıç~n.e tnühim derecelerde artan bu 
4~ ... ~rın miktarı bu sene 20 bini ıc:ü 
~e ~ bulunduğu gibi gelecek sene
'Uııh .. ~rakamın daha büyük olacağı 

Nyon Anlaşmasından Sonca .. 

Izmir, 20 (TAN muhabirinden)' -
Balkanlar arası güreş kongresi bu
günkü toplantısı ile mesaisini bitir
miştir. Balkan gUreş ikinciliği etra
fında Yunan ve Yugoslav murahha.&
lannın teklifleri tetkik edilmiştir. 
Türk murahbasmın teklüi üzerine 
dost ve kardeş milletler arasında te
sanüt hislerini kuvvetlendirmeye ma 
tuf olan bu temasların derece reka • 
betinin üstünde bir mana ifade etme
si bakımından gerek Yugoslavla.nn 
gerek Yunanlıların ikinciliği kabul 
edilmiştir. 

C... 81?.dir. 
ı.tı vrıçliğe verilen ehemmiyet izah
~q arPstedir. Yarının yurt konıyu
~a~ 0~an gençliği askerliğe hazırla-
~bir~lbi önemli bir vazife uğrunda 

~.:ı.ra b~edakarlıktan çekinilmcnıeğe 
~llıQe, bUtçes~nde sivil. mekteplerjn 
~<!a.!iı/' .e~bıse ve techızatın temin ve 
ı.~ra. b~· ıçın Milli Müdafaa Vekaleti 
tttıııı Utçesine sivil mekteplerin 
~aJc, ::s_.rarı namile, bir fasıl açı-
tlııırtıaa;~oo liralık bir tahsisat ko

ıçın bu proje hazırlanmıştır. 

Küçük itilaf 

~~~ankalar Kongresi 
llr de~ı • 20 (TAN) - Küçük tti-
tt'eaı etıeti . . • k la , bu nın mılh bankalar on-
~ tta.cakt aYın 26 smda Bükreşte top-
li tiya ır. kongreye, banka müdür

set edecektir. 

B ugiinkü telgraf haberlerine 
göre Jtalyanın da Akdeniz 

anla~masına iştiraki ve korsanlıkla 
mücadele hususunda üzerine \"aZİfe 
alması meselesi müspet bir adım 
telakki edilmektedir. Loodra gaze
teleri, bu yolda neşriyat yapmakta 
\'e lngiltere ile }'ransa maslahat
güzarlarınm, Jtal)'a Hariciye Nazı
n Kont Ciano ile yaptıklan milli.
katın müsait bir zemin hazırladığı
nı söylemektedirler. 

Akdeniz aolaşma.(iı, sulhün kol
lektif \'e karşılıklı müdafaasını tem
sil ettiğinden bütün ala.kadar dev
letlerin elele vermeleri ve bu deniz
de duruluğu ve güvenliği sağlam
lamalan, şüphe yok ki, en çok ar
zu edilecek harekettir. 

Hele bu kollektif hareket, daha 
başka sahalarda anlaşma imkim
nı hazırJ~ığı için ,ayn bir ehem
miyeti haizdir. Mesela, Akdeniz aıı
laşmasmm başanlmasmda.ı sonra, 
devletler arasında silahlanma yan
şmı durdurmak lhiımali, eskisinden 
daha fazla kuvvetle göze ~arpımya 
başlamıştır. Sebebi gayet \'&Zlbtır. 
Arsıulusal durumu bozan imJJ, 

r······················································· 
J YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 
her mllletin aJabildlğine sil&hla11-
ması değildir. Bu slJi.hlanmayı icap 
ettiren sebeptir. Bu da, tecavüze 
karşı ar.nulusal bir topluluk bulun
mama.c;ı ve böyle bir tophıluğun 

kimseye güven \'ermemesidir. Va
ziyet bu merkezde olduğundan do
layı her millet, her tua\ilze ve her 
haksızlığa karşı yalruz kuvvetine 
güvenmek mecburiyetini hissetmek
te ve kuvvetini arttırmak için her
şeyl yapmaktadır. Arsıulusal hayat
ta kanun ha.kim olmadıktan sonra 
yapılacak iş, slllhlanmak, hazırlan-

mak ve her tecavüz ihtimalini slWı 
kuvvetiyle bertaraf etmektir. 

O halde sili.it y&rı!flDI durdurma
nm biricik ~resi arsrulusal aıılq
ma ve iş beraberliği Ue her tecavü

ze karşı gelmek üzere teşklllt kur
maktır .Bu teşklllt kurulmadıktan ve 
bu ~ldllta karşı güven sağlamlan 

macbktan sonra slWı yanımın du-

racağıoa inanmak, beyhude bir zah 
mettir. 

Akdeniz anlaşması, Akdeniz dev
letlerini korsanlıkla savaşmak lçlıo 
birleştirmekle milletler arasmla kol
lektif hareketin milmkün olduğunu 
göstermiş bulunuyor. 

Bu çeşit anlaşmalar blrlbirlni ta
kip ederse silah yanşmı durdura-

cak zemin hazırlanmış olur. 

Füiıtin meıelui: 

Milletler Cemiyeti mahfelleri 
blrk~ gUndür Fillstill me

selesi ile meşguldür. Söz sıruı Şark 
mllletlerinJ temsil eden murahhas-

lardadır. Mısır muralıhasımn Filis

tin Araplan lehinde söylediği söz
lerden sonra Irak murahhası da 

Filistin Araplarını müdafaa etti, 

Flllstln meselesinin, Irak i!:ln milli 

bir mflt!lele olduğunu a.nlattı ve Fi
listin Araplannm milli emellerini 

gerçekleştirmek l&znn geldiğini 
söyledi. 

Zaten Irak bükfı.meti, F1Jlstlıo 
meselesini tamamlyle benlmslyerek 
Filistin Araplarmm davasını Mil-
letler Cemiyeti mahfelleri nezdinde Al d 
bütün kuvvetiyle müdafaa etmiş manya a 
bulunuyor. 
Diğer tarartaıı g~enterde Surl- • Mussolini'yi Karşllama 

yede toplanan ve Filistin meselesi-
ni konuşaıı Arap kongresinin r1ya- Hazırllkları 
setini de eski bir Irak Başvekili de-
ruhte etmiş ve bu konferans bütün Berlin, 20 (TAN) - Almanyada 
Araphk dünyasının FUistin mesele- Mussoliniyi karşılama hazırlıklan 
sine bağhhğmı tebarüz ettirmiş ve yapılmaktadır. Bilhassa Mussolininin 
bu meseleyi müdafaa için kararlar ilk gideceği Münib ve sonradan ika· 
vennlştL met edeceği Berlin §ehirlerlnde ha-

zırlık son dereceye vardınlmıgtır. 
Bütün Araplık ilemlnin bu mese- Bu ziyaret münasebetile bir nutuk 

le üzerinde bu vaziyeti alması, Fi- söyliyen propaganda nazın doktor 
llstin meselesinin kolay kolay hal- Goebbels, bütün Almanyanm bu mU
ledilemlyeceğinl, halledilse de bu IS.katı sevin~le beklemesi ve herke
!;'al'eJ hallin devamlı olmıyacağuu sin Ylizünün gülmesi li.zım geldiğini, 
göstermektedir. çünkU bu buluşmanın büyük muvaf-

Bütün alametler, Fllistl.nln Yakın fakıyetler kazanan iki şef arasında 
olduğunu anlatmış ve bu nutuk bir 

Şarkta uzunca bir zaman huzur- nevi emir telakki edilerek Almanyada 
suzluk ve endişe mmtakası olacap- neşe propagandası yapılmağa başlan 
m gösteriyor. mıştır. 
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Bir Dolandırıcı Dün 
Tevkif Edildi 

Derdini Unutmak için 
Artist 

1 
1 

Günün proe;f'amı - htıınbul 

Kendisine Apartıman Sahibi Süsü 
Verip Mağazaları Dolandırı }' ormuş ! 

Avrupaya 

Pabuçlu 

Kaçan 
JKoca 
.1Şurlo Artık 

Beyoğlu ikinci Sulh Ceza hakimi B. Emin Ultay, dün Kirkor 
isminde bir sabıkalı hakkında tevkif kararı vermiştir. K irkor, 
Beyoğlunda birçok mağazaları dolandırmaktan suçludur. Dolan
dırıcılık şekli de bir hayli gariptir. Hadisenin tafsilatını veri-

1 

yoruz: 

Yanhşl ıkla 

Tuzruhu 
içmiş 

-, . Kirkor, evvelki gün Sırascrvilerde 
bır apartımanın kapısına zengin bir 

mal sahibi ihti~amı ile kurulmuş ve 

o civardaki bakkaliye mağazası sa -

hibi Yorgiye haber göndererek yanı- i 
na çağırılmıştrr. Bakkal Yorgi, der- j 
hal koşmuş, bu yağlı müşterinin ar- 1 

-o--

Zavallı Kadın Sanc ılar 

İçinde Öldü 
Fenerde oturan Katnia isminde bir 

kadrn. enelkı akşam her zaman kul
landığı ilacı zannederek yanlışlıkla 
tuzruhu ıçmiş ve tedavi için Sen Jorj 
hastanesine kaldırılmıştır. Katinn, 
bütün tedaviye rağmen kurtarılama-

mış ve dün hastanede sancılar içinde 
kıvranarak ölmüştür. Adliye tabibi 
Enver Karan, hastaneye giderek ce
sedi muayene etmiş ve gömülmesine 
izin vermiştir. 

I kinci bir zehirlenme 

Dün Kadıköyünde de bir zehirle'iı
me vakası olmuştur: 

zularını sormuştur. 

Kirkor, apartımanmın önünde bek 
liyen bir ev sahibi gibi Yorgiye bir-

Sarışın ve güzel yıldız Jean Har

low'un ölümü birçok kimseleri müte

essir etmişse bile, meşhur artist 
çok siparişler vermiş ve süratle ge

William Powell kadar içi yanan. kim
tirmesini söylemiştir. Yorgi, sipariş-

sc bulunmadığını bütün dünya duy
leri on dn kika içinde hazırlamış ve d u. 
hemen getirmiştir. Yağlı mtlşteri bu ı B beb" .. 1 H 1 • . . . . unun se ı guze ar ow a u -
sefer, bir yeıu sıparış daha vermış, d be . • k 

1 
b zun zaman an n aşı o ması ve u 

fn.kat bakkal geri dönüp geldiği za- k d k 1 k .. · · 
. aş ın a arşı ı gormesıydi. 

man kırkoru, ne o apartımanda, ne 

de civardaki evlerde bulamamış, al
datıldığını anlıyarak polise başvur
muştur. 

Zabıta derhal tahkikata girişmiş, 

Kimse, bu sevginin bu kadar de -

rin olduğunu sanmıyordu. Fakat 

William Powcl, sarışın sevgilisinin 
öliimündenberi yüzü glilmiycn bir a
dam oldu. Derdini unutmak jçin, A-

ve o sırada dükkan~a bulunan bir ih
merikadan kaçarak A vrupaya geldi. 

tiyar kadının teşhisi sayesinde açık 
Gazetecilere söylediği sözlerde: 

göz dolandırıcıyı ele geçirmiştir. 

Yapılan incelemeler, Kirkorun, Be 

yoğlunun muhtelif semtlerinde tam 
altı defa bu şekilde dolandırıcılık 

yaptığını meydana çıkarmıştır. 

"- Biraz avunmak zorundayım, 

dedi. Bir iki ay Avrupada kaldıktan 

sonra tekrar Hollywood'a dönerek 
"Jean" adlı bir film çevireceğim. 

[Tarihe Kar zşfz 
1 Bu resmi ilk bakışta pek kestırcmi· 
yeceksiniz. Çünkü hepimiz m kara 

1 bıyıklr, mlilon şap.kah, koca papuc;lıı 
1 
1 acayip kıyafeti ile tanıyoruz. Bu meş-
1 hur komik Şarlodur. 

r Amerikadan bildirildiğine göre, Şar 
lo, artrk eski kıhf;-ile film yapmıya

cak, yeni hır şahsiyet ynratacaktır. 

Şu hesapça, yukarda tarifini yaptığı
mız koca pabuçlu Şarla tarihe karış
mış olacaktır. 

Şaı·lonun yeni filmi bir seneden ev

vel bitmiyecck ve karısı Paulette 

Gaudard da bu filmde rol alacaktır. 
Film !'>e~li olacak ve Şarlo konuşacak
! ır. Fakat tarihe karıştırdığı eski şah

siyt>tin yerine na.sıı bir komık yarata

cağı hakkında henüz hiçbir şey söyle

memektedir. 

1 

OGLE NEŞRiYATI 
Saat 12.30 Plakla Türk musikisi. 

1
12,5? Ha\•adis 13,05 Muhtelif plııl 

: neşrıyatı 14 SON. 

1 
AKŞAM NEŞRIYATI 
İkinci Türk Tarih Kuruıtayınırı 

1 
, 1 neşri (Kurultayın müteakip toplantı 

1 gün ve saatleri her toplantı sonund1 

Pariste her yıl bir çocuk kralı seç
mek adeti vardır. Bu münasebetle 

Lepine müessesesinde büyük bir ço-

cıık bayramı yapılır \'C bir sene ev

velki kral tacını, yeni krala giydi

rir. Bu senenin çocuk kralı küçük 

Louis'nin resmini yukarıda görüyor
sunuz. 

---ıo---

Pendik Hayvan Sergisi 
Pendik Hayvan sergisi 3 ~ün sür

miiştür. füutalm Şeyhli köyünden 
Ali Siireniıı 3 yaşındaki boğasr birin 

ciliği, Karne köyünden Alinin boğ .. sı 

ikinciliği, gene ayni köyden .Ayşenin 

boğası da üçüncülüğü kazanmışlar
dır. Kartallı Salihin ve Pendikten Ab 
dinin kısrakları da birinciliği almış
lardır. Kazananlara ikramiyeleri da
ğıtılmıştır. 

f ~ Satılık Otomobil ~ • 
1937-38 modeli 6 silindirli ve 

mükemmel bir halde bulunan bir 
FtA T otomobili satılıktır. tstek
likrin "R. M." rumuz ile İstanbul 
176 posta kutusu adresine yaz-

' malan. . , 

1 
bildirilecektir.) 18,30 Plakla dau: 
musikisi 19,30 Konferans: Eminöntl 

Halkevi Sosyal yardım şubesi nanıı· 

na: Doktor Şükrü Hazım (Sinirli ço

cuklar) 20 Nuri Halilin iştiraJcilC 
Türk musiki Heveti. 20,30 Ömer RızJ 
tarafrntlan arap~a söylev 20,45 Ve· 
dia Rıza ve arkadaşları ta:rafmdnn 
Tiirk musikisi ve halk şarkılarr (S:ı
at ayarı) 21,15 Orkestra ve orkestra 
rcfakatile Julye tarafından şan. 22,15 

Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programi 22,30 Plakla sololnf· 
opera ve operet parçalan 23 SON· 

• 

• 
Giiniin Progranı ()zii 

SENFONiLER 

21.30 Bukrcş: Senfonik konser (Hacr.· 

del, Chopin). 22.25 Senfonik konserın de

vamı (Bruckner). 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalgası: Hafif musiki 
8,15: Devamı. 9,30 Paris kısa dalgası: 

J>IS.k. 10,30: Keza. 11.30: Keza. 13 Pari• 
kısa dalgası: PJS.k. 13 Berlin kısa dalgası: 

Hafif musiki (14.15 : Devamı). 13,10 Biık 
re~: Konser. (14.25: Konserin devaıııı). 
14,15 Paris kısa dalgası: Liyon'dan 1ı:on· 

ser nakli. 15 Paris kısa dalgası : Lirnof• 

dan konser nakli. 18.45 Bertin kısa dal• 

gası: Musikili konuşmalar. 20.40 Peşte : 
Kadıköyde Caferağa mahallesinde 

Karakol sokağında oturan Münire jş
minde bir kadın hariçten kullanma
sı lazım gelen bir ilacı yanlışlıkla iç
tiğinden zehirlenmiştir. Münire can
kurtaran otomobili ile hastaneye kal 
oırılarak t edavi altına alınmıştır. 

Suçlu, Beyoğlu ikinci sulh ceza 
mahkemesine verilmiş, hakim Emin 
Ultay, Kiııkonı tevkif ederek tevki -
faneye göndermiştir. 

, ____ _ 
Meşhur Rus muharriri P U Ş K 1 N 'in ölmez esen 

Salon orkestrası. 21.10 Laypzig: Karışık 
konser (Sopran, tenor). 21.40 Prag kıs' 

dalgası: Hafif musiki. 22 Roma: Mille• 

nin eserlerinden konser. 22.05 Prag kı51 

dalgası: Konser (Novak, Moyzes). 22,z' 

Prag kısa dalgası: Karışık program. 

Üç Kumarbaz Tutuldu 
Etem, Nedim ve Muharrem ismin

de üç kumarbaz Usküdarda kumar 

oynarlarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

---o>---

Sahtekarlık 

Suçlusunun 

Mahkumiyet i ist endi 

MACA KIZliPEK,~e 
~ 

OPERALAR OP E R ETLE R 
.,...,. A.t"\,,nı, . 

badour operasının iki perdesi. (3 üncii v• 
dôrdüncü perdeleri saat 21,30 da) .. ~ 
Peşte: Opera orkestrasL 

Pierre Blanchard - Madelene. Ozeray - Marguerite Moreno - Andre Luguet 

Araya Giren Yaralandı 
Çadırcılarda oturan hardalcı Hik

met, Muhittin isminde bir döşemeci 
ile kavgn ederken araya girmek isti
yen Aliyi sustalı bıçakla kolundan 
yaralamıştır. Ali tedavi altına alın

mış, Hikmet yakalanmıştır. 

Sahte şahadetname kullandığı için 
mevkufen ağır ceza mahkemesine ve
rilmiş olan Mehmet oğlu Sudurinin 
muhakemesine dün de devam edil
miştir. Dünkü celsede müddeiumumi, i 
suçlunun tecziyesini istemiş, mahke- ! 
me, müdafaa için başka bir güne bı
rakılmıştır. 

---n--

MAR1E 
MAURICE 

BELL 
ESCANDE 

HE N RY 
J ACQUE 

ROL L A N 
CATELAlN 

\'e Parisin eaı gü.tel gt'R!: kızlarmın iştirakile PAUL l\IAHGlll<,,IUTE'in 
en güzel ronıunınm muhte..,em temsili .. 

E RKEK KIZ 

ı 
Ertuğrul Sadi Tek 
BU GECE 
(SUADIYl4~) 

j plajında 
(Al\IAN' HAN'Dl 

:SUS) , .e 
(Kll..IBIK) 

ODA M US i KiS i 

11 Bertin kısa dalgası: Yayli iletld 

kenteti (Mozart). 18 Varşova: Kuartei 

Viyana musikisi. 23.20 Milano - Flora~'' 
Oda musikisi (Tartini, Bach, ChoPi.11o 
Nordio, Stravinsky). 

R ES i TALLER 

si• 15,15 Berlin kısa dalgası: Keman re 
tali (Erich Röhn). 15,35 Roma kısa dal• 

Beraet Ettiler Ayvalıkta Bir Cinayet (LA GARÇONNE) 
Mevsimin en büyük l<"ransız filmin in yıldızlarıdırlar. ~tevzuu: Modern 
genç kızlar.. Serbest kadınlar... Pari& tehlikesi... Modern lüks ve 
sefahati .. 

Zümrüt Yüzük. 
gası: Keman konsertosu. 16,15 Piyan°" 

··r· 17 Berlin kısa dalgası: Şarkılar ve şıı 

Türklüğü tahkir ettikleri iddiasıle 
ağır ceza mahkemesine venlen Anna 
ve Yuvanın isimlerindeki kadınların 
muhakemesine dün ağır cezada ba
kılmıştır. Suçları sabit görülmediği 
lçın her ikisi de beraet etmişlerdir. 

- Seniha! Seniha Hanım! 

Ayvalık, (TAN) - Sporcu genç
lerden Musa Ülker, 59 numaralı Güm 
rük Muhafaza motörü makinisti HU 
miy1 bir münakaşa sonunda şişle kal 
bini delerek öldürmüş ve yakalanmış 
tır. Münakaşa, bir kadın yüzünden 
çrkmıştır. 

Seniha üçüncü kattaki odasında, aynalı dolabın 
gözlerinde birşey ararken çağınldığını duydu. Ses• 
tatlr, biraz oynak, belki biraz da yapmacıklıydı. En 
aşağıdan geliyordu. Seniha dışarı çıktı, merdivenm 
trabzanlarından eğilerek : 

- Ne var? diye sordu. 
- Gel Allah aşkına! 

lla~i~·e: Bu film, açık olmakla beraber ahlfı.kidir. Onümüzdcki Per
şembe akşamından jtibaren 

SA RAY SİNEMASINDA 

YA-ZAN : NAµ D Ç'ff<R/ 

Sekiz krratlık çok koyu ve tatlı 

renkli nadide bir tek taş zümrüt San 

dal Bedesteninde teşhir edilmektedir. 

23 Eylül 937 Perşembe günü saat 

on örtte müzayede ile satılacaktır. 

D - 1 . u ı• !er .. 17,20 Varşova: ort e pıyanos · 
35 Roma kısa dalgası: Ermonık konseıi-
20,15 Varşova: Keman resitali. 20,25 B~ 
reş: Mandolin konseri. 21 Bukreş: RO" 

men romansları ve şarkıları. 23.25 var• 
• eC şova: Solist konseri (Piyano, kların 

vs.) 

yağmur da yağarken! 
Seniha bütün bu söZleri yavaş yavaş, hiç bir nok• 

tayı ihmale razı olmıyan bir eda ile söylemiş, söY• 
lerken de Mükerreıne dikkatle bııkmıştr. Cevap 
verirken, genç kadın kendini müdafaa ediyor gibiydi: 

- Daha işim bitmedi. Birazdan inerim. -1-

- Ne yaparsın kardeş! Ortalığın günlük, güneş· 
lik olmasını bekliyeocksek vay halimize! Bak, tanı 
dört gi.indür yarım saat için olsun dışarı çıkamadık
Insan havasızlıktan hasta olacak! 

Ağabeyisinin taze karısı Mükerremin tatlı, biraz 
oynak ve yapmacıklı sesi, şimdi daha yakınlaşmış o
larak şikayet etti: 

- Senin zaten hiç işin biter mi? Allah nzası için 
in. Halit gideli iki saat oldu: Sıkıntıdan çatlıyaca

ğım. Hem sana güzel bir sürprizim var. 
- Bari bir dakika ımüsaade et. Geliyorum. 
- Gelmiyeceksin. Yalan söylüyorsun! 
- Geleceğim canım. 

Aynalı dolabın yan gözünden bazı şeyler çıKarmış
tr. Bunları Mükcrremin eski adamı olan Şerifenin 

görU.p karıştırmasını istemediği için tekrar eski yer
lerine koydu; dolabı da kilitledikten sonra, ağır ağır 
aşağı indi. Ayni zaman.da yemek odası ve salon hiz
metini gôren, sokak üstündeki büyük odaya girdi. 
Mükerrem orada idi. Dün gece eve gelen lstanbul 
gazetelerini okuyordu. Karadenizde birkaç gündür 
süren ve birçok zayiata sebebiyet verdiği söylenen 
şiddetli bir fırtına yüzünden vapurlar Ereğli lima
nına sığınmış, Zonguldağa gelememişlerdi. Bundan 
dolayı da herkes gazetesiz, havadissiz kalmıştr. An
cak, kardeşinin elinde dün gece gördüğü bu gazete
leri Seniha şimdi , hatta birazdan okuyabilecekti. 
Bu evde gazete okumak için bile gözetilen bir sıra 
Ye teşrifat vardı, ve Senihanın sırası bunda bile Ha
lit iRl"vefendi ile haremlerinden sonra geliyordu! 

C"reçkin kızı karşısında görünce, •vıuKt-:ı ı eııı !iazete
sini elinden bırakımaksızın ona doğru uzattı. Hem 
hiddetli, hem mahzun bir eda ile: 

- Darülbedayi Müsahipzade Cehil Beyin yeni bir 
piyesini oynamış! Kimbilir seyirciler gülmekten yi
ne nasıl kmlmışlardır! diye söylendi. 

Ist.anbul varken Zonguldakta yaşamayı, bilhassa 
o böyle havalarda pek acı buluyordu. Bu acıhğı da 
en çok oradan gelen gazetelere her göz gezdirişinden 
duyar, balolar, konserler, ecnebi truplarının uğrama
sı, Darülbedayiin programile büyük sinemalarda de
ğişen filmler, hatta havanın güzelliğine, fena
lığına dair haberler ruhundaki hasret ve hicranı 
büyütür, kendisini talihine karşı adeta isyana götU
rürdü .. Isfanbulda bulunsa gidip seyretmiye ihtimal 
ki üşencceği bu yeni piyes için Miikerrcm böyle ah 
çekip dert yanmıya başlayınca, onun son zamanlar
da ve velev ki başka sebeplerle olsun Zonguldağa pek 
ısındığını çok iyi bilen Seniha sözünü kesti: 

- uzülme yavru."ll! dedi. (Safo) sinemasında ge
lecek hafta film değiştiği zaman biz de oraya gide
riz. Biliyorsun ya, şimdi seanslarda bir kemanla bir 
piyano, yani konser de var! 

Görümcesinin alaycı sesi ve sözleri Mükerremin öf 
kesini artlırmıştr. Genç kadın adeta bağrrdı: 

- Konserlerini alsınlar da başlarına çalsınlar! 

Hem kuzum, bu yağmur hiç dinmiyecek mi? 
Senihanın ince ve renksiz dudaklarında şimdi ma

nah bir tebessüm belirmişti. Dedi ki: 
- Bunu sormak için mi beni aşağıya indirdin? 
- Yağmurun dinmesile sen de alakadar değil rmi-

sin? 'l'a Soğuksuya kadar ıslana ıslana gitmeyi hoş 
buluyorsan ona diyeceğim yok! 

- Vallahi ben kendi hesabıma bu havada sokağa 
çıkacaklardan değilim . 

Mükerremin açık kestnne rengi ve biraz çekik göz
lerinde hoşnutsuzluk ışığı bir an parladı söndü: 

- Tek başıma ben nasıl giderim! Şerife hasta. 
Ahçı kadın kıyamet kopsa mutfakt-an ayrılamaz. O
yun bozmak yok, abla. 

- Bu sonradan görme mahalle kadınının drıvetle
rine bu kadar memnuniyetle koşmanın sebebini an
layamadım gitti. Kendisi 8.di, misafirleri kendinden 
manasız .. Ya o şımarık, o ne oldum delisi oğlan! Onun 
sohbetine nasıl tahammül ediyorsun, ıı.aşıyorum ! Bu 
gün gitsen, nazeninim milyoner olduklarını mutlaka 
yine bir münasibine getirip söyler. M,i.lyonerliği iyi 
güzel amma, edilen ikram ya fazla koyu, ya. fazla 
açık bir çayla berbat pastalar. Beş seferdir gidiyo
ruz, bir defasında olsun midemin bozulmadığını bil
miyorum. Hava gi.izel olsa, eh bir gezintidir, zaten 
giaecek neresi var diyelim. Fakat böyle şakır şakır 

!kisi de bir dakika sustular. Seniha geniş sedire 
oturmuş, oraya bırakılan gazetelerden birinin resi~· 
lerine bakıyordu. Gömüldüğü koltuğu biraz iterek Mil• 
kerrem ayağa kalktı :odanın ortasındaki büyük yu• 
varlak masaya gitti. Koyu nefti kadife örtünün il,.. 
tünde, ipleri kesilmiş bir paket duruyordu. 

Mükerrem: - Sana sürprizi göstereyim, dedi. 
Otekinin yüzü şimdi hafifçe kızarmış bulunuyordıı. 

Zaten "sana bir sürprizim var!" diye genç kadın aş~· 
ğıdan haykırdığı zaman kendisine verilecek bir hedı• 
ye olduğunu anlamıştı. Ona böyle, arada bir, hcdiY~
ler verilirdi. Ve bu hediyelerin her birinde, evlerinıo 
kahya kadınlığını sadakatle yaptığı için beyle ha· 
nımca ımüştereken münasip görülmüş bir mükafat. 
hatta zavallılığına acınılarak verilmiş bir sadııl<S. 
çeşnisi olurdu. Hiç birşey söylemedi. Hem anlamaJll~ 
gibi duruyordu. :Mükerrem, paket kağıdını açtP 
krepdamurdan bir kumaş çıkardı. Bunu uzatarak de
di ki: 

- Halit ikimiz için Istanbuldan getirtmiş. Jster
sen bir örnek yaptıralım. 

Senihanrn gayet düz, pek inoc ve renksiz dudakl•• 
rına acı ve biraz fena bir tebessüm geldi. Sonra. dil• 

• daklarmda hep o tebessüm kalarak cevap verdi: .1 
- Seninle bir örnek, al renkte bir elbise, ~·le J.l'.ll 

(Arkası var) 
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BAŞMUHARRiRi 
'f Ahmet Emin YALMAN 

ki~N'ın hedefi: Haberde, fi
tUt t e, her şeyde temiz, dü· 
g~ , samimi olmak, kariin 
~ olmıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 
1 

l Qrih Kongresi 
GeÇen .. 1 I 

\ .. 11• guıı >olınabah~c :SarR'\•ında 
n: Jt • • 
llıJ llrıJı kongresi hazırlıklnrmı gör-
ta~e gittım. lstanbula clünyanın her 

~~/1n~lnn gelon bir~ok sa~ılı aliınkr 
l'a<! l'tirk t.efckkiir ,.e tetkiki ile, bu
lar~' l akından temasa girecektir. A
alt 

11
"kün ~ iiksek rehberliği \'e te~vikl 

d~llda.5a1ışan cemiyet azaları, yıllar. 
1 ... berı, umumi tarihte ilmi hakikat
""•rı z r \a a er buJmasma 'e onun u \'e-
• bu ·1 bıı lllı let, şu veya bu kıta, ~u veya 
tlllo ıtıe<Ienl~ et lehine ve aleyhine bir
li Ilı butlanlarclaın tnsfh e edilınesi
~Çalışınnktaclırlnr. Umu.mi tarih, bil 
"'. sa) Şark dünya ı ve en başta, 
"'Ur]{J··k dU . U nle~·hine a ırlarca tahrif e-
ı/11iı tir. Bir zamanlar din dUşman
b.f?• 'e daha sonra, bu din düşman
~-:;na kanı:;an empcryali t ihtiraslar, 
j nıı '.riirkliiğti, bUtün hak n ~e.ref
~~den tecrit etıniyc· değil, onun de-

lne Yeııi bir boya \'ltrmıya cesaret 
~leeek karlar ileri gittiler. Renkli \'e 
ı ~~~~ Türk telakkisi, Osmanlı ~af
~ 1 ıçıııde ve terceme ~·olu ile, Türk 
ekteıııerine kadar girmi;:.tir. 

tu l'eraıtı araşfar.mnlarının ve ye.rüs-
tetkiklerinin adım ba.-;ına ha .. •kıra-

i'al( ~ ·' 
e{) t<!kzip ettiği bu haksızlığa isyan 
Gen ilim ve tefekkür adamları geıne 
aıııte zuhur etti. Hatta bu L~yan, 
~~rıh Tiirkçülüğü devrincle,onlann 
d dıatarı dilimize nakledilerek bizde 

e. tesirini gö::.tcrmiştir.Kaynaklar eli
~tıde olmadığı içL11, turih ile uğrasan
( " Sadece Osmanlı hanedanının des
b~ını ~azmak Uzcrc Ö\iiındiikleri için, 

" l'ürk arkeolojisi olmadığı i!;in, a
~ıl hak sahibinin sesi duyulamazdı n 
, 11 s , reisimiz, Türk kafasını plaka-". ~lı .. _ ~.ı.n.,.,., ı,ı; .. lnln1i'""' kıulnr. 

~11lmamıştır. 

~ 'l'urk topraklarından ~·abancı istl
hısını ~öldip atmak İ<,'İ;tı hazı hayır sa· 
'.t·~lerınin kalemi eleği!, fakat biz7.at 
~ ~l'k milletinin deha ve kahramanlığı 
liıı t!lıek lü.zım ı:teldiği gibi, umumi ta
d teki Türk şerefleri ele ayni istila
ka~' '.l'iirl• tllli ile ıkonu~mıyan, Tiirk 
l'a 1~i ile cluymıyan, Türk kafası ile a
ka~ıp düştinmiye.n bazı hayır ,.e haki
t t~'1arııı lfıtuflan ile değil, metinleri 
k~lldk eden, yerin altıncla \'e UstUncle 
b E!ııdini araştıran, put kım1nsım bilen. 

l el'hı :\·ınratan ''eni T\irk miine\'ver-
P • • ~ ·' 
l 1111•n cihadı ile Jmrtulncaktı. Bir 
dal'afJı diktadan, lknrşıhklı münakaşa 
~~~ne giril·orduk. Garpteki :sabit fi. 

1 
erı l ıkmak ne Jmlal, ne de çabuk 

:.a<!a'ktı. Uütün hayat \'C ~öhretleri-
1 he .. ı · b" • .. t" k ~ • ıangı ır ıınzarıye us une ·ur-
~ 11 

olanlara keıılilerini inkar ettir-

~ irnkfuısız değil e, pt>..k güçtiir. 
tu lı enstitünün, lfıboratuvarmı, kü
t! Phane.ııin, bir kelime ile ilmin hür

k:etıni istiyoruz. Tnn subun aludığı, 
tib1:'rttığı, körlettiği, akim kıldığı ta.
~U 1 

hakikatler iilcmini, miinhasıran, 
~İl r tefekkürün ve hiir tetkikiıı bü
)Q ıın \'e flÜfuzuna hıralalmasını isti-

l'bı_ 

~u eferki Tarih Kongresi arkada~
g~~zın bütÜı!I sahalarda ne kadar 
(IJ~ ~ \'e e aslı konuşmalar için hazır 
htııu~unu gö. tercccktir. Kongrenin 
~!lal.ede alonundaki sergi kısmı, u
\·e Ilı_~ tarih içinde Türkliiğün yerini 
l'itı·'l.lirk alemi içinde Kemalizm dev
~,;l t(.ba:rüz ettiriyor: Bu sergi, Türk 
'1.a h Cemiyetinin, bütün iddiaların-

,\·~·k kit<} ı alara, metinlere, kazılara ne 
lii,ntr ehemmiyet v«-rdiğini, ,.e kendi
~ llılldde iz edebiyattan ne kadar 
l\Q

11 
tutına.k istediğini i pat eder. 

ltillı.re. \e sergi, akıl \'e insaf sahibi 
tı.ı~ erın vas?talığı ile, bertarafta ta
)p"itı ta}(~. ve enterna yoına.I mUe sese
bırug l'Urı, milncv,·erliği ile el ve i,Ş 
bit'bt ~c doğru IJaşhca adımlardan 
'ttetı ~teşkil edecektir. Ata türkün he
li es emen biitün dairelerini bu mil
t-a\ !re lll1rıp verdiği Dolmahahc;e Sa.-

'"•dıı ltıa~ . '") onun davasını murnffak kıl-
~erl( ıçJa cesaret ,.~ feragatle c;alı!-ıan 
'e,t-~ es! ~l·hrik etmek rn kongre ile 
~, Ql·aUstundc blitün mllletin alakası
bıı.ı~., tıı)( ve hn sns tutmak borcu-

~ur, 

Falih Rıfkı AT AY 

ikinci Türk Tarih Kongresine ilim ve kültür dünyasının birçok maruf §ahsiyef· 

leri, me§hur profesörler de İ§tirak ediyorlar. Bunlar arasında bulunan ve cid· 

den değerli bir arkeoloji alimi olan Profesör Pittard, dün kongre açılırken mes· 

lelctaıları adına çok mühim bir ilmi nutuk söyledi. Bunu aynen buraya alıyoruz. 

~©~~#~'; 

~ ... ~~~~~~~,,.~ 
Altıncı Sınıfta Fen 

Bilgisi Kalkınca 
Bir okuyucumuz soruyor: 

• "Maarif Vekaletinin yaptığı tami-
me göre, yeni ders yılında orta mek• 

ANADOLUDA YAPILAN 
teplerin birinci sınıflarında fen bilgi 
si okutulmıyacaktır. Bizim, altıncı sı 
nıfta fen bilgisinden muvaffak o!a
mıyarak dönmüş bir çocuğumuz \ar, 
Yeni tamime göre, bu ders yılında 
bu çocuğun vaziyeti ne olacaktır? 
Önümüzdeki sene, kaldığı sınıfta fen 
bilgisi okutulmıyacağına göre, tabii, 
sene sonunda bu dersten imtihan 6Ö· 
recek değildır. Şu halde, bu çocuk, 
sınıfı geçmiş addedilerek yedinciye 
devamına müsaade edilecek midir'? 

ARASTIRMALAR NELER 
B u kongreye iftirak eden 

ecnebi alimlerin adına 

söz söylememi iıt.ediler. Bu 

arzuyu büyük bir memnuni

yetle yerine getiriyorum. Aca

ba beni neden seçtiler? Şüp
hesiz, hiç kimseyi ürkütmiyen 

ufak bir memlekete mensup 

olduğum içindir; veyahut bel

ki de klaıik bir tarihçi olma

dığımdan; ve bilhaua, öyle 

sanıyorum • ve o zaman da bu 

ıebebi sevinçle kabul ediyo

rum - ki, 36 yıldanberi, Türk 

milletinin • ihtimal bir çokla

rmızdan ziyade • dostu oldu
ğumdandır. 

O milletin, geçirdiği, ve bala da 
inkişaf ettirmekte devam eyledi
ği, efsanevi vasfa layık inkılap es
nasında, yer yüzünde mukabilini 
bulmak güç olan muazzam bir 
hamlenin, - itimat buyurun ki 
maddahı değil - fakat objektif 
şahidi oldum. Inanmak isterim ki, 
burada bulunmakhğıma asıl sebep 
ve saik bu objektif mahiyetin ken
disidir. 

Biraz evvel demiştim ki ben 
- kelimenin oldukça genişlemesi 
icap eden, hiç değilse iskoler ma
nasile olsun - klasik bir tarihçi 
değilim. Ancak gerek kendim ve 
gerek benim nevimden olanlar için, 
benim bizzat tasavvur eylediğim 

ve öyle görmek istediğim tarihçi
nın DUttin naıcıarına l\to"-t>ııtun "lt.a.

zifelerine malikiyet iddiasında
yım. 

Oyle ya, tarih ders kitapların
da olduğu gibi ancak mahdut bir 
zamanla, mahdut bir sahayı esas 
ittihaz eden bir tarihin mahiyeti 
ne olabilir? Bunda, beşeri mace
ralann ancak cüz'i bir kısmını bu
lursunuz ve bu kısım da o mace
raların her zaman en önemlileri de
ğildir. 

B en. kırk senedir, kalemim 
ve kelamımla, tarihin, çağ

larını biribirinden ayıramıyacağı
nı. keyf emaycşa seçilmiş bir andan 
başlatılamıyacağnı; velhasl, onun 
insanla birlikte başlar olduğunu 
öğretmektcyim. 

Paleolitik çağ, en eski göçebe es
Jafımızın medeniyeti böylece tari
he mal olmuştur. Esasen, kongre
nin nazarlarına arzedilen o pek 
zengin, pek intizamlı, pek vazıh ve 
pek pedagojik sergi, bir memleke
tin, bir bölgenin, bir milletin bütün 
o maceralar silsilesinin muhteşem 
bir gösterişidir. 

Bu maceralar, bizi bir anı diğer 
bir andan ayırmamağa icbar eder. 
Hepsi birlbirine bağlıdır. Evlatlar 
babalarını unutamazlar. Tarih de
nilen şey - heyhat ki hala bugün 
nnlaşıidığı manada - muayyen bir 
zamanda ve muayyen bir yerde, 
kendiliğinden doğmuş değildir. O, 
her yerde, kendi protohistoryasın
dan neşet etmiş, prehistoryası da 
prehistoryasından vücut bulmuş
tur. 

Ornek diye şuracıkta bulunan ve 
sergisinde arkeolojik zenginJikleri
ni bize teşhir eden Anadoluyu ala
cak olursak, ne görüyoruz? Dokuz 
yıl önceye kadar meçhulilmüz ol
duğu halde, bugün bu yurdun bir 
çok noktalarında meydana çıkan 
yontulmuş taş medeniyetini neoli
tik medeniyet, ve ondan sonra da 
bakır ve tunç medeniyetleri istih
laf etmektedir. Işte, bundan son
radır ki Protoeeti 'ler gibi kavimler 
tarihe giriyorlar. Lakin bu Proto
eti'ler de kimlerdir? Hiç şüphesiz, 
ayni yerlerde, bunlardan önceki 
medeniyetleri kurmuş olan insan
ların ahfadı, böylece, nesilden nes
le rücu ederek, bizi bizzarure, ta 
paleolitiğe kadar, çok güç şartlar 

OGRETTi? 
yet kazanmış olduklarını söyler
sem beni tekzip etmiyeceklerdir. 

Oyle ki, ikinci seksiyonun ittifa
kı ara ile ittihaz edilerek Kongre 
tarafından da tasvip edilen bir ka
rarı ile; Anadolu'daki araştırmala
rın daha da hızlandırılması talep 
edilmiştir. 

Çocuğumuzun hayatı ile alakadar 
bir mevzu olduğu için, bu hususta ve 
rilecek kararın neden ibaret olduğunu 
öğrenmek istiyoruz.,, 

Böylece, Türk Tarih Kurumu, da
ha şimdiden bize çok güzel ümitler 
vermiş bulunuyor. Biz, kendisin
den, yalnız mensup olduğu yurdu 
değil, fakat siyasal olsun, dini ol
sun, sosyal veya artistik olsun, he
pimizi ilgiliyen evrensel tarihi ve 
hatta bu tarihten neşet edecek fi. 
lozofiyi zenginleştirecek mahsuller 
beklemekteyiz. Bize, ne ·ve kim ol
duğumuzu bildirdikten oonra, o, bi
zim istikbale doğru yol almamıza 
da yardım etmelidir. 

Burada toplu bulunan ecnebi a
limler adına, bu devletin en büyük 
şefi, Türkiye Reisicümhuruna derin 
saygılanmızı arzeder ve Türk Ta
rih Kurumundan da, başardığı iş
ler için tebriklerimizi, parlak bir 
istikbale mazhariyeti hakkında di- -
leklerimizi ve bu Kongrenin külfe
tini ihtiüar eylediğinden dolayı da 
teşekkürlerimizi lfıtfen kabul etme
sini dilerim. 

Bir talebe velisi 

• 
Cevaplarımız : 

Ankarada Oncebecide Umay soka
ğmda 3 numarada A. Erem'e: 

"- Size sorduğunuz meseleler üze
rinde en salahiyetli ve kafi malümatı 
Emlak ve Eytam Bankası verebilir. 
Oraya müracaat etmeniz daha doğru· 
dur .. " 

• Diyarbekir Cümhuriyet okulu öğret 
menlerinden B. Ali Ongene: 

"- Adresini sorduğunuz zatın ya
zıhanesi, lstanbul Karaköy Palasta
dır." 

Yeni Çöp Arabaları 
Belediyenin Balat atclyesinde yap

tırmakta olduğu yeni tip çöp araba
larından bir tanesinin yapılması bit
miş ve dün tecrübe mahiyetinde işe 
çıkarılmıştır. Bu arabanın hususiye
ti, tekerlekleri lastikli olmadığı halde 
hiç giirliltü çıkarmaması, harice toz 
ve çöp düşmemesidir. Tecrübeden iyi 
neticeler alınırsa bu arabalar çoğal
tılacaktır. 

B. Pittard dün kongrede konferansını verirken .. 

Kongremiz, alem nazarında, ilmi, 
kültürel, insani bir ittihadın teza
hürü olmalı; dünyanın herhangi 
bölgesine mensup olursa olsunlar, 
bütün insanları bir meslek tesanü
dü içerisinde birleştirmelidir. 

Bu Kongreden, umumi tarih için 
yeni ve mühim malumat elde edile
ceğinden, ve Türkiye için ise, bun
dan böyle ön safa geçmiş bulundu
ğu cihetle - hepimizin de menfa
atimiıe uygun olarak- o saftan 
katiyen ayrılmamak lazım geldiği 
kanaatinin hasıl olacağından asla 
şüphemiz yoktur. 

Bir inek Çiğnendi 
Dün sabah Istanbula gelmekte o .. 

lan tren lspartakuie ile Çekmece a
rasında tren yolu üstünde başı bot 
dolaşan bir ineğe çarparak parçala
mıştır. 

Jcıorlol ..... clQ ha atı iı'hırno~to muvcü
fak olan o insanlara kadar ileten 
bir silsile tesbit edebiliyoruz. On
larsız, tarih olamazdı. 

D eminden bu memleketin ha
rikulade teceddiidünden, 

bugünler bizleri misafir edenlerin, 
şahidi olduğumuz \'C - şayet ha
la kalmışsa - düşmanlarını bile 
hayran etmesi lazımgelen o eşsiz 
kalkınmasından bahsettim. 

Bu yeni devletin içinde çok ta
bii bir müessese olan ve kendine 
gelmek ve yakın veya uzak, me
sut veya beqbaht mazisinde, fakat 
bütün mazisinde kendi kendini oul
mak istiyen bir milletin tarnamiyle 
yenilenmek hususundaki sonsuz 
arzusunun doğrudan doğruya bir 
neticesi bulunan Türk Tarih Kuru
mu, §İmdiye kadar büyük işler ba
şarmış bir ilim cemiyetidir. Onun 

daha birçok böyle büyük işler ba
şaracağına inancımız vardır. o. 
nun enerjisi, bu yurdu kuran ve 
Cümhuriyetin sercfli banisi olan 
zatın enerjisi ile bir gitmektedir. 
Esasen, duyduğuma göre, Türkiye 
Reisicümhunı, bu vatani müesse
seye can ve gönülden alaka göster
mekte, ona kendi heyecanlarını yıl
mak bilmiycn çalışma hasletlerini 
nefhetmektedirler. 

S ayın kongre Uyeleri, bu sayede, 
ve bu kadar az bir .zamanda, 

ne büyük neticeler elde edilmiştir, 
biliyor musunuz? Arşivlerde ve es
ki enıtlarda araştırmalar yapılmış, 
müteaddit, yerlerde kazı sabalan 
açılmış, fevkalade eserler ele ge
çirilmiştir. 

Her tarafta, mesela Piri Reis 
gibi, kadir ve kıymeti bilinmemiş 
Türk alimleri hakkında, bu ana ka
dar meçhul kalan aydınlatıcı kay
naklar bulunmakta, tarihçe ma
him, eski Anadolu kavimlerinin 
yekdiğeri arasındaki münasebetle
re dair yepyeni telakkiler meyda
na çıkmaktadır. 

Sonra, ve ayni zamanda, mede
niyetlerinin menşeini ve teselsülü
nü, Anadolu yaylasını kaplıyan te
pelerden öğrendiğimiz insanların 

ecdadınr, efsanevi bir maziye irca 
eden prehistorya keşifleri vuku
bulmaktadır. O tepeler, bu men
şeleri ve bu teselsülü durmadan bi-

ı:e öğrctkcckl l' ve bu suretle bil
gi ve düşünce ufuklarımızı geniş
leteceklerdir. 

B u muhtelif medeniyetlerle, 
neolitik çağda, büyük, kü

çük sitelerde toplanmış insanJar, 
muhtc.lif diller konuşmuş, muhtelif 
kanunlara tabi bulunmuşlardır. Ve 
yine bunlar, bir çokları daima meç
hulümüz kalacak olan muhtelif ad
lar taşımışlardır. Fakat hazan mu
kadderatlarını birleştirdikleri gibi, 
hazan da blribirlerine karşı aman
sız düşman kesilmiş olan bunlar, 
hemen daima ve hemen her yerde 
hep ayni insanlardır. Klasik tarih 
bunlardan bazılarını tanır; lfıkin 

hepsi de biribirinden tenasül eder. 
Bunun başka türlü olmasına imkan 
yoktur. Bugünkü Türkler, vaktile, 
kavimlere birer ad veren tarihin 
doğuşun.da, Eti adını taşıdıkları gi
bi ,birkaç bin yıl sonra da Selçuk, 
Osmanlı ve nihayet Türk ismile a
nılmışlardır. 

1 Müdürlük Maaşı 600 
Liradan 300 Liraya indirildi 

Üsküdar tramvayları idaresinin ıs-

lahı için masrafların azaltılmasına 

Esnafa, ihtiyacı Olan 
Aletler Verilecek 

Esnafa kredi temini meselesini ga 
rüşen komisyon dün birlik binasın· 
da tekrar toplanmıştır. Bu defa, ser
maye işi üzerinde durulmuş, esnafa 
para yerine, ihtiyacı olan aletlerin 
ve iptidai maddelerin temini daha 
r.ıuvafık görülmüştür. 

çalışılmaktadır. Bu arada ilk olarak Balkan Ticaret Odaları 
müdürlük maaşı 600 liradan 300 li- Kongresi Toplanıyor 
raya indirilmiş, diğer erkim maaşla- Bükreşte toplanacak olan Balkan 
nnda da bu nisbet dairesinde azalt- ticaret odaları kongresine gidecek 
ma yapılmıştır. heyetimiz seçilmiştir. Bu heyete, Is-

Hattın Kadıköyüne ve Bostancıya tanbul ticaret odası ikinci reisi Ziya 
kadar uzatılması için yapılan masraf Habiboğlu ile umumi katip Cevat Nı
tan bir kısmı şimdiye kadar öden • zami ve İzmir ticaret odası umumi 
miş, idarenin 400 bin lira borcµ kal- katibi Mehmet Ali iştirak edecekler-
mıştır. . dir, . 

Bütün bu noktalar üzerinde bizi 1 
aydınlatmak, bütün vakralar hak
kındaki bilgimizi artırmak, bin yıl
larla asırlar, kavimlerle medeniyet 
safhaları arasındaki zaruri iltisak
ları tespit eylemek, Türk Tarih Ku
rumuna düşen vazifedir. 

Ahırdan 
. 

Kaçan Boğa 1 

O, bu işe, cümleten kaydetmekli

ğimiz ve yine cümleten alkışlama

mız lazım gelen bir şevk ile hazır
lanmaktadır. Zira, Türk Tarihi, he
yeti mecmuası bakımından, bizim 

de tarihimizdir. Bu cihet asla şüphe 
götürmez. Orasya'nın -ki ben bu 

tabir ile, bir orta ve batı Asyasile 

bütün bir A \TUpayı kastediyo

rum- dünyanın ilk devirlerine ir

ca olunması lazim gelen beşeri vah
deti gittikçe daha güzel ispat edil
miş olacaktır. 

G eçen gün Bükreş Antropoloji 
ve Arkeoloji Kongresinde, 

Türk Tarih Kurumuna ve bu Kon
greye hız verenlerden biri olan Ba
yan Afet, Kurumun Anadoluda son 
yaptığı kazılardan bazı neticeler 
gösterdi. Orada hazır bulunan ve 
şimdi de burada rastladığım mes
lektaşlar, Bayan Afct'in, o gün bi
ze, Türk Tarihinin bir faslını ibraz 
etmekle nasıl haklı bir muvaffakı-

Geçenlerde lngilterenin Remford şehrinde bir boğa a;ırmdan -kaaraic 
sokaklara fırlamış, bir saatten fazla bir müddet için şehit caddelerindeki 
seyrüseferi durdurmuştur. Boğanın kuvvetli boynuzlarından çekılcn oto
mobiller, bu zorlu yayaya yol vermek zorunda kalmışlardır. 

Yaya gidenler, ömürlerinde ilk defa otomobillere yol verdirten bir yaya
nın (kendi cinslerinden olmasa bile) ortaya çıkışını büyük bir gururla kar
şılamışlardır. 
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Çin • Japon Çarpışması 
Acaba Ne Kadar J aponyanın Şanghaya asker çı

karmaktan maksadı, merkezi 
hükumet kuvvetlerini Şimali Çine 
sevketmekten alıkoymak ve bura
dan belki de Nankine ilerliyerek 
Nankin, Tiençin demiryolunu kes· 
mek ve bu suretle şimal ile muva
salayı körletmektir. Bu suretle 
Yangtse nehri üzerinde ticaret bo
ğulacak ve bütün bu havali, Ja
ponların iktısadi pençesine düşe
cektir. Tayyare akınları da muva
salayı tahrip ettikten başka aske
ri hedefleri imha etmekte ve Çin 
maneviyatını da bozmağa yara
maktadır. 

Devam 
l
• lkönce mahalli bir mahiyeti 

aşmıyacağı sanılan Çin -
Japon harbi, son haftalar içinde 
Çinın her tarafına yayılmış, Japon
lar Şimali Çinden başka Şanghay
da da büyük muharebelere giriş
miş, hatta Cenubi Çin şehirlerini de 
bomjmrdıman etmiye başlamış, ve 
bu yüzden muharebenin, Japon ih
tiraslarının genişliğine bağlı oldu
ğu anlaşılmıştır. Hakikatte Japon
ların Çine karşı takip ettikleri isti
la siyaseti, günden güne genişle

mekte, Japonyanın iktısadi ve as
keri hazim kabiliyetini aşacak dere 
cede iı:;tila siyasetine boyun eğece
ği görülmektedir. 

Bununla beraber Japonların u1.un 
bir harbe sürüklenmekten çekine
cekleri muhakkaktır. Fakat harbin 
uzayıp uzamıyacnğı, Çinin üçün
cü bir devletten, mesela Rusyadan, 
gizli veya açık surette göreceği yar
dıma bağlıdır. 

Japonyanın askeri teşkilatı, hiç 
şüphe yok ki, Çinin teşkilatına kat 
kat üstündür. Gerçi Çinliler, esld
sine nisbctle bugün daha birleşik
tirler, fakat kendilerini henüz tan
zım etmemiş bulunuyorlar. Bunun
la beraber Japonya ve Çin kuvvet
lerini Avrupa kuvvetlerile ölçmelı: 
doğru olmaz. Japon ordusu, A vru
pada değil Asyada dövüşmek içiTJ 
hazırlanmış ve terbiye edilmiş ou
lunuyor. 

Bu ordu teçhiz"·. hatta anane 
ve maneviyat bakımından hiç bir 
Avrupa ordusuna benzemez. Bu or
du Ş'trki Asyada belki de, en mo
dern Avrupa ordusundan daha te
sirlidir. Fakat bu orduyu Fransa, 
Almanya veya Amerikanın harp 
Jmvvetlcrile mukayese etmemeli
y iz. Yalnız muhakkak olan nokta, 
J"ponyn kuvvetlerinin Çin kuvvet
lerine Ustun bulundukları ve Çin 
ı·uvvetletini ezecek derecede mun
tazam ve iyi cihazlı olduklarıöır. 

; iki memleketin kuvvetleri §U 

1 şekildedir: 

ASKJ<~RI,ER 

Japon ordusu 17 fırkadan ve 
280,000 asker ve zabitten müteşek
kildir. Bundan başka Mançw ide 
100,000 veya 150,000 kişilik ve Ja
ponlar tarafından idare olunan bir 
oıdu vardır. Terbiye görmüş ihtı
yat kuvvetleri de iki milyondur. 

Çinın N ankin hUkfımetine ve as
keri valilere bağlı olan Çin ordusu 
160 fırkadan, ve 1,658,000 asker
den müteşekkildir. Komünistlerin 
ordusu ise 100,000 veya 150,000 
gayrinizami askerden müteşekkil 
bulunuyor. Çinde terbiye g'Jrnıüş 

ihtiyat kuvvet yok gibidir. 
TAYYARELER 

Japonların ilk saf kara ve d~niz 
tayyarelerinin sayısı 1800 veya 
2000 dir. 

Çin tayyareleri ise 200 - 300 a
rasındadır. 

GEMII .. ER 
.lapan donanması 200 geın!den 

ve 7 45,604 tondan ibarettir. 
Çinin 9 hafif kruvazörü vardır, 

ve bunlar 25,000 tondur. ikisi müs
tesna olmak üzere hepsi çürüktür. 

Bu kısa malumata ilave edile
cek birşey varsa o da Çinli

lerin top, tank ve tayyare gibi as
ri vasıtalar baklmından pek geri ol 
duklarıdır. Japonya ise bugün sa
nayi memleketidir ve askeri kuv
vetlerini istediği gibi teçhiz edebi
lecek bir vaziyettedir. Çin fabrika
ları ise ayni işi yapmaktan acizdir
ler. Bu yüzden Çin, hariçten mü
himmat almak iztıranndadır. Çin
lilerin silah altında bulunan 2 mil
yonluk orduları, ordu sayılmaktan 
çok uzaktır. Bunu daha fazla Çin 
kolleksiyonu saymak daha doğru 
olur. Bu kuvvetlerin en iyisi, (Çang 
Kay Şek l in emri altındaki birinci 
ordudur. Bu ordu Almanlar tara
fından terbiye ve teçhiz edilmiş bu
lunuyor. Elli veya yüz binden mü
tPı:;Pkkil olan bu ordu Sanghay mu-

Edecek? 
f'-'''"'"'"''''' 
- ' - Bu yazı ile Uzak Şark ~ 
( harbini bir asker görü- -
: Jİie anlatmış oluyoruz. ~ 
~ ...... ,,, .... "". "" " .. .# .,,,.._~ ' 

r 

Bir Çin satıcısı hava taarruzları
na karşı gaz maskeleri satıyor 

hnrebclerinde kendini göstermiş
tir. 

Çinlilerin askerlik bakımından 
zaaflan, milli bakımdan henliz te
§ekkül etmemiş olan bir milletin 
zaafıdır. Çünkü Çin gerek asker
lik, gerek iktısat bakımından var
lığı sağlamlaşmış bir millet değil
dir. Bununla beraber ÇinJiler, iste
dikleri kadar asker bulabilecek va
ziyettedirler. 

Japonya harbin tazyikine taham

mül edebilecek ise de harbi müm
kün olduğu kadar süratıe bitirmek 
mecburiyetindedir. 

Bunun için Japonya, herşeyden 

evvel Çang Kay Şek'in merkezi 

kuvvetlerini ağır darbelere uğrat
mak ve Şimali Çinde süratle ilerle
mek siyasetini takip ediyor. Diğer 
taraftan Çin sahillerinin ablokası, 
tayyare akınlarının tekerrürü ay
ni maksada hizmet etmekte ve Çin 
mukavemetini süratle yıkmak için 
uğraşmaktadır. 

Bütün bu amiller, Japonyanm 
süratli bir zafer kazanmak için uğ
raştığını göstermektedir. Netice
de Japonya Çinin şimalindeki beş 
ülkede de imparatorluğunu kura
caktır. Esasen Japonya şimdiden 

Tien~in - Pekin sahasına hakim
d :r. Buradan hareket eden iki ko
hın biri Pekin - Hankov hattı ü
zerinde, diğeri Tiençin - Tsinan -
Nanking hattı boyunca ilerlemek
tedir. Başka bir kol şimali _ garp 
istikametinde hareket ederek Nan
kov geçidini aşmış, bu suretle Mo
ğolistan ovasına giden yolu açmış 
ve cenubi Chahar'daki Kalganı 
zaptetmiştir veya zaptetmek üze· 
redir. 

J aponlann hedeflerinden biri 
de Kalgan - Paotov de

miryolu ile etrafındaki araziyi al
maktır. 

Japonla.rrn daha sonra cenubu 
sarmak istevip istemiyecekleri bel
li değildir. Fakat Japonlann Sa ı 
nehre ilerlemeleri çok muhtemel -
dir. 

Bütün bu hedeflere kavuşmak 

ne kadar zamana bağlıdır? 
Bunu tayin etmek çok güçtür. 

'"''\nkü. Japonların Cin içinde bir 
h<ıyli dağılmaları ihtimali mevcut
tur. Bu da Çinlilerin lehindedir. 
Çünkü Çinlilerin iklim ve arazi şe
raitinden istffnde etmeleri, iktısa
di sıkıntının Japonyayı sarsmasını 
ve hariçten mUclahale ihtimalinin 
gerçekleşmesini beklemeleri çok 
muhtemeldir. 

Japon hatlarının arkasında çete 
muharebelerinin vukuu, Çinlilerin 
en çok ümit ba~hyaca.kları bir ha
disedir. Çinlilerin buna en büyük 
ehemmiyeti verecekleri muhak· 
kaktır. Bununla beraber iki taraf 
arasındaki harp , henüz kızışma
mış, Japonlar bütün kuvvetlerini 
kullanmamış bulunuyorlar. 

Japonlar bu yılın sonuna kadar 
~ati bir zafer kazanmayı ummak
tadırlar. 

Çinliler ise her şeyden fazla za
mama güvenmekte ve onun saye
sinde istilavı bertaraf etmeyi dü
şünmektedirler. 

ı-

125 Kiloluk Bir 
Hintli Geliyor 

Dev cüssscli ve müthiş kuvvetli bir 
Hintli pehlivanın şehrimize geleceği
ni evvelce hnber vermiştik. Kati ola
rak öğrendik ki, müthiş Hintli per- · 
şembe günU lstanbula ayak basmış 
olacaktır. 

Hindistandan Londraya giden bu 
giireşçi hakkında Ingilizler şu sözU 
söylemekte imişler: Cehennem gibi 
yakıcı bir kuvveti var. Bu pehlivan
la beraber üç tane de Yunan güreç -
çisi 1stanbula geliyorlar. 

Yunan güreşçilerinin bizim basaltı 
pehlivnnlarımızla güreşe~klerini 
memnumyctlc haber aldık. Bu suret
le istikbalde başpehlivan olacak !:;tı
datıarımız şimdıden ecnebiler önün -
de tecrübelerini yapmağa başhyacak 
lardır. 

Gelecek Yunanlı Anagos ile Mol
la Mehmet tutuşacaktır. Galatis isim 
li diğer Yunanlı ile, baş pehlivanlı!t 
gUreşlerinde dikkati celbeden Kar.ı
cabeyli Hayati kapışacaklardır. An· 
dra isimli UçüncU Yunanlı ile de Ba
baeskili Ibrahim çarpışacaklardır. 

Hintliye gelince; ilk güreşini Mü
layimle yapacağı söylenmektedir. 

fŞ~.:k-;ı;;ct~F~;rt~~i~ 

BURASI MUSTUR 
- Yüz paraya. Yeni şarkılar 

kantolar. 
Her gün bu saatte bu çatlak ses 

1i destancı mutlaka bu sokaktan 
geçecek. Bu sokaktan, bu cümba
ları eğilmiş, kaplamaları sökülmüş, 

ahşap, r ' P evlerin bulunduğu 
bu sokal. .ı. 
Kı~lanın önünde Redif sesi var. 
Bakm çantasmda acap nesi var? 
Bir çift kundura ile bir de fesi var. 
Hanu yemendir. Gülü c;imendir. 
Giden gelmiyor acap nedendir! 
Burası Muştur ..... 

• 
- Yüz paraya, yeni şarkılar, 

kantolar. 
- Hangi yeni. En aşağı kırk se 

nedir dinlerim. Nerden bulup çı -
kardılar bunu? 

- Amma ne güzel, ne içli şar
kıdır o 

"Burası Muştur 

Yolu yokuştur 
Giden gelmiyor. 
Acep neiştir'!,, 

Gidip te gelmiyen sevgilinin ar
kasından bestelenmiş, notasında bed 
baht bir Muş kızının hicranı var -
dır. • 

• 
- Anne bana bir masal söyle. 
- Masal kendimiz evladım. 
- Kuzum anne bir masal. 
- Vaktile ... Amma sana uydur-

ı························ ... ı 
: Yazan: i 
i F 1 L E i 
ı ........................ ~ 
mene sevkolunan nişanlısının ar • 

dından bu güzel şarkı ile ağlıyan 

Muş kızı, gözleri yolda, içi hicran 
ve matem dolu, kum çöllerinden ge
}ı:!n OP.VP cı:ınlArtno -•nt "4bo~ --~ 
mi_§ günlerce-:inlemlş aurmuı. Bo -
şuna. 

o 
Burma bıyıklı, aslan gibi deli • 

kanlı, gidiş o gidiş. Muş kışlasının 
önünde haykırışan askerlerin se -

sine doğru koşan genç kızların için 
de bu burma bıyıklı aslan gibi de -
likanlının da nişanlısı vardır. 

Bakın çaııtasrnda acaıı nesi \'ar? 
Bir çift kundurası ile fesinden 

başka başlanmış ta bitmemiş bir de 
sevgili mektubu. 

Evvela mahsus selam edip ha -
tırı nazikanenizi istifsar ederim. Bu 
tarafta bizler iyiyiz. Sizin iyi ol -
manızı Cenabı vacibilvücuttan te • 
menni ederim ... 

• - Osman onbaşıyı mı soruyor
lar? 

- Ailesine teslim edilmek üzı~re 
gönderilmiş bir mektupla bir çan
ta var. 

Ora Yemendir. 
Gülü çimendir. 
Gidf'n gehnJ~·or 
Acep nedendir'! 

• 
Yıldız sarayının o sabah dah& 

yeşil boyalı odasında "kıdem niha· 

dei alem,, olan bir "şehzadei cıvan 

baht,, a yüzbaşılık rütbesi "ihsar !, 
olunmuş ve atlas döşeğinde ba.>'PD 

yatan Sultan Hanımın karşıSl'\'l& 

clpençe divan durmuş bir dudağı 

ağası ha.la. 

- Dile benden ne dilersin! .. d• 
mekte. 

• 
Şarla yasak edilmiş. Amml\ ... 

Yemen yollarında Muşun yokuşu • 

na hasret, yıldızlı bir gök altıtıdBt 
kurumuş bir hurma dalından nıe • 
zarın altında yatan Osman on ·r· 
mn yavuklusu ahşap, perdeleri l· 

nik bu eski evin beyaz ütülü örtü • 

lerle döşenmiş sofalarına titrek se 
sile hasretin nağmeleri 

dolaşır. 

Burası Muştur. 

Yolu yokuştur. 
Giden gelmiyor • 
Bu nasıl iştir! 

• 
Mürettiphane, şarkıdan çıkardı· 

ğım masallarımı bekliyor. 
- Al. Güzel dizilsin fakat bU 

şarkıdan çıkmış masal değil. Ma • 
saldan çıkmış şarkıdır. 

ma masal söyliyecek değilim. Bir 
padişahın üç oğlu varmış diye baş
lıyacak değilim. Vaktile baban 
Muşta defterdardı. Hiç unutmam 
pembe boyalı bir evde otururduk. 
Karşımızda perdeleri kapalı eski 

::; :::k ·::!;,,s~:~::. ~~~:r 1 Beşiktaş Kızdayniın Bursa Gezintisi 
du. 

Onun için derlerdi ki, "gençli- ,. 
1 

ğinde birisine nişanlamışlar, nişan

lısı askere gitmi§. Yemene gönder 

mişler. Geri gelmemiş o da hiç am

ma hiç evlenmemiş. Böyle - e belki 
seksenlik vardı - o yaşına kadar 

hep kız kalmış. 

- Aaaa ... 
- Ya kızım. Hiz evlenmemiş. 

• 
Gençliğinde o kadar güzelmiş ki, 

1 
böyle şirin bir tazeciğin genç yaşın 
da kararlar bağlaması herkesi acın 
dırmış. Kız, günden güne erimiş, 

anası, babası "ince hastalık,, diye 
günlerce üzülmüşler. 

Arabistan. Çöllerinde Osmanlı 

ordularının develerle koyun koyuna 
can verdikleri ülke. Müstebide dil 
uzatanlarla, güneşin eritiverdiği 

Redif taburlarının sürgünü. Oraya 
gidenler bir daha dönmüyorlar -
mış. 

• Yemene gidene ağlıyor kızlar 
içerim yanıyor yüreğim sızlar 

Redif taburlarile beraber Ye -

Davetliler vapurda 

Beşiktaş Kızılay Kurumunun ter
tip ettiği Bursa gezintisi Pazar günü 
üç yüze yakın davetlinin iştirakile ya 
pılmıştır. Sabah saat sekizde Topa -

ne rıhtımından Çanakkele vapurilc 
hareket edilmiş dört saatlik bir va
pur yolculuğundan sonra Mudanya -
da hazırlanan ve siislenen trene bini· 
lerek Bursaya gidilmiştir. 

Bursada Atatürk anıtı önünde gez-

ginlerle birlikte yüzlerce halk top • 
lanmış, anıta güzel bir çelenk koı:ı· 
muştur, 

Buradan otobüslerle Çekirgede 119 

vuzparka gidilmiş orada akşama 1<3' 

dar eğlenilmiştir. Akşam saat dokı.ıı· 
et· da Mudanyadan hareket eden dav 

liler çok neşeli ve eğlenceli geçen ~~ 
vapur yolculuğundan sonra saat bl 

de Topane rıhtımına çıkmışlardll'· 
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Binlerce Sene Evvelinden Bugüne Kadar • 
Türk Tarih Kurumunun 
azırlodıgı Büyük Sergi 
k Mükemmel Bir Eser 

ıarih sergisi dün saat onda 
\r Atatürkün huzurile açıldı. 

~killerden bazıları, saylavla -
la.r dan çoğu, ecnebi diplomat
ki tar davetliler arasında idi. t
~e afmda iki Hıtit aslanı bekli
gi ~ d~niz tarafındaki kapıdan ser
llıa aıresme girilince hayret duy
har'lllıy~ imkan yoktu. Beş, altı 
b ta once burası kocaman bir 
~:U~tu. Şimdi her köşesi moza
bi gıbi işlenmişti. Bu kadar kısa 
~r zamanda bu kadar iş nasıl ba-

l'Ihnıştı? 
l'ı F'evkalfıde işlerde zaman ilzeri -
he ~Urabildiğimiz hi'ı.kimiyet hiç şüp 
ttsıı .bu işte de kendini göstermiş-

. Elınden iş gelir nekadar Türk 
:anatkarı varsa seferber hıı.liııP. ko 
lt Ulrnu§tu. lşin en küçilk tef erriiata 
li adar planı iptidadan yapılmıştı. 
ki er kısma memur olanlar, cepnede 
ıif ask~r gibi hem derece derece ~·a-

elerıni görmüşler, hem de bunu 
sev"· aı ve heyecanla yapmışlardı . 
. Cunıa günü sergiyi gözden ge . 

~tren bir muharririmiz, pek çok 
erleri tamam olmamış, takılma · 

?tıl§ bir halde görmüş, Tarih Kuru
lllı.ı Başkanı Bay Cemile serginin 
~ktinde yetişebilmesi hakkındaki 
~reddüdünü söylemişti. Bay Ce -

llıil gUlmüş ve şu cevabı vermişti: 
1. - lier şey plan dairesinde iler-
1Yor. Pazartesi sabahı sergiyi ha
tır bulacaksınız. 

Sergi cidden hazırdı. Hiç te a
cele ikmal edilmiş bir hali 

~0ktu. Her ııey çoktanberi yerini 
b?hnuş, bu yere ısınmI§, alışmış gi 

1 görünüyordu. 
~ l(apıdan girince kendinizi bir şe-
6 ~filonunda bulunuyOrSunuz. Bur
hakı kocaman haritn, Türk kilittir 
~ areketinin sahalarını gösteriyor. 
'lrşıda kırmızı kumaşlarla çerçe

~le~.en bir dairenin ortasına Ata
b"rk~n çok sanatle yapılmış bir 
t U~~u yerleştirilmiş. Etrafa da A
l aturkün şu vecizesi yazılmış: "Ta-
1? Yazmak tarih yapmak kadar 
~Uçtur. Yazan yapana sadık kal • 
~aısa dcğişmiyen hakikat insanh
gı §aşırtacak bir mahiyet alır .. ,, 

1 Buradan içeride bir seyahat baş ?0:. Evvela tarihten evvelki taş 
evırlerine mahsus kısma uğnyor -

sı.ınuz. Sonra binlerce, yüz binler
~e senelik tarih inkişafını birkaç a
lttıla aşarak bugüne doğru ilerli

~0rsunuz. 
t Sergi sizi kavrıyor. Ayrı ayrı bir 
akını eserler görmekle kalmıyor -
~nuz, tarihin seline katılıp devir

en devire gidiyorsunuz. 
lier kısımda ayrı bir mütehas . 

~1"· davetlilere o devir hakkında 
a ~~hat veriyor, tcııhir edilen resim
~lin ve eserlerin manasını anla • 

Yordu. 

l aş devrinden sonra Türkis
\' tan, Iran, Sümer, Anadolu 
~ e })iısınn Milattan üç, dört bin 
~ette evvelki esesrlerine ait bir kı
~~da.n geçildi. Burada Alacahö -
l>ıI te açılan bir mezarın ayni ya -
~:ı. lb.ıştı. iskelet, eşya, her şey me
İcltırı açıldığı saniyedeki vaziyette 
deı~ Burada Hamit Zübeyir dikkate 

ter izahat verdi . 
l'et Undan sonra Eti ve Asur tica • 

:ı. . kolonilerinin Miliıttan önce iki 
\1 ıı . 
es sene evvelki medeniyetine alt 

erler g ·· d"k or u . 

~~ik~n, Ege, Girit, Mısır, Babil . 
ea denıyetlerinin ayni devirlere ait 
<li~rı.er~ diğer bir kısımda teşhir e
<ia tnı~t!r· Bunu takip eden kısım -
\'eı · r:ıilattan 1200 ila 500 sene ev -
~i ~ıne ait Frikya, Asur, Babil, es 

S tan eserleri var. 
~i~nra EtrUsk, Yunan, Rom:ı., 
'l'u ns eserlerine, orta Asyanm 
<il!:~ eserlerine geçiliyor. Selçuk 
ça.ı l'i, Osmanlı yUkscliş devri, al • 
~ı:~ devri bunları takip ediyor. 
~ıg1 °15ede çok dikkate değer el ya
~orııeaerıerden mUrekkep kolleksi
bır:: .gözden geçirildikten sonra 
n l"ldora varılıyor. 

Urada ölüme karşı çırpınmala -

Atatürk tarih ıergiıindt 
,,...,...,,,, I I ,.._,.. ....... I .11'1~ 

~ Bu yazı ile serginin ~ 

~ bütün .köşelerini ~ 
~ devirler sırasile ' 

L .. ;, .. v~::::: .... j 

Tarih sergisİlld e 
Sibel heykeli 

rı, yanm ıslahat teşebbüslerini gös 
teren eserler var. 

N ihayet bir noktaya vanlı -
yor ki, bütün milleti ezeıt 

ağır bir taşı Atatürkün bir savleti 
yerinden oynatıyor ve tam inkılap 
gidişine yol açıyor. 

Sırasile saltanatın, hilafetin kalk
masına, Ankaranın devlet merke -
zi olmasına. Tevhidi Tedrisat Kanu
nile laikliğin kurulmasına, la - -
kaya, tekkelerin kalkmaSJna, la -
iklik esaslarının T~kilatı Esasiye 
Kanununa girmesine, harf inkıta -
hına ait vesikaların asıllarını görü
yorsunuz. 

Her vekalete ayrı ayn kısımlar 
ayrılmış. 13 yılda neler yapıldığı, 
resimlerin, grafiklerin ve rakam -
!arın yardımile canlı bir surette 
ifade ediliyor. Fakat bunlardan 
her biri ince bir surette işlenmiş. 

Kalabalık arasında geçerken her 
~eyi görmiye imkan yok. 

Matbuata da bir kısım ayrılmış. 
Burada Atatürkün bir vecizesi gö
ze çarpıyor: "Matbuatın hürriye • 
tinden doğan mahzurları yok etme 
nin vasıtası, yine matbuat hürri
yetinin kendisidir.,, 

Bu kısmın bir tarafında işgal al
tında Anadolunun kara bir haritası 
var: Ustünde şöyle yazılı: "Düş

man işgali altında Jstikla.I Savaşı -

nm yazı ve kalem kahramanı Türk 
matbuatı,, , diğer bir tarafmda da 
"Türk inkılabı ve Türk milli dava
ları hizmetinde Tilrk Matbuatı,, i
baresine tesadüf ediliyor . 

Ordumuza da ayrı bir salon tah
sis edilmiş ve burada Istikla.I har
binin çok dikkate değer savaş kro
kileri var. 

S ergi hakkında ecnebi alim -
leri çok güzel sözler söyle

mişlerdir. Bütün tarihin gidişi için 
seçme eserler ve resimler yardı -
mile bu ka:dar canlı ve açık hır ifa 
de tarzı bulunması; takdirle karşı
lanmıştır. 

Tarih Kurumunun Başkanından 
azalarına ve en küçük işçiye kadar 
herkes bu kadar kısa bir zaman -
da bu kadar mükemmel bir eser 
vücuda getirmek için cidden büyük 
fedakarlıklarla çalışmışlardır. Hep 
sini tebrik ederiz. 

Acıdığımız taraf. böyle bir ser
ginin muvakkat olmasıdır. Burası 
için A vrupanm muhtelif mlizelerin
deki eserler büyUk fedakarlıklarla 
kopye ettirilmiş, her türlü teferrü
at için hudutsuz emekler sarfedil -
miştir. 

Sergiyi olduğu gibi Istanbul in
kılap müzesine veya Universitenin 
bir dairesine kaldırmak çok müna
sip bir şey olur. Halk ta, mektep 
öğretmen ve talebeleri de burada 
en canlı tarih dersleri görebilirler. 
Birçok vatandaşların görüş ufku 
en kestirme yoldan genişliyebilir. 

Sergiden sonra sarayın diğer bir 
kısmında açılan resim galerisi ge -

zildi. Bu galeri daimidir. Türk sa
nat eserlerinden birçoğunu devamlı 
bir surette bir araya getirmiştir. 
Bedii zevk arıyan bir vatandaş gi-

decek bir yer bulacak, bir ecnebi 
Türk sanat varlığının bir parçası
nı toplu bir halde görebilecektir. 
llk adımda bu genişlikte bir galeri 
vUcude getirmek bir muvaffakıyet
tir. Güzel San'atler Akademisi di
rektörü Bürhan Toprağı ve çalışma 
arkadaşlarını tebrik ederiz. 

1 Cümhuriyet 

Bayramına Gidecek 

izciler 
Ankara, 20 (TAN) - Maarif Ve

kaleti bu yıl Cümhuriyet bayramına 

iştirak edecek izciler için, geniş bir 
program hazırlamıştır. Birçok vi · 
!ayetlerdeki izcilerimizin geçit res

mine iştirakini temin için, her mek· 
tepten yalnız üçer mangalık birer ta· 
kım çağınlmasına karar vermiş ve 

mekteplere böylece bildirilmiştir 

7 

Büyük tarih •ergiıine girerken gözlerimiz Atatürkün muhteıem büstüne çarpıyor ve •onrn il& 
Çağlarda Türklerin Orta AıyaJan dünyaya yayılışını göıteren haritaya bakıyoruz. 

Ve ıergi devir •ıraıile devam ediyor: Beıerin antropolojik tek&m ül ıalhalarını, binlerce yıl önce 
diğer canlı mahlukların tarihi izlerini görüyoruz 

lıte Cilôlı Taı devrinde be,erin tQf yontarak vücude getirdiği ihtiyaç maddeleri 

ilk clevirlerin Çin nnılını ela 
görüyoru 

Selçuk mecleniyetini 

göıteren ~Öfe 
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üyük Tarih Kongre • Dün Açıld 
(Başı 1 incide) daki mühim tebliği dinlendi. Bayan A-ı 

gun'u ve "!kinci Türk Tarih Kurulta- frt tebliğine başlamazdan evvel riya- K 1 d 
yı. Eylül, 1937,, yazısı bulunan rozet- set kürsüsünün soluna konan kara Uru tay an 
ler takılmıştı. llk sıraları kongrede tahtaya Kurumun arkeolojik fnaliye
tez okuyacak misafir ve yerli profe- tini gösteren bir harita asıldı. Harita
sörler işgal cdi)·orlardı. nın üstünde (Türk Tarıh Kurumu 

ve Sergi 
İntıbalar 

ı 
kır Devrinin muaı-;ır oluşudur. 

2 - Karalar, 1933. ayni yıl yine en I\faarif Vekaletinin cmrile, arkeoloğ 
R. O. Arık Ankarava 60 km. mesafe-

Bu sırada Tarih Kurumu Başkanı J Türkiyedeki hafir yerleri) yn7.ılı idi. 
Hasan Cemil Çhmbel kürsüye geldi, Bu haritada yalnız Ahlatlıbcl, Karalı .• 
kısa ve veeiz bir nutukla kongre~; aç- Alaca Höyük, Ankara, Çankınkap1, 
tı. B. Çambcl Atatürkc ve dinleyicıle- Eti yokşu, Pn7.arlı, Göllüdağ, Sinanlı, 
re hitap eden bu nutkunda bilhassa Alpullu. Lüleburgaz, Sarayköy adları • 
dedi ki: yazılı idi. Bayan Afetin elinde de u-

"- lkinci Ttirk Tnrih l{urultaym- zun bir cetvel vardı. Tebliğini yapar- • 
daki çalışmaların, tarıhi hakikatlerle ken sırası geldikçe bu cetvelle harita 
bir kat dalın aydınlanmasına yardım üzerindeki isimleri gösteriyor ve iza-
cdcceği ümidini izhar eder ve kongre- hat veriyordu. • 
ye muvaffakıyetler temenni edcırim.,, Birçok yerlerinde coı:ıkun alkışlarla 

Çok alkışlaq.an bu açış nutkundan kesilen bu miihim konferansa Profc-
sonra Kongre Reisi, Fahri Reis ve As- sör Afet şöyle başlamıştı: • . 
başkanlar ile Sekreterler seçildi. Kon- "- 1932 Temmuzu Türk Tarih J{u 
gre Reisliğine Maarif Vekili Saffet A- rumunun birinci milli kongresinin top • 
rikan, Fahri Reisliğe Profesör Pit- !andığı tarihtir. 
tard, Asbaşkanlıklara Bayan Afet, 1937 ikinc kongremiz mesaisine • 
Hasan Cemil Çambel, Halil Etem, Sek başlarken Kurumumuzun beş yıllık 

reterliklere de lsmail Müştak Maya- ilmi çalışma faaliyetinden hafirleri
kon, Bayan Fakihe Oğnen, Kemal 1- mizi heyetinize bildirmek istiyorum. • 
nal, Bayan Mesih Giirer Faik Reşit, Milli tarihimizin beşer ki.iltiir tari-
Ankara Kız J_,isesi Tarih Oğretmcni hile geniş ve derin alakası kurumumu • 
Sıdıka Inankur seçildiler, za büyük ve çok işlerin başarılması 

~ Söz reisin lii?.umunu gösteriyordu. O Türk tari-
Rei.s Saffet Arıkan riyaset kürsü- hi ki beşer kiilttir analığını üzerinde 

t~J:.Ir." süne geçti. Sağında Sekreter Bayan -.,. 
Mesih Gürer, sol tarafında Ismail Beynelm ilel ~alı,ma 
Müştak Mayakon yer aldılar. Ve Bayan Afet de.vam ediyor: . • 

Bu sırada Reis B. Arıkan mühim "- Biliyor ve anlıyoruz ki o tari-
bir nutuk söyledi ve birçok yerlerinde hin vücude gelmesi yalnız milli sınır- • 
alkışla kesilen bu nutka şöyle baş. larımız içindeki çalışmalarla değil, 
ladı: beynelmilel ilim a.leminin çalışma bir- • 

"-.. Atatürk! Bayanlar, Baylar ... liği ile meydana gelecektir. Çünkü 
Türk Tarih Kurumu !kinci Kon~esi Türk tarihi şümullü ve kültür tarihin 
Başkanlığına beni ve başkanlık diva- de önemli yeri olan bir mevcudiyet- • 
nma arkadaşlarımı seçtiğinizden do- tir. İşte bunun içindir ki, milli kon
layı size derin teşekkürlerimizi sunar gremizde misafir bilginleri saygı ile • 
ve cümlenizi en derin saygılarımla se- aramızda buluyoruz. l<urumumuZ'ıın 
Jamlanm. Kongrenin bize rey veren bütün işleri umumi katibimiz tarafın 
üyeleri arasında misafir, yüsek dünya dan sizlere bildirileeektir. llkmektep • 
alimlerinin de bulunduğunu görmekle orta ve lise tarih kitaplanmız öğret-
çok bahtiyarım.,, men arkadaşlarrmın tedris program- • 

B. Saffet Arıkan, bu mühim nut- ları içindedir. Diğer bütün neşriyatı
kun.da bilhassa şunları tebarüz ettir- mız, bu kongre münasebetile de yük-
di: sek tetkikiniz önündedir. Tarih Ser- • 

gimizin bir kısmında Ankara, İstan
bul Mü7.elerınde Türk 'Tarih Kurumu- • 
nun hafirlerinden çıkan eserler ve on 
!arın ilmi raporlarının teferruatı ba
sılmış olarak huzurunuza sunulmak- • 
tadır.Hafir heyetlerimizin direkförle 
ri kendi idarelerine tevdi edilmiş olan • 
işler hakkında seksiyonlarda izahat 
vereceklerdir.Ancak buradasize,bütün 

Atatürk öğleden önce tarih sergisini gezmişlerdi 

[ 

de olan Karalarda hafriyat yaparak 
Galat Devrine ait müstahkem bir şe
hir meydana çıkardı. 

ı 3 - Göllüdağ. 1934. Maarif Veka
ı !eti 1034 te Gbllüdağda Posteti ve 
ı Prikya Devrine ait nıiistahkenı bir 
şehri, R. O. Arık'm çalışmalarile mey 
dana çıkarttı. 

1 4 - Alaca - Höyük, 1935 - 37. 
1 Türk Tarih Kurumu 1935 yılında Eti 
I lmparatorluk merkezi olan Hatusas 

g civarındaki Alaca • Höyükte hafriyat 
1 yapılmasını Dr. H. Z. Koşay'a. tevdi 

• etti. Uç yıldır buna dt'vam ediliyor. 
5 - Trakya Höyükleri, 1936 - 37. 

yıllarmda bine yakın tahmın edilen 
• Trakya höyüklerindC'n 500 ünü tespit 

<"ttirecek, Alpullu Hyöükte, Sinanlı-
• da, Hasköy Höyüğünde, Lüleburgaz 

Höyiiğiinde kazılar yapılmasını Dr. 
Arif Manscl'e' verdi. 

• ı Eti yokuşunda 
6 - Ankarn Kalesi, 1937. yılmd:ı 

~ Ankara Kalesinde yapılan sondajları 
R. O. Arık idare etti. 

7 - Çankırıkapı. 1937. ayni arke
oloğ Ankaranın Çankırıkapı Höyü
ğünde hafirler yaptı. 

• 8 - Etiyokuşu, 1937. ilkbaharında 
Ankara Tarih Fakültesi talebelerinin, 
Ankaraya 5 Km. uzaklıkta Çubuksu-

• yu vadisinde, Etiyokuşu mevkünde 
eski devirlere ait çanak, çömlek kı-

• rıntıları bulduklarını Türk Tarih Ku-
rumu haber aldı. Burada hafriyat ya-

• pılması Prof. Dr. Kansuya havale e-
1• dildi. 

Ôğleden sonra Kurultay ClJılırken Şel, yerlerini almışlardı • 

9 - Pazarlı, 1937. Alaca - Höyük 
civarın.da Pazarlı mevkiinde, Alaca -
Höyük heyetimiz tarafından yapılan .. 

• 
araştırmalar, yeni bir istasyonu ar
keoloji haritasına ilave etti. 

10-.Bu civarda Kuştepede tarihten 
• evvele ait keramiklere tesadüf edildi. 

Burada kazılar yaptıracağız. 

• 
11 - lzmir Nama.zgfıh hafriyatına 

maddeten yardımda bulunduk. 
12 - lstanbul, 1937. Sarayburnun 

• da araştırmalar yapılmasını, Müzeler 
:MüdürU Bay Azizden rica ettik. Buna 
Istanbul 'Universitesi ve Müzeler Ida-

• resi iştirakile devam edilmektedir. 
Bunlardan başka memleketimizin 

• muhtelif yerlerindeki tarihi araştır
malarla ve tarihi eserlerin muhafaza-

"- Beşer hayatının hakiki tarihini 
bulmak için bütün medeni Yüreyer 
ilim heyetleri, Türk Tarih Kurumunu 
yalnız bırakmasınlar, clele vererek 
çalışsınlar, bu çalışmada takip olun
masını uygun dü§ündüğüm prensip, 
müsamahanıza güvenerek §U olsun 
demek isterdim: Alimler hangi mille
te mensup olurlarsa olsunlar, onlar 
yalnız kendi milletlerinin malı değil

dirler.,, 

bu hafirlerimizin ıumumi levhasını çiz • 
mek ve umumi neticelerini vermek ı- Ve biraz sonra da B. Hasan Cemil büyük kongreyi a~• 

• sında Türk Tarih Kurumu alakadar
dır. 

Encümenler seçildi 
Reisin bu nutkundan sonra Tarih 

}{urumu Genel Sekreteri tarafından 

çin söz almış bulunuyorum. Bunlar • 
hakkında Bükreşte toplanan "Anthro 
pologie, ArchCologie prchistorique,, 
kongresinde izahat vermiştim. Her • 

encümenlere seçilmesi lazım gelen a- yoldan ve her vasıta ile Türk tarihine 
zalar hakkındaki teklif listesi okun- malzeme toplamak tarihi hedefimiz- • 
du. Encümenler A ve B gruplarına dir. Hafriyat yapmak bunun bn.şında 
ayrılarak azası seçildi. A encümeni geliyor. Esa.r;en Türkiye, tarihi eser
tarihtcn evvel Ortaçağa kadar ve B lerinin zenginliği ve çoklu{;ru ile, dün- • 
encümeni de Ortaçağdan bugüne ka- yanın en önde gelen memleketlerin-
dar olan kısımlarla uğraşacaktır. den biridir. 

Bundan sonra Türk Dil Kurumu En kati vesikalar 
Genel Sekreteri Bay Ibrahim Necmi • 
D l tk .. 100. d d. k. İşte onun içindir ki, Türkiye Cüm • 

ı men nu unu soy ı ve e ı ı: 
" Tü' kı"yc cu· h · ti d .1. huriyeti Hükumetinden bütün mem-- r m unye n e ı ım 

1 lekette bir anthropometrik anket ya-
alanmda tarih ve dil çalışmaları, mil- · · d • 
l• ld v k dar beynel .1 1 b. h pılmasmı rica ettim. Bu iş i.ı. z. erın c. 
ı o ugu a mı e ır e em- i ı 

çalışan heyetler bize en kat ı ım vesı 
miyctle de temayüz etmektedir. Tarih kalan vereceklerdir. Aı·keolojik araş • 
calışmaları Türklüğün Orta Asyada tırmalar, bizim ülkemizde en zengin 
ilk neolitik ve maden medeniyetlerini ve verimli sahayı bulmuştur. Şimdi
bütün dünyadan önce yarattığını, bu ye kadar muhtelif mm heyetleri, bu • 
medeuiyetlerin birçok göçlerle Ata- tarih belgelerinde araştırmalar ve haf 
türk yurdundan yeryüzüne dağıldığı- firlerde bulunmuşlardır. Bu hususta 
nı göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ye- • 

Tarih ve Dil Kurumlarını yalnız hi- ni ilmi metodlardan istifade ederek 
maye ile kalmıyarak, çalışmalarına Türk heyetlerinin çalışması pek mah • 
da daima iştirak eden, hepimize yol dut olmuştur. Türkiye Cümhuriyeti
gösteren Ulu Onderi sonsuz şükran nin her sahada ileri gidişi tarih ve ar • 
ve saygılarla selamlar, saym Kurul- keolojiye de büytik bir pay ayırmış-
taya yüksek başanlar dilerim.,, tır. Hafriyat işlerinde çalışmalarımız 

Tarih Fakülteleri için henüz çok yenidir. Fakat alınan neti- • 
Kongre programı devam ed:yordu. celcr beşeriyet kültür tarihi için çok 

Ankara Dil ve Tarih Fakültesile latan değerli ve şümullüdür. Muhtelif yer- • 
bul Universitesi Edebiyat J<.,akültesi lerde yapılan hafirlerimiz, Türkiye ta 
adlarına B. Muzaffer Göker de nutku- rihinin hemen her devri için bire bel
nu söyledikten sonra Cenevre Univer- geler vermiştir. Bunların kısa netice- • 
sitesi Profesörlerinden Pittard ecnebi terini bildirmeden önce hafir yerleri
profesörler adına Fransızca bir nutuk 
söyledi ve bu mühim nutuk birçok 
yerlerınde alkışla kesildi. ;ı>rofsör nut 
kunu bitirdikten sonra Kongre Reisi: 

- Bu nutkun Türkçeye çevrilmiş 

!"eklini de okuyacağız, dedi ve Ismail 
Müştak Mayakon nutkun. tercümesini 
okudu. 

zi, yapıldıkları tarih sırasına göre söy 
liyelim: • 

Ahlatlıbelde l 
ı - Ahlatlıbel, 1933. Türk Tarih • 

Kurumunun teklifi üzerine, Dr. H. Z. 
Koşny, Maarif Vekaletinden aldığı e- • 
mirle, Ankaraya 16 km. mesafede bu
lunan Ablatlıbclde hafriyat yaptı. 0-

Bu nutku beşinci 
nen veriyoruz.) 

sayfamızda ay- rada bakır devrine ait bir müstahkem • 

Bayan Afet kürsüde 
Bundan sonra Türk Tarih Kurumu 

A başkanı Bayan Afet tarafından, 

~urumun arkeolojik faaliyeti hakkın-

yer harabesi bulup meydana çıkardı. 
Bu devir üzerinde Eti devrinin de ba- • 
zı eserlerine tesadüf edildi. Bu hafri
yatın en mühim neticesin inci Turo
~"a mcdeniyetile Orta Anadolunun Ba • 

• 
• 
• 
• 
• ,. 
• Daha ronra B. Arıkan reislik makamına geçti • 
• 
• 
• 
• 
• 

Kongre azaları nutukları cankulağile dinliyorlar • -· 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ve kongrenin ilk gününe/en sonra abideye çelenk lıronultlu • 

'Alınan neticeler 
Kronolojiye göre, bu yeni bulunan 

tarih belgelerini tetkik edecek olur
sak, bize şu neticeleri verirler: 

Anadoluda Paleolitik Devir aletle
ri şimdiye kadar çok az yerde tespit 
edilebilmiştir. Prof. Pittard'ın Adıya
mandaki keşfi bunların en mühimmi
dir. 1936 yılı sonbaharında Bayan 
Muine Atasayan (Ankara Tarih Fa
kültesi Antropoloji asistanı) Eti dev
ri mabedi olmakla maruf Gavurkale 
de (Ankara civarı) paleolithique bir 
sikx buldu. Bunu, fakülte profesörü
nün buluşları takip etti. 

Bundan sonra, Etiyokuşu hafriya
tımızda 3,10 metreden aşağıda gravye 
içinde paleolitik aletler bulunmuştur. 
Bunlar 30 dan fazladır. 

Kalkolitik çağ bizim kazılarımı.;ila 
zengin olarak bulunmuştur. Alaca Hö 
yüğün 9 uncu mimari katı 10 m. de
rinlikte kalkolitik çağdır. Alaca - Hö
yük istratigrafisinde en eski kültür 
çağı olan bu tabakada 6 ikamet edil
miş kat tespit edilmiştir. Bulunan e
serler Turova ve Alişarın çanak, çöm
lek. taş, kemik çeşitlerine benzemek
tedir. Tedfin tarzı da aynıdır; topra
ğa açılan çukur taşlarla sanduka ha
line konmuş ve ölü dizleri bükük ya
tırılmıştır. Bu kültiir çağı en az Milat
tan önce dördüncü bin yılın ortaları
na ulaşmaktadır. 

F rikya sarayı 

Pazarlı hafriyatı da kalkolilıK dev
ri tenvir edecek eserler vermiştir. 
Bilhassa Pazarlıda dar boğazın yanın 
daki kaya oyuklarının bulund11ğu 
dik meyilli sahada Frikya sarayı kap
lamalan aranırken bu eserler tesadü
fen bulun~uştur. Mağara içinde de 
bu çanaklardan vardır. Hafriyatın bu 
salada devamı daha pek çok eserler 
vereceğini ümit ettiriyor . 
Bakır çağı - Alişar ve Ahlatlıbele 

kıyasla (~I. E. 3500 - 3000) bakır ça
<Yı adını verdiğimiz Höyükteki üçüncü 
b -
kültür çağının dört metrelik kalınlıgı, 
dört mimari katı ihtiva j ve Alac- Hö 

yüğün en mühim katını teşkil ctıne 
tedir. Anaca - Höyük bu devrin 
"Rcsidenıce royalc., Kırallara n1ııb5 

ikametgahıdır. Ahlatlıbelde, dere~ 
lere mahsus müstahkem mevkı 
place fortifiee seigneuriale", EtiY0~ 
şu ise bir köydür (un village) .. Al 
da bu dev:rin bir şehridir. 

Höyükte, biiyük ve zengin mezat 
üç yıldır devam eden hafriyatınl 

hep bu çağtla bulunmaktadır. Dörd 
cü mimari kattan sonra yer yer 
cm. den 1 metreye kadar kalınlık 
zeden şumullü bir yangın tabali 
gelmektedir. Bu tabaka Eti kntI 
Proto - Etilere ait olması muhtel1İ 
bakır devri katını bariz surette n) 

yor. 5 inci mimari kat bu suretle ~ 
yük bir yangın geçirmiş ve kalın 
kül tabakası parlak bir maziyi örtJll 
ve unutturmuştur. 

5 inci ve 6 msı mimari katıardıı 
yıllık hafriyat sahası bize dokuz tııl\ 
zengin c~va ile iskelet ve hayvan 
miklerini ihtiva eden mezarlıklar ,.e 
miştir. • 

Haşmetli devirler 
Eti çağı - Eti devri Anadolu 

hi i<;in biiyüklük ve haşmetle dolud 
O dovrin yaauları, mabetTıeri, heY~e 
leri ht:>p büyüklüğün muhb.;ŞeDl tı 
salleric1ir. Alaca Höyükte~ topralt b 
tındaki ~serlerini vermeden önce ııl 
kıymetleri.n bekçisi sfcnks~r ve o 
n da bekliyen aslanlar, asırların 
ribatı üstünde kalmışlardır. AslaJl ıı 
cutlü, kadın yiizlü bu iki sfenksin 1\ 
vet ve güzellik ifade eden duruınu1 esrarlı bakışı Ne Eti Imparator.ı; 
devrinin son amrlannı tarihi~~. d 
yor. Höyüğün 3;25 metre dcrinhğill 
5,80 e kadar olan kültür katındıt ~ 
marl tabaka vardır. Bu Eti deVfl t 
en karakteristik kısımlarını ihti,'11 e . 
mektedir. Eti tabakasına. girer dll 
mez höyüğün büyük bir merkez ol , 
ğunu tanıklık eden büyük yapıle.l'ı;tr 
zengin eserler kendini gösterıne 

d~ w 
,·~ 

Yeni istasyon olan Pazarlı. ırı~=tıf 
inde dahi Eti çağı tespit edilll'l1•dııl 
Ancak bun.lar Alaca Höyü~ki ~~-" 
zengin değildir. Yalnız Eti çsbJ. 
kuş gagası blgimli emzikli kaplll ıı; 
kenarı kırmızı kiremitleri bulunJJl 

tur. 

/\laca • Höyük ,.. 
Frikya çağı - Etilerden sonrll' 0 .. 

nadolu Frikya çağını y.a3ar. J3ll d' 
· b·ı· div. 'b' M E X'"'I ·nci il= vır, ı ın gı gı ı . . 1...1. ı 

dan VIII e kadar devam eder. . ·çiO 
Alaca • Höyük, Frikya. devr~ .' ıı1' 

büyük bir merkez değildir. Büyu".,t 
bet bu devirde tahrip edilmiş ve > ııe' 
ma görmüştür. Onun üzerinde, JllS pıl; 
avlusunda kilçük küçük evler ?'9-p~ 
mışt1r. Frikya devrinin en zcngıtı <'' 
riyat sahası Pazarlı mevkiidir. 13~ 
sını arkeoloji alemine tanıtaca.lt 11tl" 
tür katı, Frikya devrinin en ırı~ 
şem ve vasi mikyasta; ~s~an e~ J' 
olan bu müstahkem yerıdır. Etı ı.~ 
paratorluğunu yıka~ hal~la.rd~Jl Ul~ 
cma güvenen başbugla~.v.ası b!r __..d~ 
yi idare ederken strateJık baJOJ; iP' 
mühim buldukları bu yerlere, ço~ 
ce bir zevkle saraylarını ve ke.lcl 
kurmuşlardır. ~ 

Sarayın iç ve belki de yerycrl< tı' 
kısmı, tuğla üzerine boyalı ~lar8 1~ zırlanmıı;ı kabartmaları havı ka~ 
tarla süslenmiştir. Bir kapla~a rf' 
zerindeki ku.§ başlı ve mihverı 60ıJJİ 
lu askeri gözönüne getirirsek, ~) ,rg.I' 
serin Yunanistanda Mikende bır 
üzerinde bulunan askerleri.n tIP;çıU 
kısma ayni olduğunu tespıttc . .,10 

k '"ltilF çekmeyiz. Bunlar arasında u 
nasebeti aşikardır. ~ı: 

ki tllf" 
Türkiyenin bundan sonra 1< ~ 

devirleri için hafir yerlerimiz ço 

gin değildir. . . ıtol11' 
Alaca Höyük Helenıstık, :.ı~ , ·rıcrv-

Biznns, Selçuk, Osmanlı deVl aeıı 
küçük köy olduğuna tanıklık c ltlll 
serler vermiştir. Paza.rlıda b;rclto 
keramiklerden başka sıkkeler 
Romen devrini tayin ediyor. .,1ı · · en .. Trakya, Osmanlı devrının, 11~~ 
teşem abidelerinin ve o devre a·r. 

v b' ver ı lan eserlerin topladıgı ır "' tiJlil) 1 

Sclimiye camii, insan kudre aof! 
mimarlık sanatinin g~ltler~ir· 'Ç 
yükselen bir büyüklük umsal bıl'1' 
ha eski devirlerin Traklnrı is~ ... j tı' 

• • A b. de}erı•· 
ne kadar ıntıkal eden a 1• rdir· ~ 
rak yığınlarile tespit etmışle 01ıV1 
lerce tümülüs tarihin bir sırrı 
kapalıdtr. ud 1 

(Arkası 10 unc 
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Y acın : Ziya Şaltlr 

Selim, $ah lsmaile Çok 
Ağır Bir Mekt up Yollamıştı 

.,;. tvet, Şahım .. Sultan Selim ge
~ Ve size de şu mektubu gön-

~ cevap verdi. 
"ttıt lab lamail, yeşil renkte kilçük 
iL .~etin keseyi açtı. içinden 
~ kağıt üzerine yazılmış olan 
~ Selimin mektubunu çıkardı. 
dı. bir dikkatle okumıya bqla-

~~up, hqmetli bir lisan ile ya 
_--.a, (1) Sultan Selim, birçok 
~ve Unvanlar sıralıyor; ken 

l Şah lsmaile: 
~Ben ~; k~firl~rin ve mt1şrik
,.. __ katili .. din düşmanlarmı mah-
~· firavunların burunlarmı 
~· hUkt1mdarlarm taçlarına sa 
"1tı,olan .. gazi ve mUcahitlerin sul-
4-- · cevahir gibi parlıyan. isken-

• gibi hUkiimdarlan - parçalı
>lıı .. keyhUsrev gibi adalet saçan. 
.__8'ııtan Selim Şah.. Ibni Sultan 
.;:,_nııı.. Ibni Sultan Mehmet Han) 
... n takdim ediyordu. 

\re.. Şah lsmailin mevkiini de: 
t..~ ki.. (Acem) lerin hl.kimi.. 
~ maskaraaı.. Meşhur, Is
--.. Beysin.) 
~ l>iYe, pek garip bir şekilde tah

\re tezyif ediyordu. 

O ndan sohra mektubuna şu 111 

retle devam ediyordu: 
~(Tl ki, ms.lftmun ola .. Ve, bile
~- dtlnytUUil yaradılışında, bir 

t vardır. 
ı....(~ar ki: cismant ve ruhant 
~ete mazhar olmuşlardır. Gerek 

ki, (ıperiati mukaddese.) ye, i
t, ve (emri nUbtivvete) inkiyat 

olalar ... Zira, ferlat .. nebevf, 
~-~·ve ahret saadet ve ıııellmett
~ lllfildir. 
~ kfm ki, Anahm htıkUmlerl

~itaatten yUz çevirir .. Ve her kim 
t.aa leriatin emir ve nehyine inkiyat 
~barice çıkar: ve, din perdesini 
;.ııctar; ve, müsUlmanlarm saadeti
lııt..~hrip eder .. O zaman, umumen 
~ mUslUınanlara, ve hususen A.-

htıktlmdarlara farzdır ki; ol milf ::n fesadının def'in~e ve hileleri
~ terinde, ellerinden geldiği ka-

Ça}If&lar. 

.... ~ mukaddime ve misallerden 
~~-o~dur ki; (Baymdınye) (2) 
~ araaına düşen nifak ve 
~~ istifade ederek: "Orma
~anlardan bot bulunca; çakal
Jeı.ı kükreme sesleri iştilir." dedik 
4e Clbi, sen de böyle bir henglme
'-tııhur ettin .. Ve zult1m yoliyle, 
ı.~k Jtıemleketlerinde (emirlik) tu 
~ tuaddt eyledin. 
"t~berliğin) zelil köşesinden, 
~ fermalık" m yüksek sedi
)1... 8tçradm, Ve; mUsUlmanlarm 
- .-.nıe, zulüm kapdannı açtın. 

~~k" lığı ve "ilhad" ı biribi
ı...:. ~rleştlrdin.. Fitne ve fesadı 
~ Adet ve fiar ettin.. isyan 
·::-~( ı yükselttin ... 
~'1-ıı" lığı ve "htlldlmran" lığı; 
.....-_•e &eveelerin tatminine ilet 
!4'-~ Şeriatin ahklmmı ve mille
~~unu, kötü huylarının ica-

Uydurmıya b&fladm. 

~il .. Namuslu kadmlann, ırz 
lııı;,,:'"'. hetketmek .. Aziz ve mUbarek 
~ kanlarmı dökmek .. Cami 
~~ memberlerl tahrip eylemek .. 
~ lert ve merkatleri ateşe ver
~· Ve Şiheyni Kerlmeyn (3) ha
-.;·· kuranıkerlmi, ve mukaddes 
"'-Pbtn pislik ve kazurat ic:ine at 
-......:- Ve Ştheyni Kerlmeyn (1) ha
.:.'tllıa sövmek gibi hal ve hare
~ tevattır anlapldı. 
~rehberleri, ve doğnı yolu 
~ (Wema) - ki .. Allah, on
~ razı olsun. _ senin, ve 1&na 
~ Olanıann ve seni sevenlerin 

) ve (irtidad) ma hükmetti-
~ 
~ BlrtaJmn Arapça dualar, a-

lle batlıyaa, birçok mqra. 
'-..: Baifteblnne athnlelerle l1o 
.._ .. - mektubml .. mil. 
(I)~ uldecllyoras. 
<I} 4llkoyan1u llaaedam. 
~' Omer, Oemaa) ... ........ 

ler .. Ve hepsi de mUttefikan, cUmle 
nizin (kati) ine fetva verdiler. 

(Buna binaen biz de.. dini tak
viye etmek; mazlftmlara ve blçare
lerine yardım eylemek istedik .. Al· 
lahm emrini farz bilerek ve Padişah 
lık namusunu korumayı vazife ad
dederek, kıymettar ipekli libasmıı
zı çıkarıp demir zırhlı kaftan giy
dik. 

(Zafer bayraklanmızı dalgalan
dırdık. Kudretli ukerlerim.izi, bu 
harp aslanlarımızı, önUmUze kattık. 
O askerlerimiz ki; onlar, hançerle
rini dt1f1Danın kalpgi.hına indirir
ler .. Kılıc:Iarmı çektikleri zaman, ha 
aımlannm hayatma nihayet verir
ler. (Ok) larmı (yay) lanna yerlet
tirdikleri vakit, (Kavs) burcundaki 
(Kemankeş) gibi, dtt.,manlarm kalp 
lerine korku verirler . 

(işte böylece: zafer ve null'etle 
(safer) ayında denizi geçtik .. Şu ni 
yetle ki: Allahm Yardımı ile .. Ve 
aslan pençemizin kuvvetile.. Senin 
kolunu, kaburgalarını kıralmı .. Ve, 
(server) lik kudretlle, senin ser -
sem bqmdaki hiiktımdarlık arzuau 
nu çıkaralım. 

(Seııin, ~ve feaadmı; biçarele
rin bqmdan kaldıralım •• Ve lıAnil
manlara verdiğin •tefin dumanile, 
lenin dudumanmı Y*alım) .. 

Birçok uzun hikmet ve felllefeler 
den sonra ... 

(Şerlatin ahklnu mucibince; lalı 
ca mUracaat etmeden evvel sana ih
tar ediyoruz. Samimiyetle tövbe ve 
istiğfar edersen.. Vaktile atlarmıi
zm nallarının butıklan yerleri, bi
ze iade eylel'BeD •• bizim yülalek ve 
azametli d,rgllımuzm bendelerini, 
bble geri gönderll'len; bizden lltf 
ve atıf et görünün. 

(Ejer; çfrkln ft nısUlne ftlerln
de devaım edersen.. dlnaizHkten, ve 
cihangirlik aevdamıdan vazgeçmes 
een, dik ka.falıhğmm ceusmı çeker 
sin. 

( F.ğer erkek isen, erkeklerin mey 
danma gel. TA. ki; kaderde ne var
sa, zahir ola. 

(Emir, Allahmdır. Dofru Yola gi 
denlere, eelim ollUn. 

(Bu mektup, 920 safer ayında, 
Izmit yurdunda yuıldL) 

S ah lmnail, mektubu okuyup 
bitirdiği saman, hayretler 

içinde kalmaktan kendini alanı&mJI 
tı. Hattl bu mektUbun, bir htlkUm
dar tarafmdan yuılmıt ve gönde
rilmi l]Oldufuna inan&ma!lllftı. Ka
pmın dibinde divan duran (KıJıç)m 
yüzilne bakarak: 

- Bn mekt'JbU sana kiım verdi? 
Diye, 90rmıya mecbur kalmıştL 
Kılıç, getirdifi mektubun Şah ı. 

ma.ıl üzerinde hUIUle ~ acı 
tesiri anl&llllfb. Fakat bu garip nıh 
lu adam, yine korkusuz ve pervuıs 
davranmlfb: 

- Sultan Selim ~rdi, f8hnn. 
- Kendisi mi? .. 

- Evet, phmı .. blu.at kendim.. 
- Hayret. .. Demek ki bu adam, 

hUkUmdarlar arumda riayet edil
mesi llzmıgelen A.daba katiyen e
hemmiyet vermiyor. Garip.. Çok 
garip ... 

Diye ımırıldanmıetı. 

Yanda Kalan 

Bir Cevap_ 

S ah Ismali; hlmettlği teeaatlr
den, o gece •baha kadar u

yuyamamıfb. Ertesi gün, oturarak 
bizzat kendi eliyle ili cevabı yumı 
ya bql&m11tı : 

(Hasep ve nesebi mallm olan I
ran hilkilmdan Şah lamaU Sa.favt 
tarafından, Osmanlı hUktlmdan Sul 
tan Selim Han Hazretleri Canibine. 

(Kbç) vaaıtasiyle gönderdltiniz 
nimei hUınayununuzu aldım. Garip 
mtlnderecatmdan dolayı, hayretler 
içinde kaldım. 

Bana. (Acem) lerin hl.kimi .. sa
manın maakaruı.. diye hitap edi
yonunu ve bu auretle gerek habs 
oldutmn mnldl 'N pret pJmm 

Ştpna1ar, wtece ,._ cJep, ...... ~-~ 
.. ilk 1*-mü onlar .. daim& 
........... blrteydlr. ......... ..,.. 
t.edavl •J'lflamı1a da yardım eder. 

Bir vakit, .U n)'la -.Yoa• 
..... terletqhae helalarü. .... 
........ da -- - buyoelle terle
tlllne, ... •yede vöcat.lerbade. her 
gön bir mllrdar • c*vaiı ve aetl 
eecle DJlflaJMÜlan .............. 
tl.VUoa..-nbuJOR ...... 

terletir umna yirmi deldb, yanm ... 

at mllddet ~ -- - pul, 
albayet bir litre .. pbr. Ba da bir, 
nihayet dört ı.ntak .. deaHıktlr. 
Terlemeela verdlll banretle ..... 
o kadar 911J11 yine tger ve buJoc1a 
kaybettlll blrult* alJrlılt ~ 
bak tekrar ...... . 

Ondan IOlll'& R terle pma yal
na Rdar. Şlpwnlum Dydlamuı 

için vtlcattm ,.... 91IJ1I delDt 19-
jı ve her tarafta ulnpnlf kabmt 
olu faydun maddeleri ~ 
l&mncbr. Sleak au buymma hm 
lara fayduı olmU... Bir de -.U 1111 

buyoeu IDMlll kuttettal dlll8-
rör. ŞlpnanlM lcin llteldletl 181 OD 

lan lmvvettal cltfllrmedea la.at
mektlr. 

Bmd&n clola71 .............. 
a1Q'la tedavldea, ooktm beri, YUP" 
çllerek aolak llUJ1ID düa slpde 
l&Jd& verdlll ........... . 

Solak• ................ da 
lml'lan lllda ..... Hl'. - ....... 
Irk ricadtla ..... derlade bala-
- lmnnlal'da .............. llCI· 
br, ... de ............. .....,._ 
utar. Ylnık .... tüak ......,. 
........ Tmeftllpa ....... w.ı .. 

..._I _E _K_O_N_O_M_I 1 

............ llealdık artar. aaaael&
re k••• gelir. idrar artar, buaak 
lana lfruatı Nalır. 

Ba ilk tem ~ acmra ak
llae tellr ........ OJdba llsertndeld 
lllce damarlar i-llaer. Vtlcadtbl 1-
~ barwet uahr. Böyle bl 
rlblrlnla .... iki Ulrltl teelrdea 11-
lllrleıe kuvvet pllr. Vtlcudtbı t.epd-
dl iti ..... slyade kolaJlaflr .... 
deler .... ~ edmr. lkmlara 
hepel a11Dunak ~ 1J1 te)'lerdlr. 

8ojak ..,. tedavlala - kolay, 
fil ldUfefals tekli bblm lllatmka U• 

mide .. dökDameldlr. Evde dut .. 
letıl vana onaala clildbunek belki 

düa 1J1 ve dMa beaaplr qlur. Fa
kat o ilet olmaynaea, alaturka bir 
lqmaa, hatt& bir badye De bir tat 
J 111 ...... görürler. 

Solak aa diye 25 dereoenla ...,. 
punda buhman saya derler. Aa
eak luan sojuk suya alıtık olma
,,_.,birdenbire o denoeye dapna
IDIJ'aealmdm ilk gtbılerde dik ... 

d6kbmlye ......,.._ bergtla -
,,. 11mldıjım bir Ud derece ..at-
mak lbtlyatb olur. 

Kac tu aa döldlleeellae, yalan 
tedavlııda her defa ne kadar llre
eellae plbaee. ba mllcldet euttea 
..,... MI* ..,.., yüanda aöy-

ledl~•, .... tadılae ı.tbd'r· Dk 
..... ankaya tlilldWlr. Sonra 
................. te tekrar mm-
- - ftldt ....... o ftkte .. 
........... ~ bir havlaya laftlı-
1111', havlaaa tmerlndm av111Ntala 
nk ........ , ...... _. .. Tecı. 
...... mlddetl de ......... PO-..... ......... 

Vekaletin T esbit Ettirdiği Listenin Dııında 

Kalanlar Muafiyetten istifade Edemiyecek 

Ekılk ve lonk Ek111ekler 
Mahalfelerde at berinde dolqtm

larak satılan ekmeklerin eberiyetle 

Toplanan 
Mallar 
Satıldı 

o 

Zahire Sa+.ılan 
Çok Can• Geçti 

eksik ve bozuk olduğu anl•P1mllbr . ............ .._.._,......_ı 
Bunlarm mk mk kontrol edilmelll, be- 20-9-937 
lediye tubelerlne bllcllrilmiftir. • 1 Y Ar LA 8 

B ORS A 
20 Eyun PAZARTDİ 
PARALAR 

Sterlin 626,- 630.-
Dolar 123,- 127,50 

Franam F.r. 82,- 90,-
Liret 110,- 115,-
Belçik& l'r. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 28,-
taviçre l'r. 570,- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 74,- 84,-
Şilin Avuaturya 21,- 23,50 
Mark 28,- 31,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 25,-
Ley 12,- H,00 
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altm 1057,- 10M,-
Banknot 260,- 261.-

Ç E & L l!: K 

Londra 
New-York 
Paris 
Mllino 
Brtiluıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am8terdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Vaqova 
Budapefte 
Bilkret 
Belgrad 
Yokohama 
Moekova 
Stokholm 

628,- 628,-
0,7899 0,7880 

23,3675 23,SU5 
15,- 15,-
4,61K2 4,6950 

87 ,0225 87 ,0225 
3,44 3,4375 

63,6942 63,6942 
1,4325 1,~17 

22,5915 22,5915 
4,1735 "1735 

11, 7038 11, 7038 
1,9690 1,9690 
4,18 4,18 
3,9810 3,9810 

107 ,0063 107,0063 
34,435 34,435 

2,7356 2,7356 
20,3375 20,3375 
3,0SM 3,0884: 

Clnal Af&iı Yukarı 
L P. iL P. 

Buğday yumueU 5,35 6, 8 
Buğday aert 5,16 5,35 
Çavdar 4,25 -.-
Arpa 4, 6 us 
Mılllr ean 4,13~ -.-
K111yemi 8, 5 
Darı aan 4,31 
Nohut natürel 5,23 
Yapak Trakya 65,20 
Peynir beyaz 31,25 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Tiftik 
Yap&k 
Fasulye 
Un 
Pamuk 
Mercimek 

OEL&N 

O 1 DEN 

1SKO Ton 
120 Ton 
~ Ton 
48 Ton 
10%Toa 
9 Toll 

15 Ton 
52 Ton 
12 Ton 

2 Ton 

KUfYemi 25 Ton 
Tiftik 47 Toa 
Yapak 2741h Tmı 

DIŞ nYATLAB 
Buğday Liverpul 6,11 K 
Buğday Şikago 4,78 K 
Buğday Vinipek 5,83 it 
Arpa Anvera 5,19 IC 
Mıaır Londra 4,02 K 
Keten T. Londra 8,42 K 
Fındık G. Hamburg 94,50 ltı 
FmdJk L. Hamburg 94,50 K 
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1400 ltq. 1 Sene .zeoo Kq. 
750 .. ' A.-, 1500 .. 
400 • S A-, IOO .. 
150 • 1 "7 soo .. 
JııUDetleranm Poeta ittihadına 

...... obm:ru mmdekethır tein 
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Kendisine Nas•hat Büyük Tarih Kong-resi Dün Açıldı 

Şefimiz 'Atatürk tarih ıergiıini tetkik ettikten sonra çalışma arkada,larile 

(Başı 8 incide. 
rarih Kurumunun açtırdığı 5 hö-

yükten, Alpullu höyüğünün alt taba· 
kası prehistorik çanaklar verdi. Di
ğerlerinde m. s. II inci ve IIl üncü as
ra ait olduklarına dair belgeler bulun 
du. Bu yıl kazılan Umurca höyükle
rinden bıri, iki mezar içinde birçok 
malzeme verdi. Bu keşif Miladın ikin
ci asrında ıengin Trak kadınlarmm 

ne gibi ev eşyasına malik oldukları ve 
ne suretle gömüldüğü hakkında bizi 
tenvir etmektedir. 

Bayanlar, Baylar, 
• Ankara, yeni Türkiyenin hükumet 
merkezi olurken, onun eski devir tari
hinin de yeni ufukları açıldı. Civarın
daki arkeolojik araştırmalar şimdiye 
kadar bilinmiyen istasyonlar meyda
na getirdi. 

Yeni devrin, yükseliş için atılan te
mellerinde, her kazma eskinin izleri
ni buldu. Bunlardan Ahlatlıbel, bakır 
devrinin: tümülüsler Frikya, Gazi fi
danlığında bulunanlar Post Eti devri
ne intikali gösteren vesikalardır. 

1933 te Ankara kalesinde karışık 
bir tabakada cilalı taş bir balta cle 
geçmiştir. 

Esasen Ankara knlesi bugiinkii ha
lile Bizans, Selçuk, Osmanlı devirleri
ne şehadet eden duvarlarilc en hakim 
tepe üzerinde asırlann ihtişamını ye
ni nesillere nakleder. Yapılan sondaj
larda, daha eski devirlerin yapı izleri 
bulunamadı. Ankara şehrinin kale dı
şı yayılma çevresinde, Çankırıkapı 

höyüğü, hafriyat için en önde gelen 
yerlerdendir. Burası kaleden daha es 
ki bır iskan çağını gösteriyor. 

Ç alı~malarm neticeleri 

_ ..... __ ...... ,......,,...... ..... 

~ 

~ 
~ 
f 
t 

Kongrenin 
Bugünkü 
Toplantısı 

- ~ ~ lstanbul, .20 (A.A) -Türl\ •fa- ' 
- rih Kongresi Ba..5kanlığından: ' 
~ Kongrenin umumi toplantısı, ' 
t yarınki Salı ı:-iinü (hugiin) nat ' 
1 14 de ynpılncalitır. Ruzname şu- ' 
t dur: ~ 
~ J>rofesör Pittn rd: Neolitik clt'\'- ' 

t. rinde Onnsya ile Avnıı•:ı ara<oın- ' 
i dnkl miinasebetlcr. ~ 
- l'rofe ·ör Ne<·mi Dilmen: Türk 1 
~ tarih te:dnde (Hine-:; - ])il teori- ~ 
1 inin yeri ve değeri. -

Profe ör Lane! bergcr: Onn - , 
ya tarihinin esas meseleleri. 1 

I>oktor Andrae: Sümerlerin ıno--
niimantal sanntleri. -

Doktor Arif ~liifit 1'1no.;el: ~ 
Ege tarihinde Akalar meselesi. ~ 

Profesiir DoJdor Dt>rpfcld: '.l'u- ı 

ro,·a - Hisarlık hafriyatı. t 
Profesör nlegcn: Turova haf· ~ 

riyntı. ' 

1937 de çalışmalar şu neticeleri • 
\•ermiştir: 

Post - Eti keramikleri 
Miniyen tipini andıran keramikler. 
Bu suretle Türk Tarih Kurumu, An 

karanın Çankırıkapıda Post - Eti ça
ğındanberı iskan edilmiş olan yerini 
ortaya çıkarmış ve Miniyen denilen 
mtlhim kernmik çeşitlerinin menşei 

hakkında yeni tetkikleri icap ettire
cek aydınlıklara varmıştır. 

Bu umumi çizgilerle anlatmıya ça
lıştığım arkeolojik faaliyetimiz. ümit 
ederim ki size yeni buluşlarımızın c
hemmiyctıni tebarüz ettirmiştir. 

Umidimiz odur ki, bu buluşlarımız
daki etüdlcr ve diğer yerlerde bulu
nanlarla olan mukayeseleri, umumi 
cihan kültür tarihini aydınlatmakta 
en büyük rolü oynıyncaktır. Bundan 
sonraki çalışmalanmızda daha geniş 

neticeler alacağımıza kanaatimiz 
tamdır ve büyüktür. 

Bu ikinci kongremizde. Türk Tarih 
Kurumunun hafir neticelerini yüksek 
huzurunuza sunmuş olmakla bahtiya
rız. 

Türk Tarih Kurumunun 

başardığı işler 
Profesör Afetin etrafı çınlahn u

zun alkışlarla biten bu vakur ve ilmi 
konferansından sonra Türk Ta..;h 
Kurumu Genel Sekreteri B. Muzn:ffer 
Göker, Kurumun diğer ilmi hat:y~t
leri hakkındaki raporu okudu. Bu ra
porda Kurumun telif ve tercUmc ola
rak neşrettiği ve edeceği eserler anla
tılıyor. bu aı-aa~ Bwllct.cu hq.kkında.:' tt 
tat i.ı:ı.t vcıilı.> o. U1.;.. 

Bundan sonra Kongre Rei:ıi B . ..... rl
kan, Kongreyi alkışlıyan ve tehrik e
den telgrafları okuttu. Bu maksatla 
yurdun icinden ve dışından, bu ilmi 
varlı~ı kutlayan yüzlerce telgraf grl
ınıstı. Bu cümleden olarak Roma Uni 

Atatürk sergide 

versitelerarası Enstitüsünden, beynel
milel tarihi ilim komitesi başkanından 
da telgraflar gelmişti. 

Kongre üyeleri bundan sonra Tak
sime giderek merasimle Cümhuriyet 
abidesine çelenk koydular. 

Ve bu suretle, altı gün devam e
decek olan kongrenin birinci günü 
mesaisi bitmiş oldu. Kongre.de ilim 

encümenelrine seçilen azaya saray<la 
hususi kısımlnr ayrıldığı için bugün 
sabahtan itibaren mesailerine başla
mışlardır. Kongre bugün de saat on 
dörtte umumi celse halinde toplana
rak mesaisine devam edecektir. 

Ilim ha.misi Atatürk diin kongre 
mesaisini yakından ve yiiltsek alaka 
ile sonuna kadar tak:p ediyorlardı. 

K•rrultoy ı•ıi;.zo.r.. ,· .. [e r ; 

ad)•u l!e ı ıeri.ldi 
'ı'ann ·uru!tayı müzakeralı ıiı.1 

radyo ile yayılmış olduğundan mı>m
leketin her tarafından alaka ile takip 
edilmiştir. 

Universite talebesinin kurultay mü 
zakeratını rahatı;a diııliycbilmeleri 

için ayrıca konferans salonuna terti
bat yapılmıştır. Ayrıca Beyazıt mey
danına da hoparlörler konulmuştur. 

Dün gelen profesörler 
Türk tarih kurultayına iştirak et

mek üzere dün yeniden dört ecnebi 
profesör şehrimize gelmiştir. Gelen 
profesörler şunlardır: l<"'ransız profe
sörii M. H<'nri Vnllois, Homcn pro
fesörü M. Nestor. Avusturyalı profe
sör M. Malzig, Alman profesörü M. 
Andrae. 

Profesörler öğleden sonra tarih ku 
rultayına iştirak etmişlerdir. 

Bir Düşünce 
Tarih kurultayında. her şey cok iyi 

düşünülmüş, çok iyi tertip ('dilmiş

ti. {}"zerlerine vazife alanlar, \•azife
lerini büyük bir fedakarlıkla yaptılar. 
insana tabii gibi gelen toplantı, ay -
!arca süren yorucu hazırlıkların mah 
sulüdür. 

Böyle bir çalışma karşrnmda ten
kitlerde bulunmağa insanın eli var
mıyor. Fakat maksat daima jyiye ve 
intizama doğru gitmek olduğu için dil 
şündüğümüzü söyliyeceğiz. Yer mah 
dut olduğuna göre böyle bir toplantı 
ya ancak vücutleri faydalı olanlar 
gelmeli, herkesin yeri önceden ham· 
!anmalı idi. Halbuki ancak merasim 
görmek, merak ve tecessüsü tatmin 
etmek maksadını takip edenlere hu -
dutsuz surette davetiye verilmiştir. 

Bu kısım davetliler erkenden gelmiş, 
her tarafı tutmuştur. Davet zama -
nında g('len ecnebi sefirlerinden, da
vetli profesörlerden bir kısmı otura
cak yer bulamamış, ayakta kalmış
lardır. Bundan başka sırf merak sev
kile gelenlerin bir kısmı çok ciddi ve 
yüksek bir mahiy('ti olan ilmi miina
kaşalara alô.kadar olamamışlar, yük· 
sek sesle kendi aralarında konuşmuş 
tardır. 

Bu tecrübe gösteriyor ki bu gib! 
toplantılarda gelmelerinde fayda o
lanları sıkı bir surette ayırmak ve 
ecnebi sefirleri ve profesörleri gibi 
misafirlere yer tahsis etmek ve gaze
tecilere de ç.:ılışacak bir yer göster -
mek lô.zımdır. 

Sıvas • Erzurum 

Yolunda Altı Büyük 

Köprü 
Ankara. 20 (TAN) - Bitirilmesi 

yaklaşan Sivas - Erzurum demir -
yolu üzerinde yedi büyük demir kop
rü kunılacaktır. E:öprüler Türk mü
hendislerine yaptırılacak ,.e yarım 
milyona yakın para sarfedilecektir. 

---o---
Yugoslavya İle Maca

ristan Arasında Bir Ti

caret Anlaşması Yapıldı 
Belgrat. 20 (TAN) - Yugoslavya 

ile Macaristan arasında iktısadi bir 
itil3.f hasıl olmuştur. Bu ıtilaf mu -
cibincc, Avrupa pazarlarında iki mem 
l0 ke• r."ııc:nv~~t;i rC'l; b • kaii rı:ık 

kı m"m',.k~t hılha~ cı ı. , ....... \''! 

lıd ·\·ı-: n m ıı,;ı•iııu Jı eı~a.n ruaH .. t.ılr-ti · 
ni mu9teı ea~ı.ı ıhrnc.; <!uecen..erJ.ır. lıı
raç edilecek malların fiyatları iki 
memleket tarafından müştereken 

tespit edilecektir. Ayrıca Macaristan 
la Yugoslavya arasında bir Konten
jan anlaşması da yapılmıştır. 

50 B. K. ·ı·k ç· (BAŞMAKALEDEN MABAAT) 
ın ışı ı ın .. 

Ordusu ihatadan T urk Vereni Öldürmüı 

Kurtuldu Tarih .. 
Izmir, 20 (TAN) - Burnovada ~ 

zılay mahallesinde oturan Abdull3 

oğlu Hüseyin ani bir rahatsızlık ~~ 
ı;irerek kendisine nasihat veren ):~ 
kup ismindeki ardakaşmı bıçaklııJ11 
\'c öldUrmüştür. On beş yıl önce asa: 
bi bir rahatsızlık geçirdiği i :Idia edl· 
len katil, tevkif edilmiştir. 

(Başı 1 incide) 
diklerini ve bunun için yabancıların 
şehri tcrhetmeleri lazımgeldiğini söy 
lemektedirler. 

İngiltere ile Fransa, Japonyanm 
bu yoldaki ihtarını nazarı dikkate 
almamışlar ve Çin sularındak; zırhlı 

!arını oldukları yerlerde bırakacak -
!arını bildirmişlerdir. 

N anhin yanacak 
Japonlara ait bombardıman tayya

releri diın Nankin üzerinde iki defa 
uçmuşlar ve hükumet binalarını bom 
bardıman etmek istemişlerse ele mu
vaffak olamamışlardır. Çin kaynak -
!arına göre, bombardıman yüzünden 
mühim bir zarar vuku bulmamıştır. 

Ayni kaynaklara göre. üç ve bir ri 
vay('te göre yedi Japon tayyaresi dü 
şüriilmiiştür. Buna mukabil Japonlar 
mukavemet görmeden ilerlediklerini 
ve hedeflere bombalar attıklarını ve 
26 Çin tayyaresini düşürdüklerini bil 
diriyorlar. 

Fakat bu gece Nankin şehri tam 
bir dehşet içindedir. Verilen haberle
re göre .Japonlar 300 tayyareden mü
rekkep muazzam bir hava· filosu, 
Nankin şehrini haritadan silercesine 
bombardıman etmek üzere hazır -
lanmıştr. Bombardımann bu gece ya 
pılması beklenmekte V(' bütlin Çinli
ler, bu cehennemi hadiseyi beklcı 1Ck 
tedir. 

Çin ordusu 
ihatadan kurtuldu 

Şimali Çinden verilen haberlere 
göre Japonlar tarafından çevrilmesi 
beklenen ve 50,000 oldukları tahmin 
olunan Çin kuvvetleri kene ilcrhi i na 
tadan kurtarmışlar ve Patingfu co -
nubunda sağlam bir cephe vücuda ge 
tirmişlerdir. J<'akat Japonlar Patingfu 
ya doğru ilerlediklerini ve 25 ile 50 
bin arasında tahmin olunan bir Çin 
kuvvetini ccpheleıi arkasında bırak
tıklarını, bunların Japon dümdarla
rına taarruz etmekte olduklarını, fa 
kat Japonların tarassut tayyareleri
nin azlığı yüzünden endişe etmedikle 
rini anlatıyorlar. 
Şimali Çinde kain Tatunga doğru 

yola çıkmış olan dokuz Çin tayyare
si, bir Japon hava filosunun tllarru
zuna uğramıştır. Çınlilerin yedi tayya 
resi dlişüriilmüı;ı, ikisi kaçmıya mu
vaffak olmuştur. 

Zehirli gaz mi? 
Şanghayda bugün göğüs gogııse 

bir muharebe vuku bulmamıştır, fa
kat ayın 17 ve 1 inde 14 üncü Çin 
fırkasının zehirli gazlar kullandığma 
dair bir takım şayialar dönmektedir. 

Japon makamatı namına söz söy
lemiye salahiyettar olan bir zat, ilk 
defa olarak, .Japon denizaltılarının 
Çin sahilleri açıklarındtı harekat icra 
etmekte olduklarını bildirmiştir. 

Bu zat, bu denizaltıların donanma 
nın normal cezasından olup şimdiye 
kadar ablokaya faal bir surette iştı
rak etmemiş olduklarını ilave etmiş
tir. 
Şanghayda kolera müthiş bir sal

gın halindedir. Hong - Kongda kısa 
bir durgunluktan sonııa kolera sal
gını başlamıştır. 

Bombardıman haritası 
Moskova, 20 (A.A.) Nankinden bu 

raya gelen haberlere göre, diişiiriilen 
Japon tayyarelerinden birinde Japon 
Harbiye Nezareti tarafından hazır - ~ 
lanmış Nankinin bir haritası bulun- ' 
muştur. Bu haritada tayyarelerin 
bombardıman edeceği noktalar işa -
retli bulunmaktadır. Bu işaretlere 
nazaran yalnız askeri ehemmiyeti ha
iz mevkiler değil Nankin üniversite 
si ile birçok hususi evler ve Sovyet 
büyiik elçiliği binası da bombardı • 
man edilecek hedefler meyanında bu 
lunmaktadır. Çin Hariciye Nezaıcti 
bu haritayı hem Sovyet büyük elçili- ı 
ğine hem de Sovyet elçıliği yakinin- ' 
de bulunan I<'ransız ve Belçika elçilik 
Ierine göstermiştir. 

Bu Yıl Gelecek 

Gö~menler 
Ankara, 20 (T..ı\N ı - Sıhhiyc Ye· 

ı.~··i.l'ırı Ro
mıın.\~ô .. n g "<;~ K gi1ı.nıerıl" d"o bir 
kı~uııı ı dcı u l . naaoılı ·a yedeı;.lİl
rneğe .-..cı..ur ver ııişt~.r. Eu Jebepıe, bir 
çok yerlerde yeni göçmen köyleri in
şa edilecek bazı köylerde de muayyen 
tipte göçmen evleri kurulacaktır. Sıh 
hiye Vekaleti bu iş için, şımdilik 153 
bin lira ayırmıştır. 

Tezi 
l~U'jl 1 in .. itlP) 

nevverlerinin, Türk varlığı hakkında
ki teliıkkileri, ecnebiler tnrafından 

propaganda maksadile yayılan gö -
riişlerdi. Türk tarihi hep saltan::ıt 

ölçülerile ölçülüyordu. Saltanat ta
rafından yabancı unsurlara dayana
rak gi>z göre ezilen Türk milleti, ne 
zaman isyan istidadı göstermişse 

gaddarca imha hareketlerine uğra -
tılmıştı. Saltanat devrinin gözlüğüyle 
yazılan tarih kitapları. bu isyan ha
reketleri hakkında nefret uyandır -
mak için hiçbir tahriften çekinm·yor
lardı. 

Y epyeni bir temel lizerine var
lığımız kurulurken, kendi 

kendimizi tanımak ve geçmişi canlı 
bir kuvvet kaynağı lrnline koymak, 
ilk düşünülecek hedeflerden biri hli. 
Atatürk derin ve dehah göriişile bu 
hedef üzerinde derin bir alaka ile 
durdu. 

Pek <;oklarımız bu aliLka nın mana
sını birdenbire kavramadık. Çünkü 
gözümüzün görüş 1t1fku günün küçi.ik 
meselelerini geçmiyordu. 

Çok dikkate değen nokta şudur: 
Mukadderatlarının yeni bir dönüm 

yerine vardıklarını, yeni bir varlığa 
girdiklerini iddia eden milletlerin bir
çoğu. tarihte kudret \'e güven kay -
nakları aramışlardır. Fakat takip et
tikleri usul, sonradan zengin olan bir 
ferdin, ceUerinin asaleti hakkında 

masallar uydurmasına benzer. Şu ve· 
ya bu milletin başkalarına üstünlüğü 
nii isbat için tarih adı altında öyle ki
taplar yazılmıştır ki, hakikatle ne a
lakalan vardır, ne de .alakalan ol
duğuna dair iddialarda bulunabilir -
ler. 

'I'ürk Tnrih Kurumu, .Atatürkün 
sıkİ iştirak ve irşadile sırf ilmi bir 
yolda çalışmıştır. Bu araştırma ,.e 
çalışmalarda ileriye iptidadnn bir tez 
sürüp bunu doğru gösterecek delille
ri sonradan bulmak gibi bir. yoldan 
gidilmcniişör. Eski kaynaklar karış· 
tırılmış. yer altında gizli kalan eser
ler meydana çıkarılmış, muhtelif ih· 
tisas sahalarından akıp gelen araştır 
malar bir araya getirilmiş ve ortaya 
kendi kendine bir Türk Tarih tezı 

doğmuştur. 

B u tez 9unu ispat ediyor: 
Binlerce sene c\'vel ılünynnın 

her yerindeki insanlar hayv8;Illardan 
farksızdı. İnsanın hayvana· kar~ .üs
tünlüğünü ancak alet temm: ede:r:. Bı1 
nlet iptidai insanlarda c:n · basit· ta~ 
ve sopa parçalarından '.i~ıiretti. Bu · · 
har ve makine insanlaTIJ! mı.tkaddera 
tını nasıl değiştirmi9se bu ilk insan 
lar arasındaki taş hnline gelmiş hayıı 
tı sarsmak, içtimai tekamüle yol aç
mak için de yeni nevi aletlere ihti
yaç vardı. 

İşte Türklerin babalan olan insan
lar, tarihten evvel denilen devirlerin 
en büyük icatlarını yapmışlar, yon-

---jo---

Üç Devlet Arasında . . 
Bir Hava Mukavele!il 
B~lgrnt, 20 (TAN ı - Burada Y~: 

goslav, Romen ve ltalyan münıcss 
!eri tarafından Bükres, Bclgrnt \'il 

. . ııtln\'B 
Roma arasında yapılacak bır ~~ 

seferleri mukavelesi,, imzalanmıştır· 

Aydında Bir Otobüs 

Devrildi 
Aydın, 20 (A.A.) - Bu sabah yol 

cu ile Çineden Aydına gelmek~C bıı; 
lunan bir kamyon yolda hendege d~ 
rilmiştir. Yolculardan dört hnfif b r 
ağır yaralı fardır. Ağır yaralı ınftn 

J{ıı· leket hastanesine kaldırılmıştır. dı· 
zaya şo!öriin dikkatsizli~i sebep ' 
muştur. 

- 1 
tulmuş taştan, madenden ilk aletler 
vücuda getirilmişle, ir. . 

Dünya yüzünde tarihi denilecek bır 
hareket ve inkişafa bu· suretle yol ~· 
çıldıktan sonra da ilk fertlerin en btı· 
yük medeniyetleri yaratılmış ve ruri< 
lük dünya yüzünde daima kendindeil 
bahsettiren kudretli bir varlık hali.il 
de kalmıştır. 

Asırlarca müddet Osmanlı sultJ~ 
larile ecnebi mirasçıları, bu ku~r~~ 
yıkmak ve yıpratmak için el hırlı" 
etmişlerdir. Delice harplerin biri dı· 
ğerini takip etmiştir.· Bunla~dan e~ 
sonuncusu olan Dünya Harbi ve Il1 

tareke devresi esnasındaki hal ve şart 
!ardan sonra yıkılıp gitmiyecek b•t 
millet tasavvur etmek imkansızdır· 
Atatürk başa geçip eski fena tıısııııl 
bozduktan sonra derhal Türkliil<tı:ll 
yeni ve taze bir hayat fışkırmış '~ 
bütün dünyayı hayretler içinde bl 
rakmıştır. •

11 Tarih Kurumunun ortaya koyctu~. 
tez, bize bu mucizenin sırrını öğret1' 
yor. Türk milleti binlerce senedenb' 
ri daima yüksek medeni kıyme~~t 
yaratan bir varlıkt1r ve Alatür~uıı 
Önderliğile kendi kendini bulduktsJl 
ve tanıdıktan sonra kendi kendine· 
ve bütün dünyaya karşı vazif cleriıt9 

yeni bir ideal şeklini verebilmiş '; 
insanlık aleminin gittikçe faydalı b 
amili olmuştur. ; 

Dikkate değen nokta şudur ki, t~· 
rihteki rolünü tanımanın Türk JI'li.1 1~ 
tine telkin ettiği gaye, büyüklük ııu 

. d -udır· yaları ve macera heveslen eg t 
Bu milli ideal. ancak barış ve emn!.)~ 
yolunda insanlık için yeni ve gu 
çığırlar açılmasından ibarettir. ·r 

Türk milletinin, geçmişini ilınf bl 
. ıı· 

zaviyeden tanıtmasından kendi ıce t 
dimiz için doğan bir takım ideaJle 
ve gayeler de vardır ki, bunlardııil 
b~ka bir yazıda bahsedeceğiz. 

Ahmet Emin YALMA~ 

.. Cirdinizdeki leke!er ... 
Güzelliğinizirı aslmı berbad etmesin 

~ı:IT." 1 !.!t' )' r•r i'fi• f'Z;~·e• \'P fedakarlt~fa:••r krı"ann:.ak netic
• nctc: hi<: bı ·ey \an.ııamak demekti . BuL a mukEbıl 

rem errev 
ile yapılacak muntazam bir kaç masaj size göz ile görülebilen bir 

taravet bahşooer ki, "KREM PERTE\'" in yarım asırlık mnzisi :ırııı 
·- ve bugiinkü mı>ftunları bu sırrı çok e\'\'Cl görenlerdir. 111.11' 
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Devle! Demiryolları ve limanları işletme U. idaresi ilinları K A N z IJ K ı:rkekler kısmı:Münirpaşa Konağında-Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bmadc 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar ktircri 5-10 U KIZ HAYRı.YE L•ısELERı• YATILI 
-1937 Salı günü saat 15,30 da Anknrada Idare binasında pazarlıkla sa ERKEK YATIS12 -
tın alınacaktır. M L' V U 1 T il z il Ana - ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi li-

Bu ise girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun fJ 1 ' ff U U sanı mecburidir. :MUnirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım O· 

ta~ıh cttıği vesikaları ve Nafia müteahhitlik \'esikasını hamilen yukarıda lan bütün miiştcmiliı.tı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kız 
~"azılı gün ve saatte Komisyon Reisliğine müracantlan lazımdır. HHATıNıZı !ar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi olobüsile naklolu-Si 
Şartname Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşa da Tesellüm ve KORUYUNUZ nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul 

Sevk Şeğliğinde göriilcbilir. (6280) · olunur. Telefon: 20530 

İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
\'e eksiltme komisyonundan : 
Sıhhat ve Içtimai .Muavenet Vekii.letı için 12 muhtelif cins, iizerine 

6r.ooo adet sıhhi diş bastırılacaktır. Kağıdı Vekaletçe verilecek olan 
bu : fo''o n td;jycsi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

-
SiŞLi TERAKKi LiSESi 

ANA - ILK - ORTA_ LISE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı var
dır. Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler işti-

l. - l!~ksiltmc 6-10-1937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 
~1hhat V<' içtımni muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda " rak edebilirler. Okul hergün saat 1 O - 17 arasında açıktır. Telefon : 42517---•' 
J'apılacaktır. 

~. - Muhammen fiat (9000) liradır. 

3. - Mııvr.kkat teminat (675) liradır. 
4. - Istckliler şartname ve afişleri her gün Müdürlük mutcmedliğin-

dcı görebilirler. . 
5. - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaı:;ile 2490 No. ıu ka· 

llUnda yazılı vesikalarla muvakkat teminat ve1.ne makbuzu veya banka 
lllektubtı ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifleri havi mek . 

tupJarı kcıl'Jlisyona vermeleri. (6251) 

Resim ve Heykel Müzesi Bugünden 
İtibaren Halka Açılmış : ır 

Güzel San'atlar Akademisi O:rektörlüğünden: 

. Daimi Resim ve heykel 'müzesi ittihaz edilen Dolmabahçe Sarayı Ve
liaht Dairesi hergün saat 10 dan 17 y e kadar açıktJr. Akaretler Tram
vay durağındaki kapıdan girilir. (6350) 

Not : Duhuliye Yoktur. 

Türkiyedeki Hatayldara ilan 

Dahiliye Vekaletinden: 
Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazisi da· 

hılinde doğmuş olup ta, Sancak Statüsünün meriyete gireceği 29 Teşri
lJisani 1937 tarihinde 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler, bu statünün 
12 nci maddesi ahkamı mucibince, Sancak Vatandaşlığını iktisap edebi
leceklerdir. Bu şartları haiz olanlardan Sancak vatandaşlığını iktisap et
lllek isteyenlerin 29 Teşrinisani 1937 den itibaren Sancağa gidebilecek
leri ilan olunur. (34.86) (6329) 

Nafıa Vekaletinden : 
7 BirinC'i Teşrin 937 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Vekalet Mal

zeme eksiltme Komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen bedelli 101 
Parça mobilyanın kapalı zarf usuliye eksiltmesi yapılacaktır. 

101 parça mobilyaya ait eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasız ola
l'ak Vekalet Malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 484 lira 61 kuruştur. 
Isteklilerin teklif mektuplarını müteahhitlik vesikası ıle bırlıkte 7 Bi

rinci teşrin 937 Perşembe günü saat 14 de kadar Ankarada Nafa Veka
leti Malzeme eksiltme Komisyonuna vermeleri lazımdır. (34711 (6323) 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan: 
22-9--937 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılmak üze

re Kurun, Son Posta ve Münakasa gazetelerinde ilan edilmiş olan Bey
koz Orta okulunun tamirine ait eksiltme 24-9-937 Cuma günü saat 15 
ele yapılacağı tashihen ilan olunur. (6334) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 
lialkalı Ziraat Mektebile Yeşilköy Tohum ıslah enstitüsünde yaptrrı

ilacağı iJan edHen Hangarların adedi üçten beşe çıkarılmış ve evsafında 
da değişiklik yapılmış olduğundan inşaatı almak isteyenlerin verecek
leri teklif mektupları 27-Eylül-1937 Pazartesi günü saat 16 ya ka
dar kabul edilecek tir. 

Yeni plan ve şartnamelerin Bankamız Müdüriyetinden istenmesi rica 
<>lunur. ( 6326 l 

Kapalı Zarf Uıuliyle Eksiltme ilanı. 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 
l - Eksiltmiye konulan iş: 
''Uzunköprü kasabasının Nafıa Vekaletinden musadc1ak elektrık pro-

Jesi mucibince elektrik tesisatı.,, 
Tahmin edilen bedel: 
A. - Bedeli keşfi 13,300 lira olan lokomobil ve teferrüatı. 
l3 - Bedeli keşfi 19,486 lira 50 kuruş olan alternatör, tevzi tablosu, ır

tibat nakilleri. santral tenviratı, beş tonluk pon rulan şehir şebekesi ve 
lrıontaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
l3 - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
b - Keşif cetveli, 
E - Projeler. 
Istiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde Uzunköprü 

0elcdiye muhasebesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olup 27-10-937 tarihine tesadüf 

eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde yapıla
C<ı.ktır. 

4 - Eksiltmiyc girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat teminat 
~erınesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi li.zım
ı/t'. 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber Nafıa Vekaletinden a
nrnış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 
5 - Teklif mektuplan yukarda ya zıh ~aatten bir saat evveline kadar U

~ıınköprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mukabilinde veri
Ccektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 3 üncü ımaddede yazılı saate kadar 
lelrniş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
Şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6267) 

. 
LA 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA
RIN USA RELlDRİNDEN 1S

HSAL EDİLMİŞ TABll BlR 
EYV A TUZUDUR. Emsalsiz 

fen harikası olduğundan ta -
men taklid edilebilmesi müm
n değildir. Hazımsızhğı, mide 
nmalarını, ekşiliklerini ve mu 

Tt 
M 
bir 
ma 
kii 
ya 
a nnid inkıbazları gıderir. Ağız 

ko kusunu izale ede•. Umumi ha
m intizamsızlıklannı en emin 
ette ıslah ve insana hayat ve 
nlılık bahşeder. 

yat 
sur 
ca 

tN -GlLlZ KANZUI{ ECZANESl 
BEYOGLU - tSTANBUL-- ---

T 
KOÇUK AMELE VE 

EZGAHDAR ARANIYOR 
Kı z ve erkek çocuk amele ile orta 

ini bitirmiş çalışkan bir tezgah
ranmaktadır. 

tahsil 
tara 

Lis an bilenler ve evvelce çalışmış 
ar tercih olunur. Bahçekapı Ha
deposuna müracaat. 

olanl 
san 

KA YIP: 34-35 yılı Ankara tık U· 
kulundan aldığım 39 sayılı şeha 
memi zayi ettim yenisini alaca 

an eskisinin hükmü kalmadığı 

lunur. Çerkezköy Elektrik san
da Allicddin German 

lus o 
detna 
ğımd 

ilan o 
tralın 

ihtira ilanı 
uy· üksek hassasiyetli müsademe 

ı., hakkında alınmış olan 18.9. 
günlü ve 2015 sayılı ve "yivsiz 
rın mermilerine ait ıslahat., hak 

ta pas 
1935 
topla 
kında dahi alınmış olan 18. 9. 1935 

ve 2016 sayılı ihtira beratları 
efa mevkii fiile konmak üzere 

günlü 
bu d 
ah ere devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galatada, lk-
tısat hanında, Robcrt Ferri'ye müra
caatları ilan olunur. 

Çok Acele Satılık 
Apartıman 

Mekteplere yakın olduğundan hiç 

boş kalmaz. Nişantaş Meşrutiyet ma 

hailesi Kodaman S. 36 pazarlık için 
Galata Büyük 'fünelhan 34 T. 446i2 

Pamuk Sanayii 
TORK ANONiM Ş1RKET1 
Pamuk sanayii Türk Anonim Şir

keti Hissedarlarının esas mukavele
namesinin 82 nci ye Ticaret kanunu
nun 386 ıncı maddeleri hükümlerine 
tevfikan 7 Birinci Teşrin 1937 Per-

l şembe günü saat 11 de Galatada Ka
l ramustaf a sokağında 149 numaralı 
1 Ovagimyan Hanında 4 neli katta Şir 

ketin İdare Merkezinde vukubulacak 
fevkalade içtimada hazır bulunmala
rı rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Şirketin fesih ve tasfiyesi; 
2 - Tasfiye memurlarının intiha

bı, sclahiyet ve ücretlerinin tayini. 
Ticaret Kanununun 385 nci madde 

sine tevfikan bir tek hissesi olan his
sedarlar dahi bu içtimadaki müzake
relere iştirakle rey verebileceği gibi 
reylerinin adedi hisselerinin nisbetine 
göre artacaktır. 

Bu içtimada hazır bulunmayı arzu 
eden Hissedarlar Şirket esas muka
velenamesinin 57 nci maddesine gö
re içtima gününden nihayet bir haf
ta ev el Hisse Senetlerini Şirket İda
re merkezine tevdi etmeleri iktiza 
eder. 

Mali müesseseler tarafından veri
len hisse senetlerinin tevdiini natık 

vesikalar hisse senetleri makamında 
kabul olunur. 

ldare Meclisi 

, ___________________________ , 
lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. No. Semti \'e mahallesi Sokağı }~mtak No: Cinsi ve lıb~csi Hisse ye göre 

muhtmmcn K. 
927 Kumkapı 'Muhsine hatun Kilise E: ve Y: Arsa 1360 Kapalı 

mahallen: Telliodalar 2 zarf 
1241 Çengel köy Derebeyi E: 1-6- Uç arsanın 14 21 1000 

" 6Mü. his. 
Y: 10-8-12 

2526 Edirnekapı Kaı:iyci E: Bahçıvan E: ve Y: Arsa 100 Açık 
atik Alipaşa oğlu 69 artırma 

Y: Neşter 

3819 Boğaziçi Yeni mahalle lkinci bağ- J!:: 19 Mü. Arsa 100 
" lar yolu 

4448 Çengelköy Yeni mahalle Yenimahalle E: 3-3 Bostanın 188 576 680 " Y: 3-9 his. 
7991 Beyoğlu Yeni şehir Turşucu E: ve Y: 27 ıı...; bölük ah~ap 250 ,, 

mahallen: hamallen: hanenin 15 60 his. 
Mirmiran 27-27 1 

7933 l .. eriköy kısım iki Gürcü katolik kilisesi E: 31 Mü. Arsa 370 
" 

7992 Arnavutköy Yenimahalle E: 16-16 Mü. Mahzenli arsanın 300 ,, 
Y: 60 3 8 his. 

mahallen: 18 
8053 Beyoğlu Pangaltı Dolapdere E: 114 Arsa 280 

" Y: 102 
mahallen: 48 

8132 Yeşilköy Umraniye Bostan Y: 35 Ahşap hane ve 250 
" .. bahçenin 11 3 his. 

8639 Aksaray Yeni vah E: Orta E: 2Y:12 Arsa 150 tt 

Y: Çorbacı başı 
8337 Kuz.ı:;-uncuk E: Mcnteşbağı E: 3 Y: 7 Ahşap hane ve 210 .. 

Orta Y: Menteş mahallen: bahçenin 1 6 his. 
bağı ve Bereketli 62-64 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 4- 10 - 937 ta-
rihine düşen Pazartesi günü saat 14dedir. Satış münhasıran gayrimüba dil bonosiledır. 

f.IAYRE"ı1t 
f:İZER 

• 
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~ Avrupanın bayat, ve terkibi meçhul çocuk gıdaları yerine saf ve halis ve taze hububattan istihsal olunan §i 

~Hasa.•ı özlii "1..1.I~ları•ı.ı yediri•~izl 
§ Bebelerin ana sütünden sonra Çocukların hayatı ve tabii gıdaları ~ 
= -~ yiyecekleri gedalar 1 Hasan Yulaf özü unu ~ 
§ 1 Hasan Pirinç özü unu 2 ~ = " Bezelye 11 " ~ 

~ 2 " Arpa " 3 ., Mercimek .. i 
§ 3 11 Buğday 11 § = 4 trm~ = = 4 Mısır 11 

" ::::: = il il :::::; = 5 Patates 5 " Çavdar " § = il '' ::::= 
§ 6 11 Türlü 11 6 " Badem " 1 = ~ 
~ Kalorisi ve vitamini ve kudreti 9:daiyesi çok ve yüksek unları yavrul~rın gürbüz, tombul ve i 
~ canh ve sıhhatli olmasını temin eder. Beynelmilel sergilerde kazandığı altın ve zafer nişanlarile ve birincilikle 1 
~ ihraz ettiği diplomalarla cihanşümul şöhret kazanmıştır. 1. 
•11nllllllllllllllllllllllllllllllll Yalnız ve musirren Hasan markasını isteyiniz. Bütün bakkaliye ve eczanelerde bulunur. llllllllllllllllllllllllllUlllllllilf 

~nçgaıraı <da öç~<eliilD~ 

RADYOLiN'le 
Günde en az 3 defa fır~aladığmız takdirde dişle

rinizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

Dişlerdeki leke, pası ve kefekileri terinin iltihaplanma."mı menederek 
tı>mizltr, ağızdaki mikroplan imha ağızda daimi sıhhat, daimi cazibe, 
eder. Dişlerin çiirümesini, ve di~ et- daimi güzellik yaratır. 

Fakat her sabah ve her ak

Türk Maarif Cemiyeti 
idaresinde 

BURSA KIZ Li SESi 
Orta ve Lise kısımlarına 20 - Ağustos - 937 den itibaren talebe 
kabu1üne başlanacaktr. Gündüz ücreti 35, yatı ücreti 185 liradır. 

-c1atbu izahname mektep idaresinden istenebilir. Her husus için 
"3ursad~ Kt7 Lisesi Direktörlüğüne müracaat edilmesi. <4997) 

, . ~ 

1

Türk Hava Kurumu; 

BUYUK PiYANGOSU 
6. cı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

ı , Büyük ikramiye: 2 00. 000 
1 : Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
1 

. ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat 1 

liradır ... 

vardır ... 
1 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 / Birindte,rin/ 937 günü aktamına kadar bi-

letini değİftİrmİf bulunmııhdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt oıur ... 

................... 

Ba9, dit ağrıları, nezle, kırgınlık ve ÜfÜtmekten mütevellid bütün 
ıztırapların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyı bozmadan, kalb ve böbreklere dckunm? dan 

IEn Serı Tesir. En Kat'i Netice l 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. ................... 

şam ve her yemekten sonra '-~~~~~~~~~~~~ uinalaroche 
fırçaramayı ihmal etmeyiniz. Karyolalar 

rerlfibinde: 

GQiP .. tiEZLE, BAŞ VE DiŞ ~· Ki Rl~LI ~. 
BüTüN AGRILAQI DINDUUQ. • 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı 

lstanbul satına ma komisyonundan 
1 - 2921 tane minder ve yastık kılıfının 4-10-937 Pazartesi günü sa-

at 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 6513 lira 83 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. GörUlebilir. 
4 - Istcklllerin ilk teminat olarak 489 liralık vezne makbuzu veya 

banka mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün eksiltme saatin· 
·den bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Galatada eski Itbalat 
Gümrüğü binasındaki Komutanhk Satmalma Komisyonuna vermeleri 6216 

Fabrika FiCJtlna Satlhyor. 

Asri Mobilya Mağazası A;:~~ 
Istanbul, Rıza Paşa yokuşu No.66 Tel, 23407 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket makinesi kapah zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

il Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
III - Eksiltme, 12/X/937 tarihine rasthyan sah günü saat 11 de Kaba· 

taşta Inhisarlar Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen Komisyondan alı
nabiliı·. 

V - idarece "Yagenbcrg" Makine alınması mütesavver olup münaka
saya girecek makine "Yagenberg" dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen 
başka firmalar fiyatsız fenni tekliflerini münakasadan 15 gün evvel tet· 
kik edilmek üzere inhisarlar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek· 
liflerinin kabul olunduğuna dair vesika almaları lizımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak ve
sikasile % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat l O na kadar yukarıda adı geçen komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (5535) 

Sıhhat ve 'içtimai Muavenet Vekaletinden: 

Kırmızı Kınalfın~ 

lfül rengi lfınalfına 
Sarı lfınalfın• 

gibi en mükemmel üç kınakınanırı 

teksif edilmit eriyebilen bütün 

unsurlan bulunan nefis ve 

lezzeti hot bir 

ş A R A P Hülasasıdır. 

Bütün dünya doktor
lan tarafından tavsiye 
edilen bir kuvvet ve 

sıhhat eksiridir. 
Bütün eczanelerde satılır. 

lstanbul nehari ve Çorum leyli küçUk sıhhat memurları mekteplerinin ~ 
eylül başında biteceği ilan edilmiş olan kayıt ve kabul müddetleri birinci Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşnyatı ldar~ Eden. Ş. 8 

teşrin başına kadar uzatılmıştır. (6301) Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbasSl 

ILACLARINIZI Bahçe
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyUk b!ı 

dikkat.ciddi bir isti.kametle baz:ırlanu FOSFATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom
bul ve kuvvetli neseli olur. 


