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Kritik ve otokritik: 

DOküm hesabı 
'Her işi mev<'11d muahedeler, illetler cemiyeti ve arbitraj yoluyle 

fa.n.İ "legalile,, ~.Jüllnde.halletmek istiyen .zihniyet ile, aksine, her işi 
cüret ve ıimvvetle etek taraflııolarak ~ ". legal,, ,.oldan hallet
mek istiyen zihniyet, nihayet bir parabol'ün tepesinde çaljpıştılar. Ve, 
davayı, "Jeplite,, taraftan lan zihniyet kazandı. 

AkaenİE konferansı hükiiııileri, hep temenni edelim ki,, tesirlerini 
tamam olarak göstersi·nler ve, ya1nı z aenizleri korsanca hareketlerden 
değil, milletler arasındaki münasebetleri de tehlikeli mizah oyunların
dan temizlesi·nler. 

!Konferans, sadece " orsanhk,, ıb a'.hsini gÖriifD1ek üzere ıtoplarunq
b. ıf'akat iç "msenin fU hususta §Üphesi olmasa gereiktir ki, konferan
a'ın çok daha" şümullü bir manası va rdll'. 

Bundan sonra artık, görüşte ve aksiyon metodunda biribirine zıd 
iki tarafın şimdiye kadarki şekilde karşı karşıya yaşamasına imkan 
yöktur. Fransız dış bakanının dediği gibi, bu zıd görüŞler arasmda ye
ni bir teşriki mesai esası bulmak lazımdır. ':fa ki, görüşler 'biribirinden 
ayrı kalsa bile nihayet birihirlerine muhtaç ola·n ve aynı dünyada ya
şayan me.nleketler arasındaki münasebetleri tanzim eylemek kabil 
olsun. Fransız dış bakanına göre, bu, muahedelere riayet etmekle ka
bildir. Fakat Delbos, hu iddiasiyle, başlangıçtaki tahlili baltalamış ol
muyor mu? Aralarında görüş ayrılığı mevcud olan devletler, bu görüş 
ayrılığını muahedeleri tan mak yahu d tanımamak 'bahsinde bilhassa 
muhafa2a ediyorlar. Nasıl olur da, bir tarafın bu ihusustaki miitaleası
nın değişeceğine hükmetmek kabı! olur? 

JBelki Delbos, nezaketle şuııu hissettirmek istiyor ki, karşı tarafın 
artik hiç olmazsa muahedelere .riayet esasını tanıması sa.ati ıgelmiştir. 

ğer bu saat .gerçekten geldi ise, iki tarafın alacak ve verecek he
sal:llarını .geniı bir ''döküm hesahı,,na tabi tutmak sırası da gelmiştir 
demektir. Yani, Milletler cemiyeti meselesi, Etyopya meselesi, lspanya 
meselesi, ham madde ve sömÜTgeler meselesi ve daha bunlar gibi ne 
kadar muallılkta iş varsa bunların da üzerinde nasıl ve nerede konu
tula.bileceğini tayin etmek 18.zıııı gelmektedir. 

!Bu İ§, pazarlıksız olmaz. Pazarlığa başlamak sırası geldi ise, pazar
iığm ne kadar süreceği acaba m&lum mudur? 

Akdeniz konferansındaki mana bu büyük işleri halletmeğe yetecek 
midir? - B. B. 

Mekteplerin açılma hazırlığı 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Bütün 

orta oxullatla liselerde talebe yazılma
sı için konulan müddet bu akşam saat 
17 de bitmiştir. Buna mukabil dün sa· 
bahtan itibaren biitün ilk mekteblerde 
tıalebe kayıd ve kabulüne başlanmıştır. 
Bu ıYıl ilk okullara 930 doğumlular a
lmacak, sonra kadroda yer ka1ırsa 931 
doğumlulardan gürbüz olanlar yazıla

caktır. 

Çöpler nerelerden denize 
dökülecek? 

1stenbu1, 20 (Telefonla) - İstanbul 
ve Üsküdar yakalarındaki çöplerin de. 
nize dökülmesi için hazırlıklara baş

landı bu hususta Kumkapıda eski sey
risefaine aid bir şilebin tamiri, Balattıa 
bir iskele apılması. Kadıköyünde Hay
darpaşaya yakın bir yerde ve Üsküdar
da Balalnnda bulunan iskelelerin çöp 
iskeleleri haline getirilmesi kararlaş... 
tırılmıştır. Beyoğlu yakasında çöpler 
Azabkapı ve Hayrettin iskelelerinden 
dökülecektir. 

Üsküdar tramvaylarınrn masrafı 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Üskü

dar tramvay idaresinin masraflarının a

zaltılm.sma çalışılmaktadır. Bu arada 

ilk olarak müdürlük maaşı 500 liradan 

300 liraya indirilmiş; diğer erkan ma
aşlarında da bu nisbet dairesinde azal

tılma yapılmıştır. Hattın Kadıköy ve 
.Bostancıya kadar uzatılması için yapı
lan masraftan bir kısmı, şimdiye kadar 
ödenmiş, idarenin 400.000 lira borcu 
kalmıştır. 

Har.alar tetkik eC:liliyor 
Konya, (Hususi) - Bir buçuk ay· 

ııanberi orta Anadoludaki haralarda tet
'kiklerde bulunan heyet şehrimize gel
miştir. Heyet şehrimizdeki harada da 
tetkiklerini bitirdikten sonra Ankara
ya dönecektir. 

··············-·-···-··-----..·· ........... . . . . . 
.! H A V A ! 
: ................................................ . 
Hava açık ve püzgarh 

geçti 
Dün ~ehrimizde hava açık ve rüz

prlı geçmiştir. Gecenin en düşük ısısı 
11, en :YÜkaek ısı. da gölgede 32 ve gü.. 
ncşte 60 dereceye kadar &ıkmıştır. 

Yurdun Trakya, Kocaeli, doğu A
nadolu ve Karadeniz kıyıları mıntaka
lan bulutlu, diğer yerleri açıktır. 

24 saat i_çindeki yağışların karemetre
ye bıraktığı su mikdarı İstanbulda 5, 
Kocaeli, Yalova ve Afyonda birer kL 
logramdır. 

Yurdda en düşük ısı Konyada 7, en 
yüksek ısılar da lzmirde 29, Antalyada 
3n Balıkesirde 32, Adan.ada 34, Malat
y .. ve Erzincanda da 35 derecedir. 

Bir stratosfer balonu 
yükselirken indi 

Moskova,. 20 (A.A.) - Evvelisi gün 
Mo!ikova civarından bir stratosfer ba
lonu havalanmış :fakat 800 metre kadar 
yükseldikten sonra balondan gaz kaç
mağa başladığından tekrar aşağı inmiş 
ve yükseldiği noktadan 4 kilometre me
safede yere inmiştir. Balon müretteba
tı Prokofyef, Priloatzki, Semenof pa.. 
raşüt kullanmadıklarından hafifce ya
ralanmışlardır. Balonun sepeti de keza 
hafif hasara uğramıştır. Bu iniş hak
kındaki tahkikata devam ediliyor. 

Evkafın tamir ettireceği çeşmeler 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Evkaf 

idaresi camileri tamir ederken bunla. 

rın yanındaki çeşmeleri. belediyeye 

ait olduğu için çolt defa tamir etme.. 

mektedir. Bundan sonra belediye ile 

evkafın iş birliği yapması ve tamirle

rin hep birden bitirilmesi kararlaştırıl

mıştır. Şimdiye kadar tamir edilen ca_ 

milerin yanında bulunan çeşmeler için 
dün belediye imar müdürü B. Ziya ile 
vakıflar başmüdürü Hüsameddin ted_ 
kiklere başlamışlardır. 

Yedi aydanberi uyuya11 
genç kız 

Ruth Hedgecok (Rut Heçkok) oku· 
yunuz) derin bir nefes alarak gerin· 
di, karma karı§ılc saçlarznı ince par_ 
maklariyle düzeltti ve mütehayyir 
gözlerilye etrafrna baktı: beyaz göm 
Jekli bir takım erkek ve kadınlar, 
ayni şaşkın bakışlarla kendisini 
seyfr ediyorlardı Genç kız, hisset
tiği büyü.le yorgunluğu unutmu~(a. 
sına ımrıldandı: 

- 'Neredeyim ben? Dün akşam 
odam bu halde değildi. 

Hastabalucılardan biri gülümse
di: 

- Dün ak§am mı? Hangi dün ak
şam? Siz.. 'Biran tereddüddeıı son
ıra sör üne devamla: 

- Siz tam yedi aydır uyuyorsu~ 
nuz. 

'R.ııth şimdi iyice ııyaı:ımıştr. 

- Yalan söylemediğim'z her ha
linizden belli; fakat şu işi bana an
latsanız a •... 

- lşin !Jıilcayesi bu: geçen mart
ta bir gün uyudunuz, ve o gün bu 
gündür, uyanmadım~. Sizi eviniz_ 
den alıp buraya getirdik. Hepsi bu. 
- Neden böyle yedi ay uyudum 
ben? 

LUS 

Askerliğe 
hazırlanan 

gençlik 
Kampa çıkamar bu y.tl 

20.000 den fazladır 
Milli Müdafaa bakanlığı sivil okul

lardan kampa çıkarılan talebeye veril. 
mekte olan elbise ve teçhizatın tedarik 
şekline dair bir kanun projesi hazırla
mıştır. Bakanlık projenin hazırlanması 
sebeblerini mucib sebebler mazbatasın
da şöyle izah etmektedir: 

"Yüksek ve orta çağdaki memleket 
gençliğini askerliğe hazırlamak mak
sadiyle hazırlanmış talimatnameye gö. 
re her sene muay en zamanlarda kamp
lara devam ile mükellef tutulan sivil 
talebenin kampta giyecekleri askeri 
melbusat ve teçhizatın Mim Müdafaa 
vekaletince mekteplere verileceği ve 
bu eşyanın mekteplerce hususi mahaL 
lerde muhafaza edilerek orduda tatbik 
edilen miad ke;·fiyetinin bu eşyaya da 
aynen tatbikı sur~tiyle kullanılacağı 

yazılıyor. 

Her sene nühim derecelerde artan 
bu gençlerin mikdarı bu sene 20.000 i 
mütecaviz bulunduğu gibi gelecek se
nelerde bu artışın daha çok olacağı 
şüphesiz görülüyor. 

Gençliğe verilen ehemmiyet izahtan 
varistedir. Yarının yurd koruyucusu 
olan gençliği askerliğe hazırlamak gL 
bi önemli bir vazife uğrunda hiç bir 
fedakarlıktan çekinilmiyeceği tabiidir. 

Önümüzdeki yıl içinde temin ve te
dariki kat'ı bir zaruret halini alan bu 
ihtiyaçların temin ve tedariki için Mil
li Müdafaa bakanlığı kara büdcesine 
(sivil mekteplerin kamp masrafı) na
miyle bir fasıl açılarak 900.000 liralık 
bir tahsisat "konulması için bu layiha 
hazırlanmıştır.,, 

Bakanlığın hazırlamrş olduğu kanun 
projesi şudur: 

1 - Askerliğe hazırlamak için kamp~ 
1ara çıkarılacak sivil okullar talebesi
nin kamplarda bulundukları müddctce 
askeri elbise ve techizatı ordu ve eratı 
gibi Mi11i Müdafaa vekaletince teda
rik ve ita edilir. 

2 - Birinci maddede 7azılı ihtiyaç· 
lardan 1937 senesine ait lçı-ımlarınm 
temini için Milli Müdafa1 vekaletinin 
1937 senesi büdcesine ilave olarak ye
niden açılacak bir fasla 900.000 lira ko

nulmuştur. 

Aydın biçki yurdu 
Aydın, (Hususi) - Dikiş, biçki, 

şapka, çiçek, sepet, gfui bugünün ihti
yaçlarım şehrimize tanıtan ve :halkta bu 
zevkleri uyandıran biçki yurdu, bu se
ne 15 mezun vermiştir. Yurda karşı o
lan ilgi her sene biraz daha artmakta

dır. 

Hekimler bir ağızdan cevab verdi· 

ler: 
- Ne bilelim biz. 
- Bizim evdekiler ne alemdeler? 

Yedi aydanberi dünyada neler oldu? 
_ Hepsi iyiler. Nevyuikta daha 

şimdiden üç sene sonra yapılacak 
reisicumhur seçiminden bahsedili_ 
yor. Grevler oldu ve bitti. 

- Ba§ka taraflarda? Avrupada? 

Asyada? 
_ tspanya harbi hala devam edi. 

yor. 
Bir baska hastabakıcı ilave etti: 
- Asy~da çirililerle japonlar çar -

pışıyor. 

Bir üçüncüsü söze karıştı: 

- Akdenizde denizaltı korsan_ 

!arı türedi. 
Ruth Hedgecok, bıkkın bir eda 

ile gerindi: 
_ Ôyle uykum geldi, öyle uykum 

geldi ıJci •••• 
(N.B. - Nalclen Paris • Soir'dan) 

Buna ne 6cıyrulur 

Birilüri vdmca yapılan heı aiifuı 
sayomnda Amerika, da ıöze çarpan bir 
Detİce de nedir, Jliliyar ıauınmu7 Bitin 
bu saynrilarda kHn11.nlan _... .r,.de 
erkeklerin yaşlarını sakladı.klan görüJ. 

mu§tür. 
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Gümr,ük memurları arasında 

Son yapllan tayin ve 
terfilerin tam listesi 
İzmir ihracat gümrüğü muayene me

muru BB. Sadık Gümrük işleri direktör
lüğü memurluğuna, Samsun dahilt tica
ret gümrüğü idare memuru Sükrü Te • 
kirdağ gümrük memurluğuna, Tekirdağ 
merkez memuru Fahri, Fethiye gümrük 
baş memurluğuna, Urfa ambar memuru 
Avni, Çal idare memurluğuna, Cizre me
muru Sabri Aşuta idare memurluğuna, 
Bandırma idare memuru Servet İstanbul 
baş direktörlüğü ambar memurluğuna, 
İstanbul ambar memuru Şevket İstanbul 
muhasebe şefliğine tayin edilmişlerdir. 

ıİstanbul muayene memurlarından 
Halid, Karine idare memuru Nuri, Kef
ken idare memuru Şekib. Eğridir idare 
memuru Bekir Sıdkr, Malkoçlar idare 
memuru Sabih, Çalrdere idare memuru 
Veysi. İzmir ithalat gümrüğü memur • 
lanndan Ömer Lütfi, Samsun muayene 
memurlarından Ali Rıza, Adil, Ziya, İz
mir ihracat gümrüğünden Mustafa, Şe
fik, Tevfik, Kasım, İstanbul baş müdür
lüğü memurlarından Sadık birer derece 
terfi ettirilmişlerdir. 

Bakanlık neşir işleri direktörlüğünde 
memur B. Bahadır 35 liraya terfi et -
miştir. 

İstanbul baş direktörlüğü muayene 
memurluğundan naklen Karabük ikinci 
sınıf muayene memurluğuna tayin edilen 
B. Nazmi 30 liraya terfi etmiştir. 

25 liraya terli eclenler 
Agva idare memuru BB. Salih, Ak

çakale idare memuru Galib, Büyük liman 
idare memuru Hüsnü, Ayaş idare me -
murluğundan Bulancık idare memurlu
ğuna naklen tayin edilen Said, Mumha-

B. Haydar 
törenle 
gömüldü 
İstanbul, 20 (Telefonla) - :Bugün es. 

ki vali ve şehremini Haydarın cenazesi 
büyük merasimle kaldırıldı. Merasime 
belediye bütün merkez ve şube erkan 
ve memurlariyle, itfaiye kıtalrı, mezba. 
ha 1aaresi iştiri.k eyledi. Merhumun 
tabutu, Cerrahpaşadan Valide camiine 
kadar el üzerinde taşınmış: Valide ca. 
miinde öğle namazı kılınmış, oradan 
otomobillerle Mirahor yolu ile Edir. 
nekapıya getirilmiştir. Cumhuryet hü_ 
kümetinin ilk İstanbul vali ve şehremi
ni olan B. Haydarın cenazesi, yine İs.. 
tanbulun ilk askeri kumandanı general 

Şükrü Nailinin yanına gömülmüştür. 

Modern insanlar arasında 

garib akideler_ 

Bir takını insanlar tenaıuha iaamr

lar: oDlann kanaatince ölen iaua, bir

kaç ne&il sonra, gene yeryiizüne ueele
ccktir. Eski dinlerin birçoğunda bu aki. 

deye tesadüf eailir. Fakat en modem in

saıilar arasında da bu kafada olanlar yok 

değildir. Mesela: Nevyork şehri polis 

idaresi parmak izleri §Ubesinde bir kısım 

da bu tenasuh mutekidleri için ayn bir 

dosya açmıştır. Burada bıı adamların 

parmak izleri aJınıp muhafaza edilmek

tedir. Birkaç nesil sonra gelecek ameri

kalırlar arasında parmak iz!el"i bunlara 

uyacak olanlar, kendilerinin ne kadar 

zaman evvel dünyaya gelip gittiklerini 

buradan anlıyacaklarnuş. 

Acaba tenasuhcular, bir daha dünya

ya gelen insanların gene aynı memleket 

veya şehirde zuhur edeceğine de mi ina.. 

nıyorlar? 

Doinıs sözün bir faydası 

Doğru söz aöylemenin faydalarından 

hiriai de şudur: ne söylemif olduğunuzu 

daiına hatırlamak için kendinizi sıkma.

ğa lüzum görmezııiaiz. 

neönü idare memuru Hüsnü, Midye id~ 
re memuru Nureddin, Değirmendere 

idare memuru Hasan, Akçaabad idare 
memuru İbrahim, Bozcaada idare me .. 
muru Şevket, Kalkan idare memuru Ga· 
lib, Hisarönü idare memuru Hüseyin, 
Görele idare memuru /Ahmed Fahri, İğ
ncada idare memuru .Mustafa, İzmir it
halat gümrüğü muayene memurlarından 
Kemal, Bakanlık gümrük işlerinden İs
mail. 

Bakanlık hususi kaleminden IB. 
ltadri 22 liraya terfi etmiştir. 

İstanbul basdirektörlüğü memurla
rından BB. Hayri, Hope muhasebe me
murluğundan Cide idare menıur1uğu
na tayin edilen Sabri 20 liraya terfi et
mişlerdir. 

17 .5 liraya terli edenler 
İstanbul başdirektörliik katibi BB. 

Galib, Krzılsakmak gümrüğü katibi Za
hir, Samsun katibliğinden Van memur~ 
}uğuna tayin edilen Ragıb, Samsun mu· 
hasebe memurluğundan Fethiye idare 
memurluğuna tayin edilen Nihad, iBod. 
rum katibliğinden İzmir ihracat güm
rüğü muhasebe memurluğuna tayin e
dilen Kani Atalay, Bodrum katibliğin
den Çanakkale muhasebe memurluğuna 
tayin edilen Kani Eren, Samsun memu
ru İsmet, Antalya memuru Lutfi. 

16 tiraya ter.fi edenler: 
Samsun gümrük memuTluğundan lz

mir ithalat gümrüğü muhasebe memur
luğuna tayin edilen BB. Necdet, Samsun 
gümrük memuru Talia, 1.ımir ilıracat 
gümrüğünden Şadan, Bodrum gümrü -
ğünden Kasım. 

Almanya ile 
ticaretimiz 
Yeni anlaşmada türk 

lirası esastır 
lstanbul, 20 (Telefonla) - Yeni ti

caret anlaşmasının imzası için Berline 
giden Ekonomi Bakanlığı idari müıote
şarı ile diğer murahhaslar bugün tay
yare ile şeıhrimize döndüler. Müsteşar, 
Bakan B. Celal Bayan :ziyaret etti ve 
yeni anlaşma hakkında izahat verdi. 

Öğrendiğime göre yeni anlaşmada 
türk lirası esas olarak kabul edilmiştir. 
Anlaşmnm klering em.sı da diğer meııJl. 
leketlerle yapılmış klering sisteminden 
farklı değildir. 

Alman fabrikatörlerinin trikotajcı· 

]anınıza ~rdiği 6 aylrk kredinin üç a
ya indirilmesi \izerine Merkez Banka• 

sının da üç aydan fazla kredi hesabı 

a_çmaması, bazı müracaatlara yol açmış

tır. Tic.aret odasının teşebbüsü netice

sinde Merkez Bankasının tüccarlara ge

ne eskisi gibi altı ay vade ile kredi ve

rilmesini kabul etmiştir. 

Almanya ile yapılan son anlaşmaya 

göre alınanların memleketimizden al<i

cakları maddeler arasında mühim ye~ 

kun tutanların başlıcaları şunlardır: 

4.848.200 liralık tiftik, 3.604.800 li
ralık yapağı ve yün, 4.840.800 lircilili 
buğday, 2.179.800 liralık arpa, 700.000 
liralık kepek, 4.912.200 liralık pamuk, 
1.208.400 liralık ceviz, 11.520.000 lira

lık fındık. 

Türkiyeden ihra'i edilecek mallarda 

olduğu gibi, Türkiyeden idhal edile
cek alman mallan da aylara tak&iın e
dilmiştir. Eylill ve birinci teşrinde iki
şer milyorr, ikinci teşrin ve birinci ka
nunda birer buçuk milyo~ ikinci u~ 
nunda 400 bin, şubat ve martta 200 zer 
bin lira kıymetinde alman malı idhal 
edilecektir. Bu mikdar nisan ve mayıs. 
ta birer buçuk milyon, haziranda iki 
milyon, temmuz ve ağustosta da birer 
buçuk milyon olacaktır. 

Fınd.ık piyasası yükseliyor 
Ordu, (Hususi) - Almanya ile ti. 

caret anlaşması üzerine fındık piyasa-
111 18 kuruştan 22 ye fırlamıştır. Şim
diye kadar Avrupanm muhtelif yerleri. 
ne 2 bin çuval fmdık yollanın ı;t•r. 
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«Komplo Emrivaki 
' ' 

İstihfaf» 

N ,on konferansımn neticesi hak
kında.ki neşriyatı alınan ve it.al· 

Yan gazetelerinde okuyanlar, bu iki 
devletin büyük bir haksızlığa maruz 
bırakıldığına hükmederler. ltalya bir 
koınplonun kurbanı olmuı. Almanya 
ile birlikte bir emrivaki karııaında 
bn-akılmışlar. Büyük bir Akdeniz 
~evleti olan ltalya istihfaf edilıniş. 

nc:e komplonun mürettibi. Sovyet 
Ruaya idi. Şimdi lngiltere, Fransa ve 
Nyon konferansına iştirak eden her 
devlet nıesul addediliyor. 

. Halbuki komplo ve emrivaki de
rulen iş daha dün herkesin gözü önün
de cereyan etmiş hadiselerdir. Ak
denizde meçhul denizaltı gemileri ta· 
t'a.fından bir takım ticaret gemileri 
ha.tınlıyordu. Almanlar ve İtalyanlar 
hu denizaltı gemilerinin "bolşevik,, 
~lduğunu iddia ettiler. Sovyetler de 
Unların "faşist,, olduğunu söylediler. 

Fakat inkarı mümkün olınıyan bir 
hakikat vardı: batırılan ticaret ge_ 
ttıilerinin ekserisi Sovyet Rusyaya ve 
Va.Iansiya hükümetine aiddi. Buna 
lcarşı da faşist devletler, denizaltı ge
m.ilerinin, hüviyetlerini belli etme
ttıek İçin kendi gemilerini batırdık
laı-uu ileri sürerek eski kanaatlerin
de ısrar ettiler. Litvinof Nyon'da söy
lediği nutukta bu izahı, maruf nıs 
edibi Gogol'un bir eserindeki polis 
~Üdürünün ileri sürdüğü mazerete 
enzetti: bir kadını kamçı ile döğen 

:ı:alitn polis müdürü, bu hareketinden 
dolayı sorguya çekilince, kadının, 
kend" · · l ·· k • · k ısını suç u gosterme tçtn en-
di kendini kamçıladığını iddia etmİf. 

. Ne hal ise, Akdeni7de seyrisefe
l'~n emniyetini ihlal eden bu vaziye
ti.n devam edemiyeceği aşikardı. ln
gıltere ve Fransa önayak olarak, suç
~Uyu araştırmak içi.n değil, korsanh
~tn önüne geçmek için bir konferans 
ı t' ç ımaa çağırıyorlar. Konferansa ltal-
Yanrn da iştirakini temin etmek için Ak
denizde alakası olmadığı halde A\man. 
Ya da çağrılıyor. Sonra h:alyanm Ce-
1\e\>reye gitmek istememesi ihtimali;e k ltaı-şı Nyon şehri içtima yeri ola-
a tesbit ediliyor. ltalyaya, konfe-

tıuısa. . . k k • • b h b ıştıra etmeme ıçın a ane 
ulrn.ak fırsatını vermemeğe İngilte-

re \>e F . . d" ransa ıtma e ıyor. 

d Konferans içtimaa çağrıldığı sıra
B a bit" Sovyet gemisi daha batmlıyor. 

Ul\un Üzerine Sovyet hükümeti ltaL 
Yayı hu hadiseden dolayı mesul tut

;uğunu bildir~n bir nota tevdi ediyor. 
~te kompl'J bu imi,! Sovyet hüküme

ti, İtalyamn konferansa iştirak ebne
~esini temin için bir hiyle düşünmüş. 
talyl\, davete icabet edeceğini bildi-

t-ece ~· b. l gı ır sırada bu notayı yollamış. 
t"tlya d · • kt • Ew a OT• -.e en vaz geçmış. ger 

Ya.:ı:iyet hakikaten alman ve İtalyan 
ta.:ı:etelerinin iddia ettiği gibi ise, şu 
•ttal Varid oluyor. Acaba İtalya, sov
l'et notasından müteessir olarak red 
~~Va.hını bildirdiği sıralarda Sovyet 
b~~loınasisinin istihdaf ettiği gayeyi 
•lıyo ... muydu? Biliyorsa, bu siyaset 

lrıtıva.ffak olmasın diye, tam tersini 
l'aprn l "d" B'l · • d • a ı ı ı . ı rnıyorsa, gafıl avlan-
d 

1 ~~1lı Öih"enir öğrenmez istikametini 
t egıştirebilirdi. Halbuki ltalya bir taraf
d.a~ Nyon'da İtalyan delegelerinin sovyet 

e egeleriyle bir arada oturamıyacagıw 
tlt .• 

80Ylerken ve meselenin Londra ka-

:'.Ştna:ı:lrk komisyonuna havalesini ile-
ı •iirm rn. .. ekle, Londra da Sovyetlerle 
g·~:Zakereye girişmekte bir mahzur 
a:~rtnediğini bildiriyordu. işin iç yü
: §u idi ki ltalya ve Almanya kor-

nlık nıe 1 · · N 'd ·· ·· ··ı .... · . se esınm yon a goru~u -
... eaın· . 
d 1 ıstemiyorlar. Meseleyi Lon-
ta k 1 at-ışınazhk komisyonuna hav-

l-te edeı-ek bu komisyonun intrikah 
avası · · it l ıçınde kaynabnak istiyorlardı. 
a. Ya. t'ed ve Almanya tarafından verilen 

lrı.l\d;eva~1na rağmen konferans top
ti:\ • Muzakerelerde ltalyanın Al-

a.taya h do.. nın azır bulunmamalarından 
tan te .. h ·ı ·ı c:lild· l . essur er vesı e 1 e tekrar e-

lca.r l. kı faşist devleti rencide edecek 
Ita.tl"lar Verilmemesine itina edildi. 

612 ıraya taraftar olan İngiliz ve fran
lege g~~etekri bile Sovyet Rusya de
ketı· s~bın bu müzakerelerdeki hare.. 

nt od .... 
Ye v unıst. açık ve müsbet netice-

a:rınak . . d ed" • d' ta'l"if ıçın yar un ıcı,, ıye 

c:l~: ;~ektedirler. Netice malum
.le: l\glltet"e ve Fransa Akdenizin 

on trol 
-ldılar. ~~ .. nıurakabeıini Üzerlerine 

ıger Akdeniz devletleri de 
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Çin harbından dolayı ]aponyada endişe var 

Japon tayyareleri Nankin 
şehrini bombardıman ettiler 
N ankin üzerinde şiddetli 

bir hava harbi oldu 
Londra, 20 (Hususi) -Tokyodan Ha':as muhabirinin bildirdiğine 

göre Japonyada Çin harbı hakkında endışeler ba§lamt'ftır. Havas mu
habiri bu hususta diyor ki: 

Geçen hafta, japon halkındaki e n~iş~ Şimali Çinde elde edilmiş 
muva~fakiye! üzerine ortadan silin mı~tı.. F ~at fİmdi, Şanghaydaki 
harekatın, ugramış olduğu zorluk ve çınlılenn beklenilmiyen mukave· 
metleri dolayısiyle bu endişe yeniden baş göstermiştir. 

Japon halkı, japonlarla çinlile- Japon kıtaıan, Patingfouya doğru 
rin zayiatına dair haberlerin doğ- yapmakta oldukları ileri hareketleri es-
ruluğundan şüphe etmeğe başla· nasında çinlilerin bütün hatlarını boz· 
mıştır. Halk, bu hareketlerin "Çin- muŞılardır. Ancak japon kıtaatmm ge
lilerin tecziyesi,, hareketinden çok risinde 25 ila 50 bin kişiden mürekkeb 
daha mühim olduğuna kani bulun- olduğu tahmin edilen Çin kuvvetleri 
maktadır., kalmıştır. Bu kuvvetler, japon &ümdar· 

Nihayet Uzakşarkta Y.omünizmin nü· larma taarruz etmektedirler. Fakat ja-
fuzunu ortadan kaldırmaktan ibaret o- pon askeri teknisyenleri, Çinlilerin ta-
lan nihat gayenin Japonyayı pek ziya- rassud tayyarelerinin kifayetsizliğinden 
de ileri sürükliyeceği, çünkü Sovyet dolayı bu vaziyetten endişe etmemekte-
Rusya ile bir ihtilaf çıkmast tehlikesi· dirler. 
nin mevcud olduğu mütaleası ileri sü- Pekinden verilen bir telgrafta şu 
rülmektedir. haber vardır: 

Askeri mütehassıslar, Japonyanrn Japonların maktuller~ ile yüklü o-
muzafferiyetinden şüphe etmemekte- lan birçok vagonların cebheden gel· 
dirler. Ancak muhasematm devamı mekte olduğu görüldüğü gibi ekserisi 
müddetinin çinlilerin mühimmatlarını mitralyöz kur:şunlariyle yaralanmış ya-
tüketmiş bulunacakları tarihe bağlı ol- ralıları hamil birçok sıhiye otomobil-
duğu fikrinde bulunmaktadırlar. leri de müşahede edilmiştir. 

Bahriye makamları Çinlilerin mü· Yollar, cebheye doğru erzak ve mü-
himmat tedarik etmelerine, ecnebilerle himmat nakleden arabalarla doludur. 
bir takım ihtilattata sebebiyet vermesi Şanghaydaki japcm. kaynaklarından 
tehlikesini göze alarak, Çin sahilleri- verilen malumata göre japon tayyareleri 
nin ablukasmı şiddetlendirmek mecbu- Nankin üzerinde uçmuşlar ve havada bir 
riyetindedir. tayyare muharebesi olmuştur. Japonla-

Harb vaziyetine gelince, bu husus- rm "cevelan,, namı verdikleri bu harb-
ta dün Tokyodan şu haber verilmiştir: da, gene japonlaim iddiasına göre, 26 

Çin tayyares.i düşürülmüştür. Japon 

karasularından mesul olmayı kabul 
ettiler. İşte İtalyan ve alman gazete
lerini~ bahsettikleri emrivaki de bu-
dur. 

İstihfaf da ltalyaya tahsis edilen 
mıntakadan doğuyor. Halbuki metin
de ltalyaya ayrılmış bir ırtı:ntaka yok
tur. Birinci madde ile Sdrunya ada
siyle ltalya yarımadası arasındaki 
Trieniyen denizi, ikinci madde ile de 
Adriyatik denizi İngiltere ve Fransa
nın murakabe edecekleri açık deniz
lerden ayrdmıştı. Bu mmtakalarm 
murakabesi halyaya verilmiştir. ltal
ya bunu az görmüş, İngiltere ve Fran
sa ile müsavat istediği gibi, mesele
nin Londra karışmazlık komisyonun
da müzakeresini taleb etmiştir. Hiç 
bir devlet meselenin Londra karış· 

mazlık komisyonunda görüşülmesine 
yanaşmıyor. Üzerinde görüşülen, an
laşılan, imzalanan, tasdi.k edilen ve 
tatbikatına geçilen bir meselenin 
Londrada görüşülecek tarafı kalma
dığı ileri sürülmektedir. Fakat ltalya
nm kontrola daha geniş mikyasta İş
tirakini temine taraftar olanlar var
dır. Ve buna taraftar olanlar, bunun 
Nyon mukavelesini tadil etmekle de
gil, bu muahede ahkamınr tatbik et_ 
mekle mümkün olduğunu ileri sürü
yorlar. Belki de İtalyanın iştirakini 

. göz önünde tutarak mukaveleye der
cedilmiş bir maddede deniliyor ki: 

"Şurası da mukarrerdir ki bir ve 
iki numarada zikredilen mıntakala_ 
rm butut ve tevziatı, her zaman ve 
vaziyetteki her türlü değişikliği he
saba katmak üzere konferansa işti
rak eden devletler tarafmdan dğişti

rilebilir.11 

Görülüyor ki bu madde ltalyanın. 
Akdenizde daha genit mesuliyet al
masına müsaiddir. Ve bunun için mu
ahedeyi değiştirmek de İcab etmiyor. 
Fakat bir ~la: Nyon devletleri L 

' talyanm muahede ahkamun hüsnüni-
yetle tatbik edeceğinden ve bunları 
Londra karışmazlık komisyonunun 
kararları gibi karikatüre çevirmeğe 

çahşmıyacağında.n emin olmak istel'l
ler. 

A. Ş. ESMER 

tayyareleri Nankinin askeri noktaları
nı bombardıman ederek büyük hasarla

ra uğratmıştır. 
Uç japon tayyaresi hareket üslerine 

dönmemişlerdir. Halbuki Nevs santral 
Çin ajansı da yedi japon tayyaresinin 
düşürüldüğünü haber vermektedir. 

Gene Şanghaydan bildirildiğine gö
re, japonlar, Nanldnin bombardmıan e
dileceğini ve bunun için, ecnebi diplo
matlara ve ecnebilere Nanki!lden ~e
kilmelerini bHdirıniştir. Bombardıman 
ihtimal bugün öğledeıı sonra da tekrar 

edilecektir. 
Japon makamları namına söz söyle· 

ttıeğe saUihiyettar bir zat bu bomLardı
manlar hakkında demiştir ki : 

''- Nankini terketınek ihtarına ku· 
lak asılmadığı takdirde ecnebilerin ha
yat ve malları için ınesuliyet kabul e-

demeyiz.,, 

Nereleri bombardıman . , 
ed eceklermış • 

Moskoa, 20 (A.A.) - Nankinden bu
raya gelen raberlere göre, düşürülen 
japon tayyarelerinden birinde japon 
harbiye nezareti tarafından hazırlan
mış Nankinin bir hartası bulunmuştur. 
Bu hartada tayyarelerin bombardıman 
edeceği noktalar işaretli bulunmakta
dır. Bu iŞ,aretlere nazaran yalnız askeri 
ehemiyeti haiz ınevkiler değil Nankin 
üniversitesi ile birçok hususi evler ve 
Sovyet büyük elçilik binasx da bombar
dnnan edilecek hedefler meyanında 
bulunmaktadır. Çin hariciye nezareti 
bu hartayı hem Sovyet büyük elçiliği
ne hem de Sovyet elçiliği yakininde 
bulunan fransız ve Belçika elçilikleri

ne göstermiştir. 

Japonların ihtarı nasıl kar§dandı? 
Nankin, 20 (A.A.) - Japonlar tara

fından yapılan ihtar üzerine Amerika el
çiliği memurini dün sabah Luzon gam. 
botuna binmişlerdir. Bu gambot, nehrin 
takriben on bir ınil yukarısına gidecek
tir. Gambot, Çin hükümeti ile temas 
mecburiyeti hasıl oldukça aşağıya ine _ 

cektir. 
Sovyet Rusya sefarethanesi, haliha-

zırda payrtahtı terketmeğe katiyen ni -
yeti olmadığını bildirmiştir. İngiliz se -
fareti, fimdiki halde kalacağını beyan 

Bi fransız limanında 

Frankocu 
tethişciler 

Bir İspanyol denizaltısını 
zaptetmek istediler 
Brest, 20 (A.A.) - C-4 adın

daki İspanyol denizaltısının ku
mandanı Lasherras beraberinde 
on kişi olduğu halde tersanedeki 
fransız nöhetçisi·ni itip kakarak 
C-2 ~dı~daki İspanyol denizaltısı
na gırmış ve mürettebatı kuman
~aları F errando ile göriişmekteler 
iken bunlara geminin kompartı
manında toplanmalarını emret
miştir. 

Der_ıizaltının köşküne sığınmış 
olan hır tayfa, bu emre itaat et
mekten İmtina ederek arkadaşla
rına imtisal etmeğe kendisini ic
bar etmek istiyen ziyaretçilerden 
birini öldürmüştür. 

Mütecavizler, mürettebatx, Franco
nun bayrağı altında denizde açılmağa 
icbar etmek istemişler ve tehdid ma· 
kamında rovelverlerini teşhir etmişler 
ise de fransız nöbetçisi, tersanedeki 
muhafız kıtaatmı haberdar etmiş oldu
ğundan mütearnzlar, kaptan Ferrando 
ile çarhçı zabit Tabouzin'i rehine ola
rak alıp götürmek suretiyle firar et
mişlerdir. 

Mütearrızlarxn otomobili, Bordeaux 
yakininde tevkif edilmiştir. Bu otomo
bilde yüzbaşı Lasherras, bir fransız, ta. 
lebe olduğunu iddia eden bir ispanyol, 
iki rehine ve 1937 senesi martında hli
kümetçilerin Bayonne'daki bir gemisi
ne karşı yapılmış olan suikasdm faili 
oldluğu tahmin edilen Arendain ismin
de bir ispanyol bulunuyordu. 

Maktul düşmüş olan mütearrxz da 
1937 haziramnda Marsilya limanında 
vukua gelmiş olan sui0kasdm faili oldu· 
ğu tahmin edilen maruf bir tethişçidir. 
1smi Gabararin Goni'dir. 

Mütearrızlardan birinin üzerinde 
bulanan mektup 

Bordeaux, 20 (A.A.) - Denizaltı 
mütearrızlarmdan birinin üzerinde Gu
ipuzeoa askeri kumandanı Troncoso'
nun bir mektubu bulunmuştur. Bu 
mektubta C - 2 denizaltısı kumandanı, 

iki milyon peçeta mükafat mukabilin
de teslim etmeğe davet edilmektedir. 

T aarraz edenlerin isticvabı 
Bordo, 20 (A.A. - Pötit Jirond ga

zetesi, C - 2 denizaltısma taarruz etmiş 
olanların Bordo'ya gtirilerek isticvab e
dilmi~ oicluklarmı vazmal<:tadır. Bir de
fa müsellah çete halinde şiddet hareka
trnda t..ulıınmak töhmeti mevcuddur. 
Maznunların üzerinde Pr,.st'de yapılan 
taarruzun çok mühim bir iş olduğunu 
farzettirecek evrak çrkmıştxr . 

Maznunlar, bu sabah Bordo istintak 
hakimi tanlfmdan ısticvah edildikten son
ra Brest'e götürülect·k ve orada bu na
zik işe memur edilmiş olan istintak ha -
kimine tevdi edileceklerdir. 

etmiştir. 

lngiliz ve Fransız amirali teklifi 
reddetti 

Şanghay, 20 (A.A.) - İngiliz ami
rah Bitte ile fransız amiralı Lebigot, ya.. 
nn Çin payıtahtmm tehdidi tehlikesi 
mevcud olmasına binaen harb gemilerini 
Nankin'in membama çekmeleri için ami
ral Hasegawa tarafından vaki müracaatı 

reddetmişlerdir. 

Kolera 
Hongkong, 20 (A.A.) - Nisbi ve za

hiri bir silkO.ttan sonra kolera, yeniden 
tahribata başlamıştır. Son 48 saat zarfm
da yirmi kadar yeni vaka olmuştur. 

----~ 

1 BASIN İCMALi 1 

Tarih tezimiz ve kültür 
davamız 

AKŞAM' da Hasan Ali Yücel, çok 
yakın zamanlara kadar kendi tarihimizin 
ne kadar yadırganmış ve ihmal edihnq 
olduğunu tebarüz ettirerek türkün mazi
de insanlığa yapmış olduğu hizmetleri, 
yetiştirmiş olduğu büyük adamlan türk 
milletine ve bütün dünyaya tanıtmak 

için büyük kurtarıcı Atatürk'ün şahsi 

gayretleriyle meydana gelmiş olan yeni 
türk tarih tezini beklemek lazım gelmiı 
olduğunu söylüyor ve diyor ki: 

"Padişahlar devrinin muayede .a1on.. 
luğunu yapmış ve tebaai devleti &iliyenin 
etek ve saçak Öpmesine tahsis edilmİf 

olan büyük dairede bugün ziyaret ede.. 
ceğimiz tarih sergisi, kendi mazisinde 
İnsanlığın nice büyüklüklerini görmek 
bahtiyarhğmı duymuş bir nü.iletin, bu 
bahtiyarlığı kendisine duyuran Önderi
ne candan gelen ve ananevi resmiyetlens 
tabi olmıyan saygılarını sunma .. ile açu 
lacaktır. Büyük kapıdan girildiği vakit 
onun büstünü ortaya alan ve önüne mi(. 

letin hayat yollarını gösterici dünp ha
ritası serilmİ§ bulunan kısım, bu ıaayp. 
run, bu içten gelen sevginin takdim edi
leceği bir mabeddir. 

O mabedde duyulan saygı ve aevgİ,i 
his halinden çıkarıp fikir ve İf haline 
getirmek, onun izinde yürüyenler için 
ilk vaziefdir. "Türk milleti, medeniyetçe 
her milletten üstün olmalıdır!' teklinde 
onun bize gösterdiği ideali gerçekleılir
mek için her türk kendini bu yolda ödev
li bilmelidir. Tarihin her devrinde me • 
deniyetler kurmuş bir millet, bugün de 
medeniyet camiasında hiç kim&eden geri 
kalamaz. Aksi takdirde o milletin her 
ferdi bu gerilikten teker tekel' m.esWdiir. 

Tarih tezi bu itibarla yeni bir medeniyet 
hamlesinin yaratıcı hlzım bize vermittir. 
Bunda, mazinin karanlık tabakalarmda 
gizli kalmış kültür miraslarımızı meyda
na koymak emeği kadar bugün de yük. 
sek bir kültür varetmek davau ve cfile.. 
ği vardır. llimde, sanatta, felsefe~ mad. 
di hayatta ve yaşamanın her cephesinde 
her birimiz kendimizi yükseltmek, bilgi
mizi ve tecrübe melekemizi artmnalr, .kı
sa tabiriyle kendi kendimizi terbiye et
mek mecburiyetindeyiz. Fikirt sanal ft 

hayatta içiınizden yetişmiş ve yet:İfecıek 
büyük adamlardır ki tarihimizin büyiilr.
lüğünü, özlülüğünü, en emniyetli ve hiç 
itiraz kabul etmez bir vesika halinde bü. 
tün dünyaya duyuracaktır. Bunun en 
zeval bulmaz delili, her fikir ve hareketi 
gibi tarih tezi ile de bize tarihimizi Te

ren en büyüğümüz Atatürk değil midir? 
IHRACATIN KONTROLUNDAN 

AUNAN NETiCE 
CUMHURlYET'in "ikhsacli hare.. 

ketler'' sütunu muharriri, ihracatın konL 
rotundan alınan neticeleri tahlil ederek 
diyor ki: 

"Türkofis'e ve ticaret odalarına ha
riçten gelen mektublardan anlaşddığma 
göre türk ihraç mallarımn kati bir stan
dardizasyona tabi tutularak ihraç edil
mesi her tarafta memnuniyet uyandır. 
maktadır. ihracat tacirlerine gelen sipa
riş mektublarrna da bu cihetin bilhassa 
kaydedi.ldiğini ve bunun sipariş sebebi 
olaı·ak gösterldiğini müteaddid defalar 
gözlerimizle gördük." 

Muharrir, üç yıldanberi lkb&ad Ve
kaletinin mallarnmzın kalitesini sıkı bir 
suretle kontrol etme&inden husule gelen 
bu çok memnuniyet verici neticeyi kayd 
ederek diyor ki: 

" Şimdi temizliğe misal gösterilen 
türk malı ve dürüstlüğün sembolü olan 
türle ihr<1cat ticaretiyle iftihar etmek 
haltkımızdır." 

Masaryk'in cenazesi 
Moskova, 20 ( A.A.) - Çekoslovak

ya cumhuriyetinin ilk reisi Masaryk'in 
cenaze merasiminde Sovyet hükümeti 
ni temsi] edecek olan heyete Paris bü
yük elçisi Süriç riyaset eyliyecektir. 

Sanayide kullanılan elektriğin 
istihlak resmi 

Sanayide kullanılan elektrikten alı
nan istihlak vergisi, Kamutayca kabul 
olunan bir kanunla azaltxlmış ve muhte
lif sanayi kısımlarından alınacak is
tihlak resmi nisbetleri bu kanuna göre., 
hükümet tarafından bir kararname ile 
tesbit olunmuştu. 

Finans bakanlığı, kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren yapılmış ve 
yapılacak muamelelere aid bir izahna
me ile evelce gazetemizde neşrettiği

miz kararnameyi teşkilatma bildimıiJ
tir. 
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ikBnci türk tarih 
(Başı ı. inci sayfada) 

başkanlıklara Bn. Afet, Hasan Cemil 

1
Çambel ve Halil Ethem, sekreterlikle
fe İsmail Müştak Mayakon (Siird), Fa
tihe Öymen (İstanbul), Kemal Ünal 
:(.tsparta), ile Faik Reşid Unat, Reşad, 
Münire Güner, Sıdıka lnankur seçil
lni,Ierdir. 

kunu söy !emiştir : 

kurul tayı dün Dolmabahçede açlldı 
Paleoletik çağın en eski göçebe es- dınlatrnak, bütün bu vakalar hakkındaki 1 lunan 40 millet namına Türk T arill 

Kongre reisliğine seçilen Maarif 
'Yekili Saffet Arıkan aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

B. Sal/et Arıkamn mıtku 
"- Türk tarih kurumunun ikinci 

kongresi başkanlığına beni ve başkan
lık divanına ark<ıdaşlarımı seçtiğiniz. 
den dolayı, size derin teşekkürlerimizi 
aunar ve cümlenizi en derin saygılarım
la selamlarım. 

KongrePin bize rey veren üyeleri a
rasında, misafir, yüksek dünya alimle· 
rinin de bulunduğunu görmekle çok 
bahtiyımm. 

Baş.kanlık vazifeme başlarken türk 
tarih kurumunun fahri başkanı ve ay
ni 7.amanda cumhuriyet hükümetinin 
kültür bakanı sıfatiyle bazı noktalar 
iizerindeki görüşlerimizi kısaca arzet.. 
mek isterim: 
Türk Tarih kurumunun amaçları 

Türk Tarih Kurumunun çalışma a
macı, yalnız türk kültürünü araştırmak 
değildir. Biz o çalışmanın kıymetini ve 
önemini yüreyerde medeniyet hayatına 
ermiş bulunan milletlerin orijinal var
lıklarını ve kültürlerini arayıp meyda
na koymasında görüyoruz. 

Türk Tarih Kurumu, araştırmaların
da, tezlerini isbat için arkeoloji ve an
trepoloji gibi müsbet ilim buluşlarına 
ve bunlarla beraber türk lengüistiğine 
dayanır. 

Hurafeler, dini ve siyasi incizaplar_ 
la yazılmış eserler, indi mülahazalar ve 
mütalealar Türk Tarih Kurumu için 
kıymet almaktan uzak bulunur, eğer o 
gibi eserler okunuyor ve o gibi iddialar 
dinleniyorsa bu, ancak eserlerini, iddi
alarını yiireyer üniversitelerine kadar 
sokabilmiş olanların, ne gibi fikir ve 
hisler ahında yürüdüklerini anlxyarak, 
bugünkii ve gelecek nesle ilimde te
miz ahlak dersi verebilmek hazırlığı 

içindir. 
Türk Tarih Kurumu, yüreyerde, 

türlü şartlar yüzünden ayn ayrı ı>iya

si idareler teşkil etmiş olan milletler 
araS.tnda, geçmiş eksik yanlış, gayri in
sani duyguların temerküz ettirdiği bir 
takım zihniyetlerle insanlık arasına so
kulmuş olan düşmanlıkların, fasit dü
şiincelerin lojikai.z olduğu kanaatinde
dir. 

İşte biz, Türk Tarih Kurumu, mil. 
}etlerin çocuklarına verecekleri ahlaki 
dersleri, bu işaret ettiğimiz mcfhum
dan almaları taraftarıyız. Türkiye cum
huriyet kültür bakanlrğmın okullar 
programım bu esaslara göre tertib et
mi~ olduğunu bildirmekle fahir duya
rım. 

Türk taTih tezi 
Demiştim ki, türk tarih tezi, bilhas

sa arkeolQji ve antropolji gibi, bunla· 
rm ne olduğunu bilen alimlerce, siz
lerce yakından bilindiği gibi, reddi 
kabil olmıyan ilimlere dayanır. 

Bu ilimlerde Türkiye cumhuriyeti 
faaliyetinin, bulduklarının yüksek kıy
metine rağmen, henüz genç olduğunu 
sörlemek, hakikatin ifadesi olur, bu 
sözümle ne kasdettiğimi derhal söyle. 
meliyim. 

Yüreyer medeni amilleri bu işe çok.. 
tan başladılar, ve türlü kıtalarda birçok 
kazılar, araştırmalar, buluşlar yaptılar, 

ve bunlardan fikir dünyasına faydalı ve
sikalar, ilim ;aleminin gözöniinne koydu
lar, bunu tasrih ettikten sonra beyan et
meliyim ki, türk tarih tezi, yalnız kendi
sinin son zamanlarda meydana çıkardığı 
arkeolojik vesika1ara değil, bütün dünya 
filimlerinin daha çok e~el çıkarmış ol
dukları vesikalarla teyid kabiliyetini 
bulmuştur. 

Bu sebebledir ki, şu temennide bulun
mak istiyorum : • 

Beşer hayatının hakiki tarihini bul
mak için bütün medeni yüreyer ilim he. 
yetleri, Türk Tarih Kurumunu yalnız 

bırakmasınlar, ele)e vererek çalışsın1ar, 
bu çalışmada, takib olunmasını uygun 
düşündüğüm prensipi, müsamahanıza 

güvenerek şu olsun demek isterdim: 
" Alimler, hangi millete mensub olur

larsa olsunlar, onlar yalnız kendi mil. 
}etlerinin malı değildirler." 

/brahim Necmrnin nutku 
:Şundan sonra Dil Kurumu adına B. 

Necmi Dilmen aşağıdaki kutJama nut-

"Ulu Önder, sayın Başkan, Bayan
lar, Baylar, 

Türkiye cumhuriyetinde ilim ala
nında tarih ve dil çıalışmaları, milli ol
duğu kadar beynelmilel bir ehemiyetle 
de temayüz etmektedir. 

Tarih çah§maları türklüğün orta 
Asyada ilk neolitik ve maden medeni
yetlerini bütün dünyadan önce yarattı
ğını, bu medeııiyetlerin birçok göçler
le ana türk yurdundan yeryüztine da
ğıldığını göstermektedir. 

Dil arat;ıtırmaları da dünya kültür 
dilinin aynı merkezden çıkarak her ye. 
re yayıidığmı, Hint - Avrupa dilleriy
le Semitik dillerin ana kaynağı bu ilk. 
el türk dili olduğunu meydana koymak
tadır. 

Bu iki çalışma biribirine o kadar sı
kı ve yakından bağlıdır ki Türk Dil 
Kurumunun kurulması bile birinci ta-
riıh kurutalymın verimlerinden biri ol
muştur. O günden beri iki kardeş ku
rum, kendilerini kuran ve koruyan yü
ce Önderin kutsal irşatları altında, el
ele vererek çalışmaktadırlar. 

Bugün ikinci kurutalyrn, Büyük 
Önderin yüksek himayesi altında, çok 
saym ve değerli bilginlerin huzuriyle 
açan kardeş Türk Tarih Kurumunu, 
Türk Dil Kurumu adına kutlarım. 

Yıllardanberi tarih sahasında çalı

şarak elde edilmiş hakikatleri dünya. 
nm gözü önüne koyacak olan bu kurul· 
taydan çok değerli neticeler alınacağı-
nr umarım. 

Her düşünce ve hareketi türklüğe 

yeni ve geniş bir yükselme ve ilerleme 
ufku açan Atatürk'ün kurultayda bulu
nuşu ve onu yüksek patronajiyle şe
reflendirmesi, muvaffakıyetin en bü
yük müjdecisidir. 

Tarih ve Dil Kurumlarım yalnız hi
maye ile kalmıyarak çalışmalarına da 
dalına iştirak eden, hepimize yol gös. 
teren Ulu Önderi sonsuz şükran ve say
gılarla selamlar, sayın kurultaya yük
sek başarılar dilerim.,, 

Bundan sonra kurum genel sekrete
ri ve Ankara fakültesi dekanı Muzaf
fer Göker, Ankara Tarih, Dil, Coğraf
ya Fakültesiyle İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi adma Türk Tarih 
Kurumu ikinci kongresini saygı ve 
sevgi ile selamlamış ve kongreye başa
rılar dilemiştir. 

Bunu müteakib kongre fahri baş
kanlığına seçilen Profesör Pittard, 
kürsiye gelerek nutkunu fransızca söy
lemiş ve nutkun tercemesi kongre sek. 
reteri İsmail Müştak Mayakon tarafın
dan okunmuştur. 

Terceme şudur: 

Prol. Pittard' ın nutku 
" - Bu kongreye iştirak eden ecnebi 

alimlerin adına söz söylememi istediler. 
Bu arzuyu büyük bir memnuniyetle ye_ 
rine getiriyorum. Acaba beni neden seç
tiler? Şüphesiz hiç kimseyi ürkütmeyen 
ufak bir memlekete mensub olduğum 
içindir, ve yahud belki de klasik bir ta
rihçi olmadlğımdan ve bilhas~ öyle sa
nıyorum ve o zaman da bu sebebi se
vinçle kabul ediyorum ki, 36 yıldan beri, 
türk milletinin ihtimal bir çoklarmızdan 
ziyade dostu olduğumdandır. 

O milletin, geçirdiği, ve hala da inki
şaf ettirmekte devam eylediği, efsanevi 
vasfa layık inkılab esnasında, yeryüzün
de mukabilini bulmak gü~ olan muazzam 
bir hamlenin, - itimad buyurun ki med
dahı değil - fakat objektif şahidi oldum. 
İnanmak isterim ki, burada bulunmak
lığıma asıl sebeb ve saik bu objektif ma
hiyetin kendisidir. 

Biraz evel demiştim ki kelimenin 
oldukça genişlemesi icab eden hiç de
ğilse skoler manasiyle olsun klasik bir 
tarihçi değilim. Ancak gerek kendim 
ve gerek benim nevimden olanlar için, 
benim bizazt tasavvur eylediğim ve öy
le görmek istediğim tarihçinin bütün 
haklarına ve bütün vazifelerine mali
kiyet iddiasmdayım. 

Öyleya, tarih ders kitablarmda ol
duğu gibi ancak mahdud bir zamanla, 
mahdud bir sahayı esas ittihaz eden bir 
tarihin mahiyeti ne olabilir? Bunda, 
beşeri maceraların ancak cüzi bir kıs
mını bulursunuz ve bu kısım da o ma-
ceralarm her zaman en önemlileri de
ğildir. 

Ben 40 senedir, kalemim ve kelamını-
la tarihin, ça~larının biribirinden ayı

ramryacağını, keyfemayeşa seçilmiş bir 
andan başlatılamıyacağım, velhasıl, O• 

nun insanla · birlikte başlar olduğunu 

öğretmekteyim. 

llimıızm medeniyeti böylece tarihe mal bilgimizi artumak, bin yıllarla asırlar, Kongresi heyeti tertibiye azalarını 
olmuştur. Esasen, kongrenin nazarları· kavimlere medeniyet safhaları arasında- tebrik ederek mavaflakıyetler diledi-
na arezdilen o pek zengin, pek intizam- ki zaruri iltisakları tesbit eylemek, türk ğimi~ ve kongre davetlilerine de en 
lr, pek vazrh ve pek pedagojik sergi, bir tarih kurumuna düşen vazifedir. samimi se/bmlarrrı:ıızı sunmanızı diJe-
memleketin, bir bölgenin, bir milletin O bu işe, cümleten kaydetnıekliği· rim urym profesör. 
bütün o maceralar silsilesinin muhte- ıniz ve gene cümleten alkı~anıanıu la- Beynelmilel Tarihi ilim Komil( 
şom bir gösteri~idir zım gelen bir Ş"evkle hazırlanmaktadır. Başkanı: Temperley 

Bu maceralar, bizi, bir llnı diğer bir Zira, türk tarihi, he.yeti mecmuası ba- ikinci Türk Tarih Kongreu 
andan ayırmamağa icbar eder. Hepsi kımından, bizim de tarihimizdir. Bu Reisliğine 
biribirine bağlıdır, evladlar babalarını cihet asla şüphe götürmez. O Asya'nın Gayesi Jtalya ile Jiğa- memleket. 
unutmazlar. Tarih denilen şey, heyhat • ki ben bu tabirle bir Orta ve Batı As- ler arasında üniversiter münasebet. 
ki hala bugün anla§ddığı manada, mu- yası ile bütün bir Avrupayı kastediyo- leri tefl1İll etmek olan ltalya Enler 
ayyen bir zamanda, ve muayyen bir rum • dünyanın ilk delillerine irca o • Oni()eT$İler EnstitiiKii ikinci Tarih 
yerde kendiliğinden doğmuş değildir. lunması lazım gelen beşeri vahdeti git- Kongresine i§tiraki kabul ederken 
O, her yerde kendi pretohistoryasın- tikçe daha güzel isbat edilmiş olacak- türk kültürünün daima muvaifak ol-
dan neşet etmiş, prehistoryası da pre- tır. ması ve İtalya ile Türkiye arasında 
historyasından vücud bulmuştur. 'Geçen gün Bükreş antropoloji ve ilmi rabıtaların tekarrür etmesi için 

Örnek diye şuracıkta bulunan ve arkeoloji kongresinde, Türk tarih ku- en hararetli temennilerini beyan eder. 
sergisinde arkeolojik zenginliklerini rumuna ve bu kongreye hız verenlerden ikinci Türk Tarih Kurultayı 
bize teşhir eden Anadoluyu alacak o- biri olan Bn. Afet, kurumun Anadolu- Başkanlığına 
ıursak ne görüyoruz? Dokuz yıl önceye da son yaptigwı kazılardan b .. ~ etı· e 

11.1.I n C • Türk milletinin taTİh içindeki ulu. 
kadar meçhulümüz olduğu halde, bugün ler gösterdi. Orada hazır bulunan ve luğunu eskiliğini ve medeniyet mü-
bu yurdun birçok noktalarında meyda- ~imdi de burada rastladığım meslektaş- rebbiliğini tebarüz ettirmek yolunda-
na çıkan yontulmuş taş medeniyetim lar, Bn. Afetin, o gün bize, türk tarihi- lıi verimli çalışmaların ilim dünyası. 
neolitik medeniyet, ve ondan sonra da nin bir faslını ibraz etmekle nasıl haklı nın gözü önüne konnuısuıı sağlıyacak 
bazı Ve tun.._ medeniyetlerı' ; .. tihlaAf et- bı·r muvaffakiyet ka ld kl 

3 .. zanmıs o u arını ikinci tarih kurultayını Ankara vilô-
mektedir. İ_şte, bundan sonradır ki, pro- söylersem beni tekzib eun'iyeceklerdir. yeti halkı adına kutlar büyük kurucu 
toetiler gibi kavimler tarihe giriyorlar. Öyle ki, !kinci seksiyonun ittifakı ve koruyucusuna derin tazimlerimi 
Lakin bu protoctiler de kimlerdir? Hiç ara ile ittihaz edilerek kongre tarafın-
şüphesiz, aynı yerlerde, bunlardan ön- dan da tasvib edilen bir kararı ile, A-
ceki medeniyetleri kunnuş olan insan· nadoludaki araştırmaların daha da hız-
ların ahfadı, böylece,_ıı.esild.en nesile landırılması taleb edilmiştir. 
rücu ederek, bizi bizzarure, tapaleoeti- Böylece, Türk tarih kurumu, daha 
liğe kadar, çok güç şartlar içerisinde ha.. şimdiden bize çok güzel üm.idler ver-
yatı iıdameye muvaffak olan o insanlara miş bulunuyor. Biz, kendisinden, yal-
kadar ileten bir silsile tesbit edebiliyo- nız mensub olduğu yurdu değil, fakat 
ruz. Onlarsız, tarih olamazdl. sıyaıoal olsun, dini olsun, sosyal veya 

Deminden bu memleketin harikulade artistik olsun, hepimizi ilgileyen ev-
teceddüdünden bugün de bizleri misafir rensel tarihi ve hatta bu tarihten neşet 
edenlerin, şahidi olduğumuz ve - şayet edecek filozofiyi zenginleştirecek mah-
hala kalmışsa • cl;.işmanlannı bile hay - suller beklemekteyiz. Bize, ne ve kim 
ran etmesi lazım gelen o eşsiz kalkınma- olduğumuzu bildirdikten sonra, o, bi-
sından bahsettim. zim istikbale doğru yol almamıza da 

Tarih kurumunun bcqmuı yardım etmelidir. 

Bu yeni devletin içinde çok tabii bir Atatürke tazim 
müessese olan ve kendine gelmek ve ya- Burada toplu bulunan ecnebi alim.. 
km veya uzak, mesud veya bedbaht ma- ler adına, bu devletin en büyük şefi, 
zisinde, fakat bütün mazisinde kendi ken.. Türkiye reisicumhuruna derin saygıla-
dini bulmak isteyen bir milletin tama - rımı arzeder ve türk tarih kurumundan 
miyle yenilenmek hususundaki sonsuz da, başardığı işler için tebriklerimizi, 
arzusunun doğrudan doğruya bir netice- parlak bir istikbale mazhariyeti hakkın-
si bulunan Türk Tarih Kurumu, şimdiye da dileklerimizi ve bu kongrenin külfe-
kadar büyük işler başarmış bir i1im ce - tini ihtiyar eylediğinden dolayı da te. 
miyetidir. Onun daha birçok böyle bil- şekkürlerimizi lUtfen kabul etmesini 
yük işler başaracağına inancımız vardır. dilerim. 
Onun enerjisi, bu yurdu kuran ve cum- Kongremiz alem nazarında, ilmi 
huriyetin şerefli banisi olan zatın ener- kültürel, insani bir ittihadın tezahürü 
jisi ile bir gitmektedir. Esasen, duydu • olmalı, dünyanın herhangi bölgesine 
ğuma göre, Türkiye Reisicümhuru, bu mensub olursa olsunlar, bütün insanla-
vatani müesseseye can ve gönillden ala- rı bir meslek tesanüdü iç.erisinde bir-
ka göstermekte, ona kendi heyecanları- leştirilmelidir. 
nı yılmak bilmeyen çalışma hasletlerini Bu kongreden umumi tarih için ye-

nefhetmektedirler. ni ve mühim malUmat elde edebilece-
Sayın kongre üyeleri, bu sayede, ve ğinden ve Türkiye için ise, bundan 

bu kadar az bir zamanda, ne büyük ne- böyle ön safa geçmiş bulunduğu ci-
ticeler elde edilmiştir. Biliyor musunuz? betle _ hepimizin de menfaatimize uy. 
Arşivlerde ve eski anıtlarda araştırma - gun olarak - o saftan katiyen ayrıl. 
lar yapılmış, müteaddid yerJerde kazı mamak Iazımgeldiği kanaatinin hasıl 
sahaları açılmış, fevkalade eserler ele olacağından asla şüphemiz yoktur .. , 
geçirilmiştir. Bundan sonra türk tarih kurumu as-

Her tarafta, mesela, Piri Reis gibi, başkanı Pr. Bn. Afet kurumun çahş-
kadir ve kıymeti bilinmemiş türk alim_ malan hakkında değerli bir tebliğ yap-
leri hak.kında. bu ana kadar meçhul ka -
lan aydınlatıcı kaynaklar bulunmakta, 
tarihçe maliım, eski Anadolu kavimleri
nin yekdiğeri arasındaki münasebetlere 
dair yepyeni telakkiler meydana çıkmak
tadır. 

Sonra. ve aynı zamanda medeniyet -
lerinin menseini ve teselsülünü, Anado
lu yaylasını' kaplıyan tepelerden öğren
diğimiz insanların ecdadını, efsanevi bir 
ma7.iye irca eden prehistorya keşifleri 
vukubulmaktadır . O tepeler. bu menşe -
leri ve bu teselsülü durmadan bize öğ -
retccekler ve bu suretle bilgi ve düşün
ce ufuklarımızı genişleteceklerdir. 

Muhtelif medeniyetle1· kurucusu 
türk 

Bu muhtelif medeniyetlerle, neolitik 
çağda büyük ki.içlik sitelerde toplanmış 
inı;anlar, muhtelif diller konuşmuş muh
telif kanunlara tabi bulunmuşlardır. Ve 
gene bunlar. bir çokları daima meçhulü
müz kalacak olan muhtelif adlar taşı -
mıslardır. Fakat bazen mukadderatları
nı birleştirdikleri gibi, hazan da biribir
lerine karsı amansız düsman kesilmiş o
lan bunlar, hemen daiı~a ve hemen her 
yerde hep aynı insanlardır. Klasik tarih 
bunlardan bazılarım tanır, lakin hepsi 
ele biribirinden tenasül eder. Bunun baş
ka türlii olmasına imkan yoktur. Bugün
kü türkler, vaktiyle, kavimlere birer ad 
veren tarihin doğuşunda Eti adrnı taşı
dıkları gibi. bir kaç yıl sonra da Selik ve 
nihayet türk ismiyle anılmışlardır. 

Bütün bu noktalar üzerinde bizi ay ~ 

mrştır. 

Bu mühim tebliği birinci sayfamız. 
da ve ayrı sütunlarımızda göreceksiniz. 

Krınıman faaliyeti 
Türk Tarih Kurumll Asbaşkanı 

Bayan Afetten sonra kongre genel 
sekreteri Muzaffer Göker kurumun fa
aliyeti hakkında bir rapor okumuştur. 

[Bu rapor birinci sayıfamızm 5 inci 
sütununda ayrı olarak gösterilmiştir] 

Tebrik telgralları 
Bundan sonra, başkan ruznamede 

başka bir §ey kalmadığım, yalnız gelen 
birçok tebrik telgrafları arasında bir
kaç tane~inin okunacağını söylemiş ve 
sekreter aşağıdaki telgrafları okumuş-
tur: 

ikinci :fürk Tarih kongreM 
yüksek reisliğine 

Türkiyenin irfan hayatında oriji
nal ve çok yaratıcı bir hadise olarak 
kurulan ikinci Türk Tarih Kongreai 
toplantısının İstanbul'cla yapılmasını 
bütün lstanbullular şükran ve minnet_ 
le karşılar ve kongreye geniş başarı
lcır dilerler. 

İstanbul valisi ve 
belediye reisi 

ikinci Türk Tarih Kongres; 
Reisliğine 

Sayın Profesör, 
lstanbulcla toplanacak Türk Tarih 

Kongresine davetli bulunduğumuzu 

haber aldım. 
Burada reisi bulunduğum beynel· 

milel ilimler komitesinin azaları bu-

sanarrm. 
Ankara Vali ve C. H. P. 

İlyönkurul Başkanı 
Tandoğan 

Bundan sonra ruznamedc başka bu 
şey olmadığından yarınki salı günü sa
at 14 te toplanmak üzere celseye niha
yet verilmiştir. 

Tarih kongresinin bugünkü ilk cel
sesinden sonra, kongre üyeleri ve ec
nebi delegeler Taksim abidesine gide
rek merasimle çelenk koymuşlardır. 

Binlerce halk kongre azalarını ve ecne. 
bi alimleri a1kışlarruştır. 

Çelenk koyma merasiminden sonra 
istiklal marşı çalınmış ve ecnebi alim
ler defteri imza etmişlerdir. 

Balkan güreş 
şampiyonluğu 

Hem Yunanistan hem de 
Yugoslavya ikincidir 
İzmir, 20 (A.A.) - Balkanlar ara

sı güreş kongresi bugün son celsesini 
B. Ahmed Fetgeri'nin başkanlığında 
aktetmiştir. ihtilaflı olan ikincilik me
selesi görüşülmüş, yugoslavlar ve yu· 
nanhlar kendi haklarında ısrar etmiş

lerdir. Bunun üzerine türk başdelegesi 
hakem olarak kabul edilmiştir. Hake
min verdiği karara göre dostluk ve 
komşuluk münasebetlerini son zaman
larda spor ve kültürel sahalarda geniş
leten kardeş milletlerin spor sahasında 
yaptıkları zevkli kucaklaşmada her 
şeyden eve! dostluk münasebetlerini 
kuvvetlendirmeok için yapıldığından yu. 
goslavların ve yunanlılann her ikisiniı 
de ikinci olması ileri sürülüyordu. Ne
ticede her ikisinin de ikinciliği kabul 
olunmuştur. 

Bundan sonra evelce hazırlanan bal. 
kan güreş nizamnamesi üzerinde hiC{ 
bir tadilat yapılmadan kabul edilmiştir 

Dost millet güreşçileri yarın vapur· 
la İstanbula hareket edeceklerdir. İs-
tanbulda dost millet güreşçileriyle, 

türk milli güreş takrmı ve Zagrab, Bel· 
grad ve Atina güreşçileri temsili mü
Sıabakalar yapacaklardır. 

R A D y o 
ANKARA RADYOSU 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30-12.50 
Muhtelif plak neşriyatı. 12.50-13.15 Plalİ 
türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15· 
13.lO Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30.19.0C 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00-19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Ser• 
vet Adnan ve arkadaşları) 19.30-19.-45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45-20.11 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik· 
met Rıza ve arkadaşları) 20.15-20.30 O· 
peratör Şevket Pek (Sihi konuşma) 
20.30-21.00 Plakla dans musikisi 21.00-
21.15 Ajans haberleri 21.15-21.55 Stüdyo 
salon orkestrası: 

ı - D' ambrosio Napolitenella. 
2 - Donizetti La fille du Regiment 
3 - Strauss Le Beau Danube bleu 
4 - D' Ambrosio lnstanat de reve 
5 - L. Sie Le premier baiser 

21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 

marşı. 
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Profesör bayan Afetin nutku 
1 

Başı 1. inci sayfada 
~=~ı taşıyan çocuklarıdır. Bu ırk be
şıgı kültür izlerinin tanıklığına göre 
0~ta Asyadadır. Onun, kültür meşale. 
sıyle yayıldığı sahalar dünyanın me. 

~niyete kavuşabilen yerleridir. Ön 
~ya Akdeniz havzası bu medeniyete 

l'tlıhrak olmuştur. Avrupa pasifikten 
g~çerek eski Amerika kültürü hep ay
nı k .. k b 0 ten kuvvet ve filiz almıştır. İşte 

1 
u geniş ölçü neolitik ve maden devir-
erinin medeniyet çerçevesidir. Bu e

saslar, ilk kongremizin tez izahında ve 
münakaşalarında tesbit edilen h akikat
lerdir. Türk tarih kurumu bes yıldrr 
b~.nları teyid etmek için çalışr:ıaktadır. 
'l'urk tarihinin ana hatlarını yazmak 
ve cihan kültür içindeki yerini vermek 
ku~umuzun kuruluş gayesidir. 

l'iirh tarihinin §iimul derecesi 
Biliyor ve anlıyoruz ki o tarihin vü. 

~~da gelmesi yalnız milli sınırlar.mız 
•çındeki çahşmalarla değil, beynelmL 
lel ilim aleminin çalışma birliği ile 
111_eYdana gelecektir. Çünkü türk tari
h.ı ŞÜınuUü ve kültür tarihinde önemli 
~eri olan bir mevcudiyettir İşte bunun 
1~h1dir ki, milli kongremizde· misafir 
hılginleri saygı ile aramızda buluyo
ruz. Kurumumuzun bütün isleri umu
mi katibimiz trafından sizle~e bildiri
lecektir. İlkmektep orta ve lise tarih 
kitaplarımız öğretmen arkadaşlarınım 
t~dris programları içindedir. Diğer bü
~ı:ı neşriyatımız bu kongre münasebe
tıyıe yüksek tedkikiniz önündedir. 
l'arih sergimizin bir kısm.nda Anka
ra, İstanbul müzelerinde türk tarih ku. 
rurnunun hafirlerinden çıkan eser
ler ve onların ilmi raporlarmm 
teferruatı basılmış olarak huzuru
nuza sunulmaktadır. Hafir heyet
lerimizin direktörleri kendi idareleri
ne tevdi edilmiş olan işler hakkın· 
da sekısiyonlarda izahat vereceklerdir. 
Ancak burada size, bütün bu hafirleri· 
rnizin umumi levhasını çizmek ve u
ınuını neticelerini vermek için söz al
mış bulunuyorum. Bunlar hakkında 

Bükreşte toplanan "Antropologie arc
helogie prehistorique,. kongresinde iza
hat vermiştim. H er yoldan ve her va
Stta ile türk tarihine malzeme topla
llla\t tarihi hedefimizdir. Hafriyat yap-
rnaıt b ı· E 'l'" Unun başında ge ıyor. sasen 

Utkiye, tarihi eserlerinin zenginliği 
:e Çokluğu ile, dünyanın en önde ge
en rnenııe ketler inden biridir. 
. 1'ürkiye toprakları bu zengin ve çe-

Sldli l · d ·· t•· d ak Ja eser en koynun a v~ u~. u~ ~ s -
. tnıştır. Tarihin her devır külturu onun 
~~in Yabancı değildir. Türk ırkmm bu 
1l1key h. · ·h· k. e sa ıh oluşu ıse, tar) m en es ı 

devirlerinden başlar, proto - et ve Eti bu 
SahibUğin başında. gelir. 

Ondan sonra ki göç dalgalan, Türki
~e topraklarına aynı ırktan olan türk 
t a~deşlerini getirmiştir. Bu yurdun muh

d~ıf t~~~i devirlerinde, siyasi varlığ~~
,. .. degışıklik ve adında başkalıklar go -
' Uln-ıu·· t·· F k" f h .. k h . § ur. akat ır ı vas ı ep tur cev. 
~~1ı:ıi muhafaza etmiştir. Bu sözlerimin 

~Ueyyidesi ikidir. Biri topraklar altında 
d~1?1e~ce yılın sakladığı ced iskeletleri, 
k ~erı bugün yaşıyan ve bu yurda hak-

1 ıle sahih olan türk milleti: bizler ... bu

~~ görüp anlamak bizim için en kolay 
a ır iştir. Fakat i1im alemine tanıtmak ta 
Yrrca b. 

ır borçtur. 

1 
Antropometrik tetkikler 

r· Şte onun içindir ki Türkiye cumhu
h~Yeti hükümetinden bütün memlekette 

ı:r anth . 
t ropometrik an.ket yapılmasım rı-
h~ ettiın. Bu iş üzerinde çalışan heyetler 
.ı· e en kati ilim vesikaları verecekler -
'-'lr A. 
ke · . rkeolojik araştırmalar, bizim ü1 • 
l'tt l'ltizde en zengin ve verimli sahayı bul
Yerit~r. ~imiliye kadar muhtelif ilim he. 
lar erı, bu tarih belgelerinde araştırma
hıı \ı'e hafirlerde bulunmuşlardır. Bu 
de susta <>smanlı imparatorluğu devrin -

tUr~eni ilmi metodlardan istifade ederek 
ol.nı heyetlerinin çalışması pek mahdut 
saıı Uştu.r. Türkiye cumhuriyetinin her de ::a .. ıleri gidişi tarih ve arkeolojiye 

Yük bir pay ayırmıştır. 

li . Hafriyat işleri 
11\iz af.rıyat işlerinde çalışma1arınuz he-
be§e ~ok Yenidir. Fakat alınan neticeler 
\ı'e /

1
Yet kültür tarihi için çok değerli 

lan ~~llüdür. Muhtelif yerlerde yapı -
llleo h ırleriıniz, Türkiye tarihinin he -
tit. :a er devri için bize belgeler vermiş
den .. unların kısa neticelerini bildirme -

ta. once hafi 1 · · · ld kl tih r yer erımızı, yapı ı arı 
sırasına .. .. ı· 1. 

ı gore soy ıye ım : 
l<uru - Ahlatlıbel, 1933. Türk Tarih 

l<osa;~un .teklifi üzerine Dr. H. z. 
' aarıf Vekfiletinden aldığı emir-

le, Ankara'ya 16 Km. mesafede bulunan 
Ahlathbelde hafriyat yaptı. Orada bakır 
devrine aid bir müstahkem yer harabesi 
bulup meydana çıkardı. Bu devir üzerin
de Eti devrinin de bazı eserlerine tesa ~ 
düf edildi. Bu hafriyatın en mühim ne
ticesi ikinci Turova medeniyeti ile Orta 
Anadolunun bakrr devrinin muasır olu ~ 
şudur. 

2 - Karalar, 1933. Aym yıl gene 
Maarif Vekaletinin emri ile, arkeolog R. 
O. Arık Ankaraya 60 Km. mesafede o
lan Karalar'da hafriyat yaparak Galat 
devrine aid müstahkem bir şehir meyda
na çıkardı. 

3 - Göllüdağ, 1934. Maarif Vekale
ti 1934 de Göllüdağda Posteti ve Frik
ya devrine aid müstahkem bir şehri R. 
O. Ank'ın çahşmalariyle meydana çı -
karttı. 

4 - Alacahüyük, 1935. 37. Türk 
Tarih Kurumu 1935 yılında Eti impa -
ratorluk merkezi olan Hatusas civann. 
daki Alacahüyükte hafriyat yaptlmasrnı 
Dr. H. Z. Koşay'a tevdi etti. Üç yıldır 

buna devam ediliyor. 
5 -Trakya büyi.ikleri, 1936 - 37. yıL 

larmda bine yakın tahmin edilen Trak
ya büyüklerinden beş yüzünü tesbit et
tirerek, Alpullu büyükte, Sinanhda, Has
köy büyüğünde, Lüleburgaz büyüğünde 
kazılar yapılmasını Dr. Arif Mansel'e 
verdi. 

6 - Ankara kalesi, 1937. yılında An
kara kalesinde yapılan sondajları R. O. 
Arık idare etti. 

7 - Çankırı kapr, 1937. aynı arkeo -
log Ankaranm Çankırı kapı büyüğünde 
hafirler yaptı. 

8. - Etiyokuşu, 1937 ilkbaharında 
Ankara Tarih Fakültesi talebelerinin. 
Ankaraya 5 Km. uzaklıkta Çubuk-suyu 
vadisinde Etiyokuşu mevkiinde eski 
devirlere aid çanak çömlek kırıntıları 
bulduklarını Türk Tarih Kurumu ha
ber aldı. Burada hafriyat yapılması 

Prof. Dr. Kansuya havale edildi. 
9. - P.azarlı, 1937. Alaca-büyük 

civarında Pazarlı mevkiinde, Alaca -
hüyük heyetimiz tarafından yapılan a
raştırmalar, yeni bir istasyonu arkeolo
ji haritasına ilave etti. 

10. - Bu civarda Kuştepede tarih· 
ten evvele aid Keramiklere tesadüf e. 
dildi. Burada kazılar yaptıracağız. 

11. - İzmir Namazgah hafriyatın.a 
maddeten yardımda bulunduk. 

12. - İstanbul, 1937. Sarayburnun· 
da araştırmalar yapılmasını, müzeler 
müdürü B. Azizden rica ettik. Buna 
İstanbul Üniversitesi ve müzeler idare
si iştirakiyle devam edilmektedir. 

Tarihi eset"leri rnuhalaza 
Bunlardan başka memleketimizin 

muhtelif yerlerindeki tarihi araştırma
larla ve tarihi eserlerin muhafazasmda 
Türk Tarih Kurumu alakadardır. 

Kronolojiye göre, bu yeni bulunan 
tarih belgelerini tetkik edecek olursa, 
bize şu neticeleri verirler: 

Anadoluda paleo1itik devir aletleri 
şimdiye kadar çok az yerde tesbit edi
lebilmiştir. Pro. Pittard'm Adıyaman
daki keşfi bunların en mühiınmidir. 
1936 yılı sonbahannda Bay.an Muine 
Atasayan "Ankara tarih fakültesi an
trepoloji asistanı., Eti devri mabedi 
olmakla maruf Kavurkalede ''Ankara 
civarı,, paleo1ithique bir silex buldu. 
Bunu fakülte profesörünün buluşları 

takib etti. 
Bundan sonra, Etiyokuşu hafriya

tımızda 3,10 metreden aşağıda gravye 
içinde paleolotik aletler bulunmuştur· 

Bunlar 30 dan fazladır. 

Türkiye topıakları şimdiye kadarki 
araştınnalarda tam mesolithique ve 
neolithique istasyon vermemiştir. Cila. 
lı tas aletler madenle beraber bulun
mak;adır. Ancak bizim ara"Ştırmalan_ 
mızda neolit'hique tipte keramiklere en 
alt tabakalarda tesadüf edilmektedir. 
Bu tah.ınin ve benzetiş.e göre aynı cins 
keramik1er Alaca-hüyiikte, Kuştepe, 
Pazarlı ininde, Alpullu büyüğünde bu· 
lunmaktadır. Alpulluda bulunan kera
miğin temsil ettiği kültür şimal mem
leketleri kültürü ile rabıtalar göster
mektedir. Bilhassa Macaristanda Tos
zıegte bulunmuş olan ve neoli thique 
devrin sonuna yahut tunç devrinin baş. 
langıcma aid olduğu anlaşılan keramik
ler Alpullu prehistorique keramikleri
ne güzel analojiler teşkil etmektedir_ 
ler. Tuna memleketleri ve cenubi Rus
ya keramiklerini dahi nazarı itibare 
almak icabeder. Herhalde cenubi "Rus
yadan büyük bir dalganın Tuna mem
leketlerini istila ettiği ve buradan da 

Traky aya indiği anlaşılıyor. 

Muhtelil halriyalın bize 
öğrettikleri hakikatler 

Kalkolitik çağ bizim kazdanmızda 
zengin olarak bulunmuştur. Alaca-bü
yüğün 9 uncu mimari katı ıo M. derin
likte Kalkolitik çağdır. Alaca.büyük 
istatigrafisinde en eski kültür çağı O

lan bu tabakada 6 ikamet edilmiş kat 
tesbit edilmiştir. Bulunan eserler Tu
rova ve Alişar'ın çanak, çömlek, taş, 
kemik çeşitlerine benzemektedir. Ted
fin tarzı da aynıdır. Toprağa açılan 
çukur taşlarla sanduka haline konmuş 
ve ölü dizleri bükük y.::ıtmlmıştrr. Bu 
kültür çağı en az miladdan önce dör
düncü bin yılın ortalarına basmakta· 
dır. 

Pazarlı hafriyatı da kal1wlitlk dev
ri tenvir edecek eserler vermiştir. Bil· 
hassa Pa?.arlıda dar boğazın yanındaki 
kaya oyuklarının bulunduğu dik me
yilli sahada Frikyasarayı kaplamaları 
aranırken bu eserler tesadüfen bulun
muştur. Mağara içinde de bu çanaklar
dan vardır. Hafriyatın bu sahada de
vamı daha pek çok eserler vereceğini 
üınid ettjriyor. 

Bakır çağı - Alişaır ve Ahlathbele 
kıyasla "M.E. 3500 - 3000" bakır çağı 
adını verdiğimiz hüyükteki üçüncü 
kültür çağının dört metrelik kalınlığı, 
dört mimari katı ihtiva ve Alaca hüyü
ğün en mühim katını teşkil etmekte
di r. 

Alaca hüyüğün mahiyeti 
Alaca hüyük bu devrin bir "resideıı 

ce royale'' kırallara mahsus ikametga· 
hıdır. Ahlathbelde, derebeylere mah
sus müstahkem mevki "la place forti
fiee seigneuriale", Eti yokuşu ise bir 
köydür "un village''. Alişar da bu dev· 
rin bir şehridir. 

Hüyükte, büyük ve zengin mezarlar 
üç yıldır devam eden hafriyatımızda 
h ep bu çağda bulunmaktadır. Dördün
cü mimari kattan sonra yer yer 75 cm. 
den bir metreye kadar kalmhk arzeden 
~ümullü bir yangın tabakası gelmekte
dir. Bu tabaka Eti katı ile proto • e-.i
lere aid olması muhtemel bakır devri 
katını bariz; surette ayırıyor. Beşinci 

mimari kat bu suretle büyük bir yan
gın geçirmiş ve kalın bir kül tabakası 
parlak bir maziyi örtmüş ve unuttur

muştur. 

Beşinci ve altıncı mimari katlarda 
üç yıllık hafriyat sahası bize dokuz ta
ne zengin eşya ile i~kelet ve hayvan 
kemiklerini ihtiva eden mezarlıklar 

vermiştir. 

Eşyalar keramik, bakır, gümüş, al
tından ve elektroneur deri, kumaş ve 

ağaç izleri de görülüyor. 
Bakır çağının bu zengin mezarlığı 

Anadoluda 6 bin yıllık, tıpkı Mezop-0-
tamya ve Mrsrrda olduğu gibi, çok 
yüksek bir medeniyetin varlığına t.a

nıkhk etmektedir. 
Bu devrin geçmit günleri üzerinde 

mukayeseli bir etüd bizi geniş bir sa
haya ulaştırır. Urdaki kıral mezarları 
Kich Mari Turova 2, Predinastik Mı-

' ' sır kültür benzerliği, çerçevesi ınü,te-
reık o1an bir merkeı:e işaret etmekte
dir. Bu analoji bize müşterek olan 
merkezin direksiyonunu _gösteriyor. Bu 
da, buluntuların cinsine nazaran ancak 

Orta Asya olabilir. 
Eti çağının /ılışmeti 

Eti çağı • Eti devri Anadolu tarihi 
için büyüklük ve ha~etle doludur. O 
devrin yapıları, mabedleri, heykelleri 
hep büyüklüğün muhte§-em timsalleri
dir. Alaca hüyükte t~prak altrndaki 
eserlerini vermeden önce bu kıymetle
rin bekçisi Sfenksler ve onl.an da bek· 
liyen aslanlar, asır1arrn tahrıbatı üstün
de kalmışlardır. Aslan vücudlu kadrn 
yüzlü bu iki Sfenksin kuvvet ve giizel
lik ifade eden durumu ve esrarlı bakı
p ile Eti imparatorluk devri.r.;n son a
sırlarını tarihlendiriyor. Hüyüğün 3,25 

metre derinliğinde 5,80 e kadar olan 
kültür katında 4 mimari tabaka mtrdır. 
Bu Eti devrinin en ıkarakteristik kı
sımlarını ihtiva etınektedir. Eti taba. 
kasma girer girmez büyüğün büyük bir 
merkez olduğunu tanıklık .eden büyük 
yapılar ve zengin eserler kendini gör.. 

termektedir. 
Bu seneki hafriyat sahası .Sfenkı-li 

kapı hizasında olan sahada olınuştur. 
Eti mabedi temelleri bu kapı seviye
sinde bulunmu~tur. Devir itibariyle 
Sfenksli kapıdan daha eskidir. Bu ka
pı natamam kalan kabartmaları ile, an
laşılan büyük mbedin hatırı için ya
pılmı~tır. Duvarların üstüste eldenili-

ltalya ve Akdeniz işi 
İtalyanın cevabı Ingilterede 
oldukça müsaid karşılandı 

Roma, 20 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: Dün alqam Ro
ma' da fransız ve İngiliz maslahatgüzarları ile B. Ciano arasında yapı
lan iki mülakat b.aldmıda neşredilmiş olan tebliğ, siyasi havadaki ağır· 
lığı hissolunur derecede tahfif etmiş tir. 

B. Ciano tarafrndaın maslahat
güzarlara yapılan ıifahi tebliğde 
İtalya hükümetinin şimdiki hare
keti ile müsbet bir hareket hattı 
kabul etmiş olduğunu tasrih eyle
mişi.tr. 

Şu halde 14 eylôl tarihli ilk notanın 
kayıt ve şartsız bir red olduğu sure. 
tindeki mütalealar, resmen yalanlan
mış demektir. İtalya, donanmasına fran_ 
sız ve İngiliz donanmalarının vaziye. 
tine müiavi bir vaziyet verildiği tak • 
dirde ittihaz edilmiş bulunan bahri 
tedbrlere iştid.ki kabul edecektir. İtal
yanın "müsavi vaziyet,, den İngiltere 
ve Fransa tarafmdan kontrol işinde 
kullanılmakta olan cüzütamlarla ~ua
dilini kasdetmekW! olduğu ilave edile. 
bilir. 

İtalyanın ileri sürmekte olduğu mii
savat, teknik müsavat olmayıp, manevi 
lJlÜ&avattır. 

Politik mahfiller, herkes için tebJi. 
keli olabilecek bir vaziyetten çıkmak 
busuı>unda iki tarafın ayni derecede 

şine göre mabedin kendisi de birkaç de· 
vir geçirmiştir. Hafriyatın bugüne kadar 
açılabilen kısmına nazaran dahi bu ma
bed ınalüm Eti mabedlerinin en büyük
lerindendir. Bu suretle hüyüğün Eti 
devrinin dini merkezlerinden biri oldu
ğuna şüphe yoktur. Büyüğün garb ta
rafında, Eti katlarında hususi binala
rın temelleri bulunmuştur. Bunlar kii· 
çük taşlarla yapılmıştır. Büyük mabed
lere sarfolunan itina bu yapılarda yok
tur. Yalnız bu binalarda çıkan eserler 
çok büyük değerdedir. Rythonlar, bronz 
levha üzerinde kanatlı güneşi tutan dev
ler görüyoruz. Güneşin de üstünde kı
ral işareti addedilen yıldız vardır. 

Bütün bunlar Eti devri tarihini ay
dınlatan çok değerli vesikalardır. 

Yeni istasyon olan Pazarlı mevkiin
de dahi Eti çağı tesbit edilmiştir. An
cak bunlar Alaca hüyükteki kadar zen
gin değildir. Yalmz Eti çağının kuş ga
gası biçimli emzikli kaplariyle, kenarı kır 
mızı kiremitleri bulunmuştur. 

Frikya devri merkezi 
Frikya çağx - Etilerden sonra, Ana

dolu Frikya çağını yaşar. Bu devir, bi. 
lin.dıği gibi M. E. 12 inci asırdan 8 e ka. 
dar devam eder. 

A1acahiiyük, Frikya devri için büyük 
bir merkez değildir. Büyük mabed bu 
devirde tahrib edilmiş ve yağma ;gör -
müştiir. ünün iizerinde mabed avlusan
da küçük küçük evler yapılnuitır. Frik
ya devrinin en zengin hafriyat sahası 

Paz;arlı mevkiidir. Burasını arkeoloji a.Je
mine tamtacak kültür katı, Frikya dev
rinin en muhteşem ve vasi mikyasta is. 
kan odihniş olan bu .müstahkem yeridir. 
Eti imparatorluğunu yıkan halklardan 
kılıcına güvenen başbuğlar vasi :bir ül • 
keyi idare ederken Strategique bakım -
dan mühim buldukları bu yerlere ç.ok İn· 
ce bir zevkle saraylarını ve kalelerini 

kurmuşlardır. 

Saraym jç ve belki de yer yer dış kıs
mı. tuğla üzerine boyalı olarak hazırlan
mış kabartmaları havi kaplamalarla süs
lenmhı+ir. Bir kaplamanın üzerindekj kuş
ba~ğr ve mihveri sorguçlu askeri göz -
önüne getirir ek, aynı eserin Yunanis
tanda Mikende bir var.o üzerinde bulu. 
nan aııkerlcrin tıpkı tıpkısına olduğunu 

tesbitte güçlük çekmeyiz. Bunlar arasın
da kültür münasebeti aşiiıcaı-drr. 

Tiirkiyenin bundan sonraki tarihi de
virJeri -için hafir yerlerimiz çok zengin 
:değildir. 

Alacahüyülı;:, e1enistik, Roma, Bi
zans, Selçuk. oamanlı devirlerin<le kü
~ük köy olduğuna tanıklık eden eserler 
vermiştir. Pazarlıda bulunan .keramik -
lerdenbaşka sikkeler greko - romen dev· 
rini tayin ediyor. 

T ralıya ve türklük 
Trah-ya, osmanlı devrinin, en muh • 

teşem abidelerinin ve o devre has olan 
.eserlerin toplandığı bir yerdir. 

Selimiye camii, insan kudretinin -ve 
mimarlık saantınm göklere rloğnı yük. 
lielen bir büyüklük timsalidir. Daha es. 

iyi niyet gibtermi!f olmasından dolayı 
memnunluk gösterilmtktedir. 

lngiliz gazetelerinin likiTle.ri 
Londz-a, 20 (A.A.) - Bütün gazete

ler İtalya hariciye nazın Kont Ciano 
ile franliız ve ingillı: maslahatgüzarla
rı arasmda yapılan mülakata büyük e
hemiyet veriyorlar. 

Deyli Telgraf diyor .lci: 
Şimdi kontrol meselesinde memnun

luk verici bir tesviye tarzına erişilebi
leceği ümid edilebilir. 

DeyH Ekspres Fransa ile İngiltere. 
nin ltalyaya doğru ilk adımı attıkları
nı ve bu suretle .ç.ıkmudan kurtulmak 
imkanınnı hasıl olduğunu yazıyor. 

Deyli Meyl, vaziyetteki bu .deği
şikliği memnunlukla kaydederek diyor 
ki: 

"İtalya ile İngi.It~e ve Fransa ara
sında işbirliğini Moakova<lan maada 
herkes istiyordu. İtalyanın Akdeniz 
kontrolüne iştiraki Çem.berley.u'in pek 
ziyade istediği italyan • Uıgiliz yakm
lal)>IDasmı kolaylaştıracaktır. 

ki devirlerin tanıkları ise bugüne kadat 
intikal eden abidelerini toprak yığmla -
riyie tesbit etmişlerdir. Yüzlerce ulus 
tarihin l:ıir urrr olarak kapalıdır. 

Tarih Kurw11uoun açtırdığı beş bü
yükten, Alpullu hüyüğünün alt tabaka
sı prehistorique çanaklar verdi. Diğerle
rinde M. s. ikinci ve üçüncü asra aid ol
duklarına dair belgeler bulundu. Bu yrl 
kazı lan Umurca hüyüklerinden biri iki 
m ezar içinde bir çok malzeme verdi. Bu 
keşif miladın ikinci asrında zengin Trak 
kadınlığının ne gibi ev eşyasına malik 
oldukları ve ne suretle gömüldüğü hak
kında bizi tenvir etmektedir. 

Bayanlar, Baylar, 

Ankara, yeni l'ürkiyenin hükümet 
merkezi olurken onun eski devir tari
hinin de yeni ufukları açıldı. Civarın
daki arkeolojik ara,urmalax şimdiye 

kadar bilinmiyen istasyonlar meydana 
getirdi. 

Yeni devrin, yükseliş için açıl.an te
mellerinde, her Jrazma eskinin izlerini 
buldu. Bunlardan Ahlatlıbel, bakır dev
rinin. tiiınülüsler Frikya, Gazi fidan
lığı.nd~ bulunan post Eti dev\ine inti
kalı gosteren velilikalardrr. 

Ankara kalesinde 
1933 de Ankara kalesinde karışık 

bir tabakada cilalı taş bir balta ek 
geçmiştir. 

Esasen Ankara kalesi bugünkü ha
liyle Bizans, Selçuk, Osmanlı devtrle· 
rine şehadet eden duvar1arile en hakim 
tepe üzerinde asırlarm ihtişamını yeni 
nesillere nakleder. Yapılan sondajlar
da, daha eski devirlerin yapr izleri 'bu
h.ınamadı. Ankara ~ehrinin kale dışı 

yayılma çevresinde. Çankınkapı hüyu
ğii hafriyat için en önde gelen yerler
dendir. Burası kaleden daba et;ki b ir 
iskan çağını gösteriyor. 

1937 de çalışmalar ~u neticele ri vcr-
nıiştir: 

P ::ıst • Eti keramikleri, 

M~ni) en tip i.ni andıran keramıkler. 

Bu ı;wetle Türk tarih kurumu. An-
karanın Çanknrk:apıda Post • Eti ça
ğındanberi iskan edilmiş olan yerini Dr· 

taya çıkarmış ve Miniyen denilen mü· 

him keramik çeşitlerinin menşei hak
kında yeni tetkikler icab ettirecek ay
dınlıklara varmı§tII. 

Bu umumi çizgilerle anlatmağa ça
lıştığım arkeolojik faaliyetınuz, ümid 
ederim ki size ynei buluşlarımızın ehe
miyetini tebarüz ettirmiştir. 

Ürnidimi.z odur ki, bu buluşlarımız
daki etüdler ve diğer yerlerde bulunan
larla olan mukay eı;;ele-ri, umumi cihan 
kültür tarihi aydınlatmakta en büyük 
rolü oynıyacaktır. Bundan sonraki ça
lışmalarım ızda daha geniş neticel er a
lacağımıza kanaatimiz tcımdır ve bu-.. 
yüktür. 

Bu ikinci kongremizde, T ürk tarih 
k u rumunun hafir ne.ticelerin: yi.ıksek 

huzurunuza s unmuş olmak.la bah tiya
rız ..,, 
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Tarih kurumu nasll çahşıyor? 
Kurumun başardığı işler 
hakkında okunan rapor 

Başı 1. inci sayfada 
kutulan tarih kitablan tarihi hakikatla
ra uygun değildi. Bu vaziyet devam e
demezdi, kurum birinci vazife olarak lL 
aeler için bir tarih serisi hazırlamağı dil. 
tündü ve bunu yaptı. Bu kitablar 1932 

eenesinde Pariste toplanan beynelmilel 
tarih tedrisatı kongresinde büyük bir 
takdir ve alaka ile karşılandı. Orta ve 
ilk mektebler için dahi aynı suretle bi -
rer serisi hazırlandı. Böylece Türkiye 
eumhuriyeti mekteblerinde tarih tedri
satına ilmin icabatına ve takikata uygun 
bir istikamet vermek imkanı basıl oldu. 

Türk tarihinin ana hatları 
kitabının hazırlanması 

Mekteblerde okutulan tarih kitabla
ıinda Türk Tarih tezini bütün memba
larr, belgeleri ile tevsik etmek pedagoji 
bakımından uygun görülmedi. Ancak 
türk tarih öğretmenlerine ve münevver
lerine ve dünya ilim alemine türk tezi
ni dayandığı ilmi belgelerle bir arada ifa
de etmek lüzumunu göz önünde bulun
duran kurumumuz bu maksatla " Türk 
Tarihinin ana hatları., adı ile büyük bir 
eser hazırlamağa karar verdi. 

Bu çalışmalar bugün oldukça 

miştir: 

N eyriyat işleri 

ilerle-

a. _ Ana hatları kitabı için hazırla

nan müsvetteler arasında çok istifadeli 
eserler vardır. Bunlann basılması için 
her taraftan vuku bulan müracaat üzeri
ne kurumumuz bu tetkiklerden bir kül 
teşkil edenleri bastırmaktadır. Bu eser
lerin basılması bittikçe alaka gösteren
lere sunulacağı şüphesizdir. 

Şimdiye kadar basılanlar şunlardır: 
1 - Profesör Şemsettin Günaltay: 

Yakın şark, 
2 - Profesör İsmail Hakkı Uzunçar

şılı: AnadQlu beylikleri. 
3 - Profesör Yusuf Akçora: Osman

lı devletinin dağılma devri, 
4 - Profesör Sadri Maksudi: 

3sya Türk devletleri, 
5 - Prof. Yusuf Ziya Özer: 

Mısır. 

Orta 

Eski 

L •• Türk tarihine kaynak teşkil eden 
eserlerin tabı ve tercümesi. 

Ecnebi dili ile yazılmış türk tarihi 
!<aynaklarının dilimize çevrilmesi ve na.. 

dir nüshalı eserlerin faksimile olarak ba
sılmasına büyük bir ehemiyet veren ku... 
rumumuz bu işi senelere taksim etmek 
üzere çalışma programına ithal etmiştir. 

Şimdiye •~adar: 

1. - Ebureyhan ı B iruninin: Malel
hint. 

2. - Profesör Gelb'in Eti hiyero· 
pifleri, .. 

3. - Biruninin Tahdidülnihayetül
mesakin, 

4. - Baş_.kiryafın: Rusya türklori
nin güzel sanatlar kültürü, 

S. - Zeity Fenençin türk tarihini 
alakadar eden muhtelif yazıları ile ve· 

sikaları. 

6. - Cezair tarihinin 1643 de İzlan
da adasına yaptıkları akınlardan bahse
den İzlanda dilinde yazılmış bir eser. 

7. - Seroşefkinin: Yakutlar. 
8. - Brandenstein: Etrüskler, 
9. - Reşidettinin Cemilültevarih 
10. - İbnişeddadın: Sultan Baybars. 
1 ı. - Ebülfethi Dündarinin · Züb-

detünnasra ve Nuhbetülusra, 
12. - Alaeddini Giıveyninin: Tari

hi Cihanküşa adlı eserlerini tercüme 
ettik. Bunlardan 9, 10, 11, 12 numaralı 
tercümeler basılmaktadır. 

Büyük türk coğrafyacısı Piri Rei· 
sin Amerika hartası ile Bahriye adh 
eserinin, en mükemmel nüshası olan, 
Ayasofya nüshasını, Nusuh Salahinin 
16 ıncı asırda Anadoluyu tasvir eden 
İrakeyn seferini Üniversite kütüphane· 
si nüshasından, Faksimile olarak neş
rettiğimiz gibi~ 

İbnisinanın hayatı ve ilmi hüviye
ti hakkında İbnisina komitemiz tara
fından hazırlanan İbnisina kitabı. 

Üyelerimizden B. Cevdet Üst'ün i
kinci Viyana muhasarası adlı eseri ve 
Remzi Oğuz Arık tarafından hazırla

nan Alaca büyük hafriyatı 1935 rapo
ru ile Hamit Koşay'ın Alaca büyük 
hafriyatı 1936 raporu bastırılmıştır. 

C. - Belleten: 
Türk ve dünya tarihine dair yaptı

ğımız araştırmaları bir mecmua ile ne,
rettnek kurumun teessüs ettiği tarih-

tenberi düşünülmüştür. Ancak ilk za
manlarda bütün çahl?ma mekteblerde o
kutulacak tarih kitabları ile türk tari
hinin ana hatları eserinin hazırlanması 
mevzuları üzerinde toplandığı ıçın 

mecmua işi muvakkaten tehir edildi. 
Bu iki i§ten birinin bitirilmiş olması 
ve diğerinin hayli ilerlemesi dolayısiy
le 1936 senesnde mecmuamızr belleten 
adı ile neşretmeğe karar verdik. Bel
leten senede dört nüsha olarak çıkacak
tır. Şimdiye kadar basılan ve kongre
nin sayın dinleyicilerine tevzi edilen 
iki nüshası belletenin çalışma progra
mı ve mahiyeti hakkında bir fikir ver
miş olacağı için bu hususta ayrıca iza
hatta bulunmağa lüzum görmüyoruz. 

Türk büyüklerinin hayatları, ilmi 
hüviyetleri, eserleri hakkında tetkikat
ta bulunmak, doğum ve ölüm tarihleri
ni tesbit etmek, senei devriyelerinde 
törenler yaparak yüksek şahıslarını te
barüz ettirmek kurumumuz çalışma 
programında yer almış olan bir iş.tir. 

İbnisinanın vefatrnın 900 üncü yıldö 
nümü münasebetiyle üyelerden Prof. 
Şemseddin Günaltayın başkanlığı al
tında bir tören komitesi seçilmiş, bu 
komite türk İbnisinanm hayatı ve ilmi 
hüviyeti hakkında güzel bir eser hllzır
ladığı gibi İstanbulda üniversite kon
ferans salonunda bir de ihtifal yaparak 
bu büyük türk aliminin şahsiyetini can
landırmış, ilmi hüviyetini tebarüz et
tirmiştir. 

Kurumun beş senedenberi yaptığı r,a
hşmalarda memleektimizde mebzul ola
rak bulunan muhtelif çaglara aid tarihi 
abidelerin korunması işine büyük bir e
hemiyet atfolunmuş bu mevzuuıı ehemi
yetine dair bir beyanname tertib edilerek 
memleketin her tarafında dağıtılmtş ol· 
duğu gibi milli arşivin tarihi araştrma -
lar bakımından haiz olduğu büyük kıy
met gözönünde bulundurularak şimdiye 
kadar yapdan evrak tasnifinden alman 
neticeler mahallinde tetki kedilmiş bu 
tetkiklerden elde edilen kanaatler hükü
mete arzolurunuştur. Hükümetin tas -
nif heyeti yeni bir teşkilat ile kuvvetlen
dirilmiş olmasına ve bilhassa Ankarada 
bir arşiv binası yapılmasını prensip iti
bariyle kabul ederek inşaata başlamak 

üzere bulunmasına bilhassa teşekkür et
meği vazife sayarız. 

Kütüphane: 
Kurumumuz kütüphanesi her sene bir 

kat daha zenginleşmektedir. Müteferrik 
bir surette topladığımız el yazması ve 
matbu kitaplardan maada 1932 den beri 
Atatürk tarafından hediye edilen Sillo
gos kütüphanesi ile diğer iki hususi kü
tüphane cemiyetimizce satın alınmış, 
eski tarih cemiyeti kütüphanesi kuru • 
mumuza devrolunmuş ve kitaplarımızın 
yekunu 20.000 i geçmiş, böylece kıymet
li bir tetkik merkezi vücude getirilmiştir. 

Kurumumuz tarihi araştırmalarda di
le aid tetkiklerin büyük bir ehemiyeti ol. 
duğuna kani bulunmakla ve türk dili 
tetkik cemiyetinin çalışmalarından ken
di ödevini ifa etmek için büyük kazanç. 
lar temin eylemektedir. Şimdiye kadar 
temin ettikleri degerli yardımdan dola
yı dil kurumuna açıkça teşekkür etmeği 
bir vazife sayarız. 

Sö?lerime nihayet vermeden evvel 

her günkü çalışmalarımızda ve ikinci 
tarih kongresinin hazırlanması husu
sunda maddi ve manevi yardımlarını 

ibzal eyliyen ve bu çalışmaların verim
li olmasını temin eden kurumumuz fah
ri başkanı ve Kültür Bakanı Saffet 
Arıkan'a, gtnel kurmay başkanlığına 

ve bütün cumhuriyet bükümetiyle o
nun sayın Baışbakanı İsmet İnönüne ve 
Büyük Millet Meclisine teşekkür eder, 
bu büyük günde liıtfen aramızda bu
lunmak suretiyle kongremizi taltif ve 
mesaimizi teşvik eden türk milletinin 
büyük aşkr ve kurumumuzun hami re
isi yüce Önder Atatürk'e en derin ve 
sonsuz saygılarımızı sunarız. 

Yurd dıflnda ilim faaliyeti 
Türk tarih kurumu kendi tahkika

tından, tesbit eylediği ilmi hakikatler
den dünya ilim alemini haberdar eyle
meği ve böylece tarih ilminin inkişaf 
ve terakkisine yardmıda bulunmağı 

kendi vazifeleri arasında telakki etmiş 
ve bu faaliyetini bir çok sahalarda te
celli ettirmiştir. 

İştir!k ettiğimiz kongrelerin mil-

himlerini sayıyoruz: 
1937 eylfilunda Bükreşte toplanan 

17 inci beynelmilel arkeoloji prehisto
rik ve antropoloji kongresine kurumu· 
muz nam.na asbaşkan Bn. Afet'in reis
liğinde üyelerimizden Pr. Yusuf Ziya 
Özer ve Ankara tarih, dil cografya fa_ 
kültesi etimologlanndan Pr. Hasan 
Reşid Tankut ile Bn. Oürer'den mü
rekkep bir heyet iştirak etmiştir. 

Kongrenin umumi celsesinde asbaş
kanımızın kurumun arkeolojik faaliye
ti hakkında yaptığı konferans ile ko
misyon içtimaında izah ettiği "200 türk 
kadını üzerinde antropolojik tedkik_ 
!er,, ad!r kominikasyon ve kurumun 
hafriyatlarında elde edilen eşyanın ti
pik nümunelerinden mürekkep olarak 
hazırlanıp kongrede dünya alimlerinin 
tedkik gözüne arzedilen kolleksiyon 
bu ilim muhitinde büyük bir alaka ve 
takdir ile karş lanmıştır. Bu kongre
nin 18 inci toplantrsmın iki sene son
ra Türkiyede yapılması takarrür et
miştir. Tarafımızdan bastırılan Piri 
Reis haritası ile Alaca höyük h'lfriyatı 
hakkında asbaşkanımız tarafından Ce
nevrede verilen konferanslarda muvaf_ 
fakıyetle tebarüz et tiri len ilmi ha ki
katlerin kurumumuzun çal şmalarını 
dünya ilim alemine tanıtmak itibariyle 
haiz oldukları yüksek ehemiyeti ayrı· 
ca kaydederiz. 

1932 senesi ağustosunda Londrada 
toplanan prehistorik ve protohistorik 
ilimler birinci beynelmilel kongresi ile 
1934 senesinde Londrada toplanan bey
nelmilel arkeo1oji kongresine ilmi teb
liğler yapılmak suretiyle iştirak ediL 
diği gibi kurumumuz trafından Alaca
höyük'de yapılan hafirlerde elde edi
len neticeler ve kafa tasları üzerinde 
yapılan tedkiklerde de 1936 de Oslo'da 
prehistorik ve protohistorik ilimleri 
ikinci enternasyonal kangresinde derin 
bir "laka ile karş.ılanmıştır. 

1932 ikinci kanun aymda Pariste 
toplanan beynelmilel tarih tedrisatı ih
zari kongresinde kurumumuz tarafın_ 
dan hazırlanan orta mekteplere mah
sus tarih kitaplarının ifade ettiği dün
ya tarihine ait yeni ve geniş telakkiler 
dolay1siyle, büyük bir alaka ile tedkik 
edildiğini ve milletleri yekdiğeri aley
hine tahrik eden hiçbir fıkrayı ihtiva 
etmemeleri itibariyle insani telakkile
re uyan ve nümune ittihaz edilmiye 
layık bir mahiyette görüldüğünü kayd
ettikten sonra kurumun diğer beynelmi
lel kongrelerdeki faaliyeti hakkında 
ayrıca izahat vermiyerek bu bahse ni

hayet veriyoruz. 

Konsey seçimi 
(Başı 1. incl sayfada) 

Asamble Türkiye ve İspanya
nın taleblerini reddetmiştir. Se
çilmek içrn iki sülüs ekseriyet ya
ni 34 rey lazımgelen Türkiye 25 
rey ahnıştır. 

Bu iki reyden sonra reis Ağahan 
müşaverede bulunmuş ve üç açık yer_ 
den ikisi için öğleden sonra seçim ya
pılması teklif olunduğundan toplantıya 

nihayet verilmiştir. 

Seçim na•d oldu? 
Cenevre, 20 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
La Suisse gazetesi, şunları yazmaktadır. 

Tlirkiyenin yerini !rana terkettiği 
ve aynı zamanda kendisinin yeniden 
konseye seçilmesi için müracaatta bu
lunquğu malumdur. Demek oluyor ki 
Türkiye, İspanya ile beraber aynı san

dalyayı istemektedir. 
İspanyanın kazanabilmesi için, ve-

rilen reylerin iki sülüsünü elde etmesi 
lazımdır. Bu hususta mütehassısların . , 
sözlerine inanılırsa. Valansıya ya rey-
lerini vermekten istinkaf edecek mem
leketler yirmiden aşağı değildir. 

Bunlar arasında tekzibten korkul
maksızın şunlar sayılabilir: Arnavud_ 
luk, Avusturya, Bulgaristıan, Kanada, 
İrlanda, Yunanistan, Hollanda, Maca
ristan, Türkiye, Yugoslavya, Venezü_ 
ella ile Meksika hariç olmak üzere bü
tün cenub Amerikıa devletleri bundan 
dolayıdır ki, bu mesele üzerinde muta
bık bulunan Fransa, İngiltere ve Sov
yetler Birliği _ pazar gününün sakinli
ğine rağmen • İskandinav devletleri ilıe 
dominyonların Valansiya'ya verecekle
ri reylere başka reylerin de inzimam et
mesi için hiç bir şeyi ihmal etmemiş
lerdir. Seçimin eıiyasl manası bundan 
dolayı filhakika chemiyetlidir. 

Cenevre, 20 (A.A.) - Asamble öğ. 
leden sonra toplantıamda İran 52 rey• 
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Türk tarih sergisi 
Her bakımdan muvaffak 
olmuş ğüzel bir eserdir 

İstanbul, 20 {Telefonla) - Tarih sergisi, saat onda Atatürkün hu
zuriyle açıldı. Vekillerden bazıları, rnebuslanmızdan birçoğu ve ecne
bi diplomatlar davetliler arasmda idi. İki tarafında iki Eti ulam bek
liyen, deniz tarafındaki kapıdan sergi dairesine girilince, hayret duy
mamağa imka'O yoktu. Beşaltı hafta evel burası kocaman bir boşluktu. 
Şimdi her köşesi mozayik gibi işlenmişti. Bu kadar kısa bir zamanda 
bu kadar iş nasıl başarılmıştı? 

Zamana hôkimiyetin güzel eseri 

Fevkalade işlerde zaman üze
rine kurabildiğımiz hakimiyet hiç 
şüphesiz bu işte de kendini göster
mışti. Elinden iş gelir ne kadar 
türk sanatkarı varsa, seferber ha
line konulmuştu. işin en küçük te
ferruatına kadar planı iptidadan 
yapdmıştı. Her kısma memur olan
lar, cephedeki asker gibi heni de
rece derece vazifelerini görmüş
ler, hem de bunu sevgi ve heyecan 
ile yapmışlardı. 

Cuma günü sergiyi gözden geçiren 
bir muharririmiz, pek çok yerleri tamam 
olmamış takılmamış bir halde görmüş 

Tarih Kurumu Başkam B. Hasan Cemil 
Çambel"e serginin vaktinde yetışelJilme
si hakkındaki tereddüdünü söylemhıti.. 

B. Cemil gülmüş ve şu cevabı vermişti: 
" - Her şey plan dairesinde ilerlL 

yor. Pazartesi sabahı sergiyi hazı r bula
caksınız.,, 

Sergi cidden hazırdı. Hiç de acele 
ikmal edilmiş bir hali yoktu. Her şey ye
rini bulmuş, bu yere ısınmış. alışmış gibi 
görünüyordu. 

Kapıdan girince kendinizi bir şeref 

salonunda buluyorsunuz. Yerdeki koca
man harita türkün hareketinin sahaları
nı gösteriyor. Karşıda kırmrzı kumaş • 
la çerçevelenen bir dairenin ortasına 
Atatürk'ün çok süratle yaptlmış bir büs
tü yerleştirilmiş. Etrafa da Atatürk'ün 
şu vecizesi yazılmış: 

"- Tarih yazmak tarih yapmak ka. 
dar güçtür. Yazan, yapana sadık kal
makla, değişmeyen hakikat insanlığı şa
şırtacak bir mahiyet alır." 

Buradan içeriye doğru bir seyahat 
başlıyor. Evvelki taş devirlerine mahsus 
kısım, sonra binlerce, yüz binlerce tarih 
inkişafını birkaç adımla a§arak bugüne 
doğru ilerliyorsunuz. Sergi sizi kavrı
yor; ayrı ayn bir takım eserler görmek
le kalmıyorsunuz. Tarihin setine katılıp 
devirden devre gidiyorsunuz. 

Her kısımda ayrı bir mütehas~ıs da
vetlilere o devir hakkında izahat veri
yor. Teşhir edilen resimlerin ve eserlerin 
manasını anlatıyor. Tunç devrinden son
ra Türkistan, İran, Sümer, Anadolu ve 
Mısır'ın Miladdan 3 - 4 bin sene evvelki 
eserlerine aid bir kısımdan geçildi. Bu
rada Alacahöyük'te açılan bir mezarın 

aynı yapılmıştı. İskelet, eşya, her şey 

mezarın açıldığı saniyedeki vaziyette 
idi. Burada Hamid Zübeyr dikkate de
ğer izahat verdi. 

den 48 rey ile ve Peru'yıda 52 reyden 
46 rey ile Milletler cemiyeti konseyine 
aza seçmiştir. Üçüncü yer için seçim, 
çarşamba veya perşe~beden evvel ya

P' lmıyacaktır. 
Dünkü toplantıda seçim yapıldık-

tan sonra umumi müzakereye gesiL 

miştir. 

Söz alan Meksika delegesi, Meksi
kanm Valansiya hükümetine maddi ve 
manevi yardımlarda bulunduğunu be

yan ettikten sonra tam hir başarısızlık.. 
la neticelendiğini söylediği karışmaz
lık politikasının aleyhinde bulunmuş 
ve demiştir ki: 

"- İspanyanın uğradığı tecavüz ile 

meşgul olmak Milletler cemiyetinin 
salahiyeti dahilindedir. Ve bu mesele
nin ancak burada halledilmesi lazım. 
geliyordu. Valansiya hükümetine silah 
alabilmesi hakkı iade olunmalıdır. Ak
denizde korsanlığın önüne geçmek için 
yaprlan gayretleron, Milletler cemiyeti 
çerçevesi içinde yapılmamış olması ve 
Valansiyanın bu anlaşmadan hariç bı· 

rakılması şayanı teessüftür. 

Diğer delegelerin sözlerinden sonra 
İspanyol hükümetinin talebi üzerine 
genel sekreterin İspanya meselesi hak.. 
kındaki raporu 6 ıncı komisyona h.ava... 
le edilmiştir. Toplantıya saat 18 .. 10 da 
nihayet verilmiştir. 

Önümüzdeki toplantı yarın sabah 
saat 10.30 da olacaktı[", 

Bundan sonra Eti ve Asur ticaret ko
lonilerinin Miladdan iki bin sene önceki
ne ait eserler gördük. 

Miken, Ege, Girid, Mısır, Babil me
deniyetlerinin aynı devirlere aid eserle
ri diğer bir kısımda teşhir edilmişti. Bu.. 
nu takib eden kısımlarda Miladdan 500 • 
1200 sene evvelisine aid Frikya, Asur, 
Babil ve eski İran eserleri var. Sonra 
Etrlisk, Roma, Bizans eserlerine, Orta 
Asya'nın türk eserlerine geçiliyor. Sel
çuk devri, Osmanlı yükseliş devri, alça
lış devri bunları takib ediyor. 

Bir köşede çok dikkate değer el ya· 
zıları eserlerden mürekkeb kolleksiyon· 
lar gözden geçirildikten sonra bir kori
dora varılıyor. 

Burada ölüme karşı çırpınmaları, ya
rım ıslahat teşebbüslerini gösteren eser
ler var. Nihayet bir noktaya varılıyor ki, 
bütün milleti ezen ağır bir taşı, Atatür-• 
kün bir savleti yerinden oynatıyor vl 
tam inkılab gidişine·yol açıyor. 

Srrasiyle saltanatın, hilafetin kalk
masına, cumhuriyetin kurulmasına, A~ 
kara'nın devlet merkezi olmasına, tevhi
di tedrisat kanuniyle laikliğin kurulma
sına, şapkaya, tekkelerin kalkmasına, la
iklik escslarm anayasaya girmesine, 
harf inkrlabma aid vesikaların asıllarım 
görüyorsunuz. 

Her Vekalete ayrı ayrı kısımlar ay
rılmış, on üç yılda neler yapıldığım, re
simler, grafikler, rakamların yardımiyJe 
canlı bir surette ifade ediyorlar. Fakat 
bunlardan her biri ince bir surette işlen
miş; kalabalık arasından geçerken her 
şeyi görmeye imkan yok. 

Matbuata da bir kısım ayrılmış. Bu
rada Atatürk'Ün bir vecizesi göze çarpı

yor: 
" - Matbuatın hürriyetinden doğan 

mahzurları yok etmenin vasıtası, gene 

matbuat hürriyetinin kendisidir-'' 
Bu kısmın bir tarafında işgal altında 

Anadolu'nun bir haritası var. Üstünde 
şöyle yazılı: 

"- Düsman işgali altında istiklal 
savaşının yazı ve kalem kahramanı tiirk 
matbuatı." 

Diğer bir tarafta. 
" - Türk inkdabı ve türk milli dava

ları hizmetinde türk matbuatı" 
İbaresine tesadüf ediliyor. 

Ordumuza salon .. 
Ordumuza ayrı bir salon tahsıs edil

miş. İstiklal harbmın çok dikkate değer 
savaş krokileri var. 

Sergi hakkında ecnebi alimleri çok 
güzel sözler söylemişlerdir. Bütün tari
hin gidişi için seçme eserler ve resimler 
yardımiyle bu kadar canlı ve açık biri.. 
fade tarzı bulunması, takdirle karşılan· 
mıştır. 

Tarih Kurumunun Başkanından aza
larına ve en küıtük ·şçiye kadar herkes 
bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar 
mükemmel bir eser vücude getirmek için 
cidden büyük fedakarlıklarla çalışnuş • 
lardrr. Hepsini tebrik ederiz. 

Acıdığınuz taraf, böyle bir serginin 

muvakkat olmasıdır. Burası için Avru -
panın muhtelif müzelerindeki eserler 
büyük fedakarlıklarla kopye ettirilrni~ 
ve her türlü teferruat dü.şiinülmüş, emek 
ler sarfedilm.iştir. Sergiyi olduğu gibi 
İstanbul inkılab müzesine veya üniversi· 
tenin bir dairesine kaldırmak' çok müna· 
sib bir şey olur. Halk da mekteb öğret
men ve talebeleri de burada en canlı ta

rih dersleri görebilirler. Birçok vatan -
daşlann görüş ufku en kestirme yoldan 
genişleyebilir. 

Sergiden sonra Sarayın diğer bir 
kısmında açılan resim galerisi gezildi. 
Bu galeri daimidir. Türk sanat eserle
rinden birçoğunu devamlı bir surette 
bir araya getirmiştir. Bedii zevk ara
yan bir vatandaş gidecek bir yer bula
cak, bir ecnebi türk sanat varlığının 

bir parçasını, toplu bir halde görebile
cektir. İlk adımda bu genişlikte bir ga. 
leri vUcuda getirmek bir muvaffakıyet· 
tir. Güzel sanatlar akademisi direktö
rü Burhan Toprağı ve çalışma arka· 
daşlarmı tebrik ederiz. 
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İLAN 
bak lOQ adet bakır büyük ve ıoo adet bakır küçük kazan 2000 adet 
c ır karavana 2000 adet bakır kapaklı bakraç 8- birinci teşrin -937 
A.~ ,günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul L.v. amirliği Satın 

• Ro. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
lt litpsinin tahmin bedeli 25860 liradır. İlk teminatı 1939 lira 5-0 
Ur~tur. 

~artname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
:l'abe &tekli~erin kanunun 2 ve 3 mad~elerind~ki yazılı belgelerle be
hlel r .teklıf mektublarını ihale saatınden bır saat evel Ko. na ver-

erl. (3476) 3-5157 
t LAN 

1 - Pazarlıkta olan iş Pınarhisar ganizonu 745 ton yulafı 
2 - lhalesi pazarlık suretiyle Vizede yapılacaktır. 

(3477) 3-5158 

t LAN 
to 1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 59 
•iln bu~run 11-10-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ek-
~ı yapılacaktır. . 

sa2 r- Bulgurun tutarı 5103 lira 50 kuruş olu~ muvakkat temı~a.:ı 
liir. ıra 77 kuruştur. Şartnamesi her gün komısyonda parasız goru-

ltıi 3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
birnat tllakbuzlarını havi teklif mektublarmı yazılı gün v~ saatten 
~er Raat evveline ıkadar levazım amirliği satın alma komısyonuna 

lllcleri. (3473) 3-51.56 
1 LAN 

~ - 150 ton sığır etini~ ihale günü olan 17 eylfıl 937 cuma giinü 
d.oıt lldeyapılan eksiltmesinde ilanm yanlış xapılmış. ~lmas~ndan 
lılr:~ı 20-9.937 den itibaren 15 gün zarfında dort defa ~lan e~ılme~ 
tin ~Yle yeniden kapalı eksiltmeye çıkarılmı~tır. Eksıltmesı 5 bı
ltıi cı teşrin 937 salı günü saat 11 de Sarıkarnz,ş askeri satın alma ko
t~~on binasında yapılacaktır. Tahmin edilen beiieli 25500 lira ve ilk 
liir ınatı 1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız gö:ü: 
td · iEvsaı ve şartlarını öğrenmek istiyenler hergün ve ihaleye iştırak 
tcrecekl~rin de belli edilen ihale saatinden bir saat. evvel bu .işe ye
bı tcmınatlariyle birlikte teklif mektublarını ve tıcaret vesıkaları
llf \1ertniş bulunacakları ve hariçten iştirak edeceklerinde ihale sa
tılınden bir saat evvel yetiştirilmek şartiyle 2490 sayılı kanunda ya-

1 Vesaiki postaya vermiş ve gününde ermiş bulunacaklardır. 
(3t90) 3-5164 

1 LAN 
Cinsi Kilo Teminatı Tahmini. F. İhale tarihi 
~abun 34800 1175 45 28.9.937 16 

abun 4500 152 45 28.9.937 16 
bıikÇallak.kale müstahkem mevki birlikleri için yukarı~a ~ins ve 
i~· tlrlarile teminatı ve muhammen fiatları ve ihale tarıhlen yazılı 
nı:c~illem sabun eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin kanu~un 2, 3 
la.r u maddelerindeki vesika ile bir saat evel komisyona muracaat~ 

l, (3310) • 3-4928 

l LAN 
tv

11 
\- Elmalı garnizonunun yıllık ihtiyacı için 110700 kilo askeri 

'4·~/ ta un kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale günü 1.10. 

2
cuma günü saat 9,ao dadır. 

lirad - Tahmin bedeli 13 kuruş 70 santim muvakkat teminatı 1422 
ır. (3394) 3-5059 

l LAN 
Cins Miktar Muhammen fiat Muvakkat temi. 

M Un 280,CfOO 12,50 2625 
\rı .~nemendeki yaya alayı ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı 
de munakasaya konulmuştur. Şartnamesi bedelsL olarak Menemen
aasi~Ya alay satın alm komisyonunda hergün görülebilir. Münaka
altna ~.9.9~7 pazartesi günü saat 16 da Menemendeki yaya alay satın 
}.f uh~rnısyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulüdür. 
İstekliıınc~ bedeli ve muvakkat teminat mikdarı yukarıda yazılıdır. 
leruir 1er tıcaret odasında yazılı olduklarına dair vesika gösterecek
ttıplar· Stekmer muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mek
lllay s mı tııünakasanın yaprlacagı belli saatten en az bir saat eve! 

atın alma komisyonuna vermeleri. (3312) 3-4927 

l İLAN 
kapaı - Mersindeki askerin bir senelik ihtiyacı olan 298 ton unu 
~Unu 1 zarfla eksiltmeye konuldu. Eksiltme 22 eylül 937 çarşamba 
dar aısaat 16 da Mersinde kışlada yapılacaktır. Zarflar saat 15 e ka-

ınacaktır. 

dı/- Muhammen bedel 37399 lira ve muvakkat teminat 2805 lira-
3 ~~ 

4 - İstkelilerde kanuni ikametgah vesikası bulunacaktır. 
l'ontı- Pazla bilgi edinmek istiyenler Mersinde satın alma komis-

na rn·· ( ) ' '----=-uracaat edebilirler. 3228 3-4809 

Nafia velialetinden: 
111aı~ Birinci teşrin 937 pertemlıe günü saat 15 de Ankarada vekalet 
cltl]i eme eksiltme komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen be
Caktı ıoı parça mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla-

r. 

tıı~ ~~l Parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı para. 
ti arak vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 
İs Uva~kat teminat 484 lira 61 kuruştur. 

te? b~e.klılerin teklif mektublarını müteahhitlik vesikası ile birlik
Yekaıırı~citeşrin 937 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada Nafıa 

etı malzeme eksiltme komisyonuna vermeleri lazımdır. 
~ (3471) 3-5161 

biyarhekir 

Köy 
Karabaş 
Satı 

Merkezi 
Harbete 
An bar 
Merkez 
Asla 
Kabi 
Yeniköy 

isk~an müdürlüğünden: 
Bir evin 

Tipi Adedi Bedeli Yekunu 
3 50 476.14 23807.00 
3 50 465.10 23255.00 

2 15 630.21 9528.15 
3 35 520.21 18207.35 
3 80 583.21 46656.80 
2 15 590.90 8863.50 
3 35 491.63 17207.05 
3 12 456.52 5478.24 
3 6 456.52 2739.12 

lı: 1 - 3 298 155742.21 
~ l ilanım· 8. 12. 16 eylUl tarihli Ulus gazetesinde intişar eden evvel· 

e hitti~!Z'ıtı birinci maddesinin pazarlık müddeti 16 eylül 1937 
tarih Veg~ halde talih çıkmadığından dolayı heyeti vekilenin 19-12-935 
~elliden -3711 sayıh kararnamesine tevfikan on beş gün müddetle 
~deki :;ıar.~ıkla münakasaya çıkraılan yukarda yazılı dokuz mer-

te.ı &ün .. 8 goçmen evinin birinci teşrinin dördüne müsadif pazar· 
lt· ı _; ~t o~ ikidıe ihale ol~ı;acaktır. .. 

öy Veya ;ııblerın bu müddet ıçınde her merkezdeki evlere koybe-
3 _ 1\1.:>kuz .merkez için birden peyleri kabul olunur. . 

~lık iş Uteahltliğe talih olanların şimdiye kadar en az 10000 h
lt rı evı/~Ptıklanna dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacak-
al'ltıni t:ı~.bedeli keşiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar 

l 4 _ 'P ınatlarını malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 
.ac~ibncJ.a azarhğın son kararı D. Bekir iskan müdüriyetinde yapı· 
ıstı~enıer\rraiti. öğrenmek ve usulü dairesinde suretler~ni .almak 
~~nı, Os ·. Bekırde iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bısmıl, Er-
ır. (3 18~arııye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebilecekler-

3-5163 

1 LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Aktas sırtları denmekle maruf saha üzerinde elye\TDl kazıklarla 
tahdid edilen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye nam~n.a i~
timlak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm bıçılmış 
tarladır ki yapılan soruştu.nnalardan bu tarlaların bir. kısmm!n 
Solfasol köyü halkına ve bır kısmının da şehir halkı~a aıd ~ldugu 
anlaşılmıştır. Binaenal~yh mal sahihlerinin hukuku ~~yaa ugrama
mak için kendilerine aıd yer~e'.i göstermek üzer~. eylul 93? ~o~nuna 
kadar milli müdafaa vekaletı ınşaat şubesine muracaatları ılan o-
lunur. ( 3026) 2-"4544 

B t L t T 
1) Beher tonuna biçilen ederi 20 lira olan 200 ton kriple kömürü 

açık eksiltmeye konmuştur. . 
2) İlk teminat par~sı 30~ lıradır. . 
3) ihalesi 4 birincı teşrın. 937 pazartesi günü saat 1~. de.~ır. 
4) Eksiltmeye gırecek!erın. 2~90 sayılı kanunun 2, 3 .uncu madde

lerinde istenilen belgelerıle bırlıkte ihale gün ve saatmde M.M.V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3413) 3-5065 

BİL t T 
1) Beher tonuna biçilen ederi 28 lira olan 270 ton sömikok kömü-

rü kapalı zarfla eksiltmeye kor_ımustur. 
2) İlk teminat para~ı 567. lıradır. . 
3) İhalesi 4 birincı teşrı_n 937 pazartesi günü saat 1~. d~~ır. 
4) Eksiltmeye girecekle~ın 2~90 sayılı kanunun 2, ~ uncu mad

delerinde istenilen belgele~ıle bırlikte teminat ve tekhf mektupla
rım ihale gününde en .geç hır saat eveline kadar M. 'M. V. satın alma 
komisyonuna vrmelerı. (3412) 3-5067 

Bitlis defterdarlığından : 
1 _ Bitlis hükümet konağında yapılacak olan 21621.53 lira ke

şif bedelli tamirattan. y~lnız 12 bin liraya tekabül ed~n 900 . metre 
murabbamdaki kiremıtlı çatı beton hatıl, çatı altı doşemesıyle ta
vanı gibi kısım inşaatı kap~h zarf usuliyle e1.-siltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu t"e aıd . : 
A - Eksiltme sartnamesı, 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık ge~el şart?amesi, 
D - Yapı i~lerine aıd ~e~nı şartname, 
E - Metraj, keşif ve sılsılei fiat cedvelleri, 
F - Porjeyi. 
Bitlis defterdarlığında görebilirler. . 
3 - Eksiltme 20.10.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 

de Bitlis defterdarlığında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktı.r. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira ~uv~kkat 

teminat vermesi ve bundan başka da Nafia vekaletinden verılıniş ya
pı müteahhitliği ehliy~t vesikasiyle 937 yılına aid ticaret odası ve-
sikalarmı gösterxnelen meşruttur. 

6 _ Teklif ınektubları yukarda üçüncü maddede yuılı saatten 
bir saat eveline kadar Bitlis defterdarlığına getirilerek eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan geçikmeler kabul edil
mez. (3488) 3-5165 

Havayollan devlet işletme 
idaresi umum müdürlüğünden: 

1) Eksiltmeye .konulan iş: Ankara tayyare meydanında tayyare 
istasyonu binası. 

2) Keşif bede1i: 87056 lira 47 kuruştur. 
3) Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle götürüdür. 
4) Muvakkat etminatı 5602 lira 82 kuruştur 
5) İhale 7 .10.937 tarihinde perşembe günü saat 10.30 da tayyare 

meydanındaki umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
6 - Keşif evrakı, şartname ve mukavelename projeleri Ankara

da posta umum müdürlüğü binasındaki ve İ_stanbul~ Karaköy pos· 
tanesindeki hava yolları kişesinden ve tzınır.de ?afıa müdürlüğün
den 435 kuruş mukabilinde alınabilir. lst.eklilerın e~iltme şartna· 
mesinde yazılı belgeler ile muvakkat t~nat ve t.eklıf mektubları
ru muhtevi kapalı zarflarını nihayet eksıltme saa~ınden bir saat ev· 
veline kadar umum müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. Posta te· 
ehhürü kabul olurunaz. (3469) 3-5159 

Adliye VekalPtinden ... 
1 - Temyiz binası mermer merdivenle.rı ıçın 59 takım bronz 

halı raptiyesi ve çubukları açık eksiltme ıle ~lınacaktır. 
2 - Eksiltme Ankara temyiz binasında ad!ıye vekileti levazım 

ve daire müdürlüğü odasında toplanacak eksıltme komisyonu ta-
rafından yapılacaktır. . 

3 - Eksiltmeye istirak edecek olan talıbler 2490 sayılı kanu· 
nun 2 3 üncü maddel~rindeki sıfatı haiz olmaları Şarttır. , . 

4 - Talihler bu hususa aid şartnaıneyı parasız olarak her va.kit 
mezkfir müdüriyette alabilirler. . 

5 - Eksiltme 24.9.937 tarihine müksadıf cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. . . 

6 - Bu işin yaprlması iç.in tahmin edılen fıat 450 lira olup mu-
vakkat teminat 33 lira 75 kuruştur. . . 

7 - Eksiltmeye İ§tirak edecek isteklıler tahmıni bedelin yüz
de yedi buçuğu olan 33 lira 75 kuruşluk muvakkat teminatı merkez 
muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde ala~aklar~ ~buzu ve ya
hud o mikdar bank mektubunu diğer vesaıkle bırlıktc komisyona 
müracaatları ilan olunur. (3279) 3--4898 

Konya İli Kültür Direktörlüğünden: 

Eli.sÜtme ilam 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Konyada büyük Karatay medre-

sesi tamiridir. 
2 - Keşif bedeli (8503) lira 90 kuruştur. 
3 - }ıksiltme kapalı zarf usuliyle 
4 - 'Eksiltme müddeti 4.9.937 tarihinden itibaren 23.9.937 ta-

rihne kadar 20 gündür. 
5 - Muvakat teminat (638) liradır. .. . 
6 - İhale 24.9.93 7 tarihine rastlayan c~m.~ y ~nü; aaat on bette 

Konya hükümet dairesinde kültür direktorlugu makamında yapı
lacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 nwnaraıı kanun 
mucibince ticaret odası vesikasını ve nafıa ve~e~inden 937 yılı 
için alınmış ehliyeti fenniye vesikası;"ı ve bu gıbı ışleri yaptrğma 
dair muteber belgesiyle birlikte 638 lıralık muvakkat teminat malı::· 
buz veya mektubunu altıncı maddede yazılı günde ihale aaatından 
en az bir saat evel kültür direktörlüğüne makbuz mulı:abilinde ve·. 
rilmiş olmaları şarttır. Posta ile gönderilecek ~ktublar nihayet i
hale satma kadar kültür direktörlüğüne gelmış olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 
vaki olacak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keşif evrakı ve fenni eksil~ ~t_nameleri y '!e mukaele
name her gün Konya eski eserler müzeaı. dırektörlil~ııde görüle~ 
bilir. Hariçte bulunanlara sarih adreslerryle 'J>O&t& ücretini gön· 
derdiklerinde kendilerine yollanır. (3269) , !-4862 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlüğü Satrnalma Komisyonu llanlan 

1 L A N 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küred 

5-10-1937 salı günü saat 15.30 da Ankarada idare binasında pazarlık· 
la satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikasını hami
len yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel-
lüm ve sevk şefliğinae görülebilir. (3427) 3-5162 

Ankara Belediye Reisliği llanlan ) 
~--------------- -----------------
Ankara belediyesinden:· 
Ankarada yapılmakta olan mezarlığın umumi methal kısmında 

açık bulunan yere beton direklerle tel örgü yapılması işi on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 

.835 liradrr. Eksiltme 27. eylül. 937 pazartesi günü saat 17 de ~nka· 
ra tma.r müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapıla
caktır. İsteklilerin plan, keşif, şartname ve sair evraı görmek üze
re her gün imar müdürlüğünde mezarlık kontrol mimarhğına mü-
racaatları. (3294) 3-4901 

t LAN 
1 - Temizlik müstahdemini için yaptırılacak 379 takım elbise 

maa kasket onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (4396,40) liradır. 
3 - Muvakakt teminatı (329,'73) liradır. 
<ı - Şartnamesini ve nümunesini görmek istiyenlerin hergUn ya

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat on 
buçukta belediye encümenine müracaatları. (3287) 3-4881 

1 L A N 

1 - Yenişehirde 1045 inci adada 2 parselde 229 metre murabbaı 
belediye malı arsaya istekli çıkmadığından arttırması on gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1347 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 103 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin her gün yazı 1şıer1 :ıca

lemine ve istekliledn de 21 eylül 937 salı günü saat on buçukta be· 
Jediye encümenine müracaatları. (3375) 3-5021 

t L A N 
Temizlik hayvanatı için 67600 kilo yulaf ile 54100 kilo kuru ot 

12 teşrini evel 937 sah gününe kadar bir ay zarfında pazarJıkla a
lınacağından isteklilerin her cuma ve sah -günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (33?6) 3-5022 

l LAN 
1 - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parselde 

780 metre murbbaı arsa onbeş gün müddetle kapalı zarfla artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (23400) liradı.r. 
3 - Muvakkat teminatı (1750) Iiradu. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale· 

mine müracaatları. Ve ihale 1 teşrinievel 937 cuma günü saat on 
birde Belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün saat 
ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektublarını belediye encü-
menine vermeleri. (3442) 3-5085 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu ilanları 

-----------------· 
K.IRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 34499 lira 35 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as· 
keri fabrikalar umum müdülrüğü satın alma komisyonunca 8.10.937 
cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 
lira 73 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 2587 lira 46 kuruşu havi teklif mektublarınr mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendile.rinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaıkle mu-
ayyen gtin ve saatte komisyona müracaatları. (3415) 3-5116 

Adliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ve temyiz mahkemesi odacı ve müvezzileri için 

şartname ve nümunesi veçhile 98 takım elbise ve kasket yaptırıl-
ması işi açık eksiltmeye konulmuştur. .. . . 

2 - Yapılacak elbise ve kasketlerin kumaş nuınunesı adlıye ve
kaleti levazım müdürlüğünde tnevcud olup istekler şartnameyi 
parasız olarak adı geçen müdüriyetten alabilirler. 

3 - Beael muhammen 2156 liradır. İstekliler muvakkat temi
natı olan 161 lira 75 kuruşa aid 2490 sayılı kanunun 17 inci mad
desi mucibince teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte 28.9. 
937 salı günü saat 15 de vekalet levazım ve daire müdürlüğü oda-
sında toplanacak komisyona müracaatları (3303) 3-4937 

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden · 
18904 lira 68 kuruş keşif bedelli Biga - Çan yolu üzerinde 619.84 

metrelik katrancı varyantı inşaatı ile 1 l adet ahşap tahliyeli men· 
fezin betonarmeye tahvili inşaatı hüldsai keşfiyede yazılı vahi
di kıyasi fiatları üzerinden 24.9.937 tarihine rastlayan cuma günü 
aaat 15 de ihalesi yapılmak üzere 9.9.937 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuli ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1417 lira 85 ku
I"U§luk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden verilmiş 
müteahhitlik vesikası göstermeleri ve bu vesika içinde asgari 15 bin 
liralık şose ve imalatı sınaiye işlerine girebilir kaydı bulunması la
zımdır. Teklif mektupları 24 eylül 937 cuma günü saat 14 de kadar 
Çanakkale vilayet makamında toplanan encümene makbuz mukabi
linde vermeleri ve bu saatten ıoonra verilecek ve gelecek teklif zarf· 
lan kabul edilmiyeceği ve bu işe aid evrakı kşfiye ve şartnameyi 
gönnek istiyenlerin Çanakkale Nafıa müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. (5953) 3-4885 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince bir aded devirli otomatik tabı maki

nesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 lira-

dır. 
3 - Eksiltme 25.x.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15 de Kabataşta inhisarlar Ievaznn ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyon-
dan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin :iatsız teklif mek
tublarını ve kataloğlarını eksiltme gününden en az bir hafta eve
tine kada:r inhisarlar tütün fabrikalar şubesi müdürlüğüne verme
leri lazımdır. 

6 - Mühürlil teklif mektubu kanuni vesaik ve % 7,5 teminat 
akÇesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç sa
at 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbm 
mukbilinde verilmiş olmalıdır. (5911) 3-4840 



________ .................... ~--~~~~:ıı 

Dikkat& ve •• ura • 
us 
amatör itleri Halil Naci Mıhçıoğlu Ana .. artalar III Tel: ı 

viliyetinden : 
1 - Smkamlt k ...,.,.,. yapıllak 80011.71 Ura bedeli laetifll 

Ii*r ....._,,,. yapllacM 14612.65 lln bedeli ketifli ........ 
1110U4 linl* elektrik twiatl iti lrapab sarf U8Uliyle ebitıme,. 
koma)pnaftllr. 

Z - Ba temlltııı heyeti amumiycsiDe teklif yapd•Mldiil Ildır, 
Sanlmmt laıubalan teeilatları i~in ele ayn ayn ftld olacak tıekllf
ler de kabul ectllecektir. 

3 - Bblltme 13..10.937 taribiae müaadif ~ pil aut 
15 de Kan Yillyeti daimi encGmeniDce yapılacaktır. 

4 - lluvakbt telliDat .... tmlut itia Mil lindır. 
5 - Ba mQnak-nm iadmd ettill plln. kefil, felml ..,.._. 

...... .._ ~ baym&rlık itleri senet prt11-1 .. n.a.1 
fKtnlme 824 liar bMel amlaıhHhule Kan naf• mtıdtlrıqtl tara
fmdaa nrilecektit. 

6 - Pan tediyai prtları 1taam1 ,artnamede yuılmlftır. 
7 - latekli olanlarm kanuna lire buırlayac:aklan teklif me~ 

tublan ile birlikte huni idare nwnma yatırbmıt Mminat m•khu 
nya mektablarmı ve ticaret oduı kayıd ftlalaıaı en qalı 80000 
linlık elektrik teaiatı yaptıklanna daiır nafa .ekiletinden almıf 
olduta ehliyet •eaimmı bir zarfa koyarak mlhlrltı olank yubn
da ~ mlcldetta bir aut enliDe bdu lmomieyon rel•liliae 
_ .............. wvaswlerl ftY& polta ne llGdermeleri illn 0-

hmar. (ao7'7} 3-5037 

İnhisarlar Ummn Müdürlüğünden : 
ı - Şartnamffi mudblnce bir ldet buhar ....._ bpab urf a

aullyle ebiltmeye koauJmattur. 
2 - lluh•mmen bedeli 19500 Ura n muftkkat temlmtı 1461.S 

liradır. 
S - Ebiltme ll.X.937 tarihine nstlaym pazartesi c6nl IUt 

15 de Kabatqta lnbiurlar levazım n mlba,.U tabeelndeki abm 
~anıla yapıJacaldır. 

4 - e-tmmeı. ,_..u olarak her sOn yakanda adı seçen ...
...._ ••1mblllr. 

S - lllwutlrMeya (Salser) Skoda. Grimml. Veteialcte KweJ.. .. ,,-e .. rlııe.- Knappe. ltdemdlel, Stimmllller, Ente. Brlmler, 11. A. 11. 
Wolf, 8tnnc:b uncl kbmiclt n Stork sibl yabm blrbad llllUf fB
rilralar iftinlr edebllkter ••• fabriblardan maada finDllar ...... 
buya tttirlk etmek .._,.kleri takdirde balandaklMI tehir ... 
nayl n ticaret odalarmdan blriocl amıf fabrika oldaklanna dair 
tlkk ~01110I01lutunca annaddak bir taadilalaml ibru n ita8iyle 
..... lleftirler. Bu yolda tmdilmw ibru etmiyen (ı.t yakanda 
yudı olmayan) firmalar mOn•lmaa,a iftink ettiril....._ 

6 - Teklif •eren firmalar m8neh11 tarihinden bir llafta evet 
flataıs teklifleriyle pllnlannı n ulr biWUnum linmla nrüm 
Galatacla inlriaarlar umum müdlrlqtl mtlSldnt fabrikalar tubeü
ne teYdi edeceklerdir. Şube teklifleri tetkik edecek ft bun1an 
prtnmneye ve matluba aypn baldaiu takdirde mUna .. N!ın bir 
11a wel mlnabuya ifdrak Yftibu nrecektir. Bu veellı:ayı bab 
oı..,.ıar mOaalaıa,. iftink edemulel'. 

7 - IUbDrlD teklif mektubu: laınunt nuik .e ebiltmeye lf
tinlr ....._, .. "7.J.tellllnat üceeiDi ihtiYa edecek olan ap.Jı .art
lar ebfltm &IPtt .. pç uat l.f de kadar yalaında 84ı seçen ko
miayon bqkaabtma -.ldNs ..,,._..Hncle nrilmit olmalıdır. 

(5533) 1-4503 

Divanı • 

1 - Kurum rrıme 8lıdJtlCI olma ....... lllmleri y.-w qya ... 
• ...,_... a.re 19 ~ayrı a,n mt* ebf1tıalq• konu1m• ...... 

2 - biate 1.ıt.1UIWl1abae ....,_ ama llal a. pnıp ı.
pnda ... terilen _...,... Jllmet .-iti rektlrlllr ............ ko
miaJon odamda yapllıc.lı:br. 

3 - tılahammea 1-lel hisalarmda yadı olup muftlltat teminat 

"',s pbr. 4 - Namunelerial a&-k w paruıa prtmme almak iatieynle-
a .-iti daire mlcl9rlq&ae m8nıcudarı ilin olunur. 
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Ankara merkez hdzıssdıha miiesse-

• re 
komisyonu 

liğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: •bammen bedeli 15950 lira olan 

SSO ton l&nikok kamtlri kapalı aut uıuliyle ebiltmeye konul· 
mufttar. 

2 - Eblltme 25.9.137 CUlllıll'teli gilnD uat 11 de mileueae ... 
tm üaa komisyonunda yıpdllıCÜb&\ 

S - Şartume mne.-e ........ mutemedlilinden temin edi
lebilk • 

4 - Ebiltmeye preblı.ek iPa isteklilerin 1196 llra as kurut 
muwıklaıt teminat Yermesi " aynea 10.000 liralık kömür iti yaptı• 
ğmı tenik etmesi Jbımclır. 

S - Muvakkat teminat huclu• ve aahiller aıbat umum müdürlüiil 
.ezneaine yatırlcaktır. 

6 - Tetklif mektublannı yabnda 2 inci maddede yuıJı saat
ten 1 1Ut neline kadar utm alma komisyonu reialiiine getirile· 
relıc amkbus mukabilinde nrilmeei lhımdır. Dıt urfm mWıUr mu
mu ile iyice lrapatıbnıt olmaeı tamu. Postada olacak pcilaneJer 
kabul edilme&. (3267) 3-4897 

Konya İli Kültür Direktörlüğünden 
E itme Uim 

ı - Elıcalltmeye lııoalua it: Koayacla lnceminare madreaesinln 
tamiridir. 

2 - ltefif bedeli 6923 Unaclır. 
3 - Eblltme kapalı arf aaaliyledir. 
4 - Eksiltme m&ddeti 4.9.937 tmibinden itibaren 23.9.937 ta-

rihne kadar 20 ,eedtlr· 
5 - lluftkbt teminat Slt liradır 
6 - ihale Z4.t.t~7 tarihine rastla~ cuma gUnU; aut on bette 

Koııp btıkflmet daıreainde ldUtar direktörltltfl ma~ımmcla yapı
lacaktlr. 

7 - lateklilerin teklif mektublarmı " 2490 numaralı kanan 
mucibince ticaret odası ftailraimı .e naf• vekiJetinden 937 )'Ilı 
için almmıt ehliyeti fenniye weaibamı •e bu gibi itJeri yaptılma 
dair muteber belıeaiyle birlikte 519 liralık munldrat teminat ma]r. 
bus •eıa mektubQnu ıltmcı maddede yazılı gflncle ihale uatmdaıı 
e~ u bir uat net Jdlltilr dinktlrt&pne makbuz mukabilinde •er
mıt olmalan tarttır. Posta ile cWerilecek mektablann nihayeti
hale utma kadar küldlr direktlrltlllne ge1mit olması .e dıt ar
fm lllilhflr' mumu ile iyice hpı•m• bulunmuı J&znndır. Postada 
vaki olacalr teahhDr kabul olunmu. 

8 - Keşif nrakı •e fenni ft eblltme ,.rtnameıerl ye mulıcaYele
name her gtln Konya eski eserler mlbeei direktarlüpnde görille
bilir. Hariçte olanlara urib adresleriyle posta lcretinl g&ıderdilıc-
lerinde kendilerine yollanır. (3171t 3--48&3 

Ankara aliliğin en 
Ball kuaaı merkez illıokulaaua (659) Hn kctff bedelli tami

ratı 13.t.137 sllntınden itibarea (~ cin mlddetle açık ebiltme
~ Jrıomalmuttur. TaliWeria ..,...,ı ı&mek n daha ziyade ma
-..... almak tlserı Balada mlaftf .....erJutau, ADlrand nafıa 
ml4tlrllllhe " ihale Pil olaa f.I0-937 ~ .atıacı .- (15) 
• War 1ı:etif beclellnm J8ade (7.S) an.. mlbetinde mu•kbt • 
~le beraber Bal& ~ mahmmııla mltetekkll )i. 
aud binlayoaa mllrMalatlan illa. ollllaur. (Mn) 3-5132 

N&w heetaleez11i c.a.ct aaerka .... 
c:srahl tefi tahaneai dahib ........ 

Her ıtın uat içten .. nra lddar mütehaı ... 
eWacle butalarmı kabul eder. Heratm hatalarım uat ıs 
Telefon: 1499 den aoua Yenitehiı' 11.,. 
Adr•: Kooperatif arau Ali rati,et caddesi 10/1 numa. 

llamü Apart. No. t D. S nb niadı kabul eder. ---------11 ·---· Tel: 1694-· 

- CIZLAYAN, 
- VIZl.AYAN, 
- ÇATIJtDAYAN, 
- SUSAR 

Radyonuza 
Yeglne çare: 

Telefon Jlfl dea 
tecrtıbeli bir 

RADYOTEDtBYEN 
Tanfmdan maayeneelni isteytnis 

Vlsiteei: Z liradır. 
S-SlG6 

Cimi 
Koyun eti 
Kum eti 
Situ eti 
u.na eti 
Koyun b8breJc yalı 

'J'avuk 
Hindi 

Miktarı 
92500 kilo 
15200 .. 
134500 ,, 
7300 .. 
1300 .. 

3825 Adet 
2000 " 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnameleri mucibince z adet aipra paket _ld_.. 

palı sarf uaaliyJe mDn•laısya komı1mUftm'. 
2 - llulwnnn~n bedeli 18000 Un " maftldlat temlmt 

liradır. 
3 - Ebiltme 12.X.937 tarildae raat1ayaD u1ı sBa1 aut 11 

Kabatafta inbiurlar lnuım n mtıbayaat tubnindeki al• 
misyonunda yapılacaktır. 
.._ 4 - Şartnameler paruu olanlr yukarıda adı pçea koml9 
- ılm•bfllr. 

S - idarece (Yapllberı) malrine almmuı ma._n• 
mflnebaya cincek makine (Yapnberı) dir • .,._._,. 
etmek latiyen b9tb firmalar fiatals femd tekllflerinl ......... 
dan 15 ıtlD nel tetkik edilmek isen bhiMrlar tltla blllrDaı .. 
tubealne vermeleri n tekliflerlnln bbal olundupaa dair 
•lmaı•an lkımdır. 

• 6 - ~llhlrltl teklif mektuba, lamuDI YOAik " ebliltm9" 
tink ftallaıaiyle " 7.S teminat akçamı ilatift edecek olla 
~ ebiltme ıilnl en ıet aut 10 na bclu yullarada ... 
komieyon hefbnhtma makbm mukabilinde nrilmit olmabdir. 

(ssss> a 4sos 

lzmir belediyesinden : 
Belediye ban guı fabrilaıaı tek teabla jenent&ttl n 1ın1 

la illveli teabin clhumı bnl " Z4 uattıe agart yedi bin bit 
metre miktp ıu iatlbaal edebilecek laıbWyette altı plmH -tllr.ım 
kamaralı bir bava cuı iatibaal ocatmm mılnme n 
kapah Arfla ebiltmeye koaalmuftur. 

&utmmenln fenni kwnmda yudı oldup ftÇhile ocatm 
ahhide aid awldae aUt " ma•....,,..ile montajmm bedeli ..ıllll[ll 
~ yetmif bin .... ,.. llndır ............. 176 brut bedel 

l111de ........................ abmr. Tllplldaa ..,_... 
pollta Ocredai ele gladermelfclirler. Bbfltme bhiDcl .,._ ıt 
~ u1ı &btı uat 16 dadır. ittim ~in cMSrt bin yedi ,.. Jemit 
linlı.k muvakkat teminat makbun Ye}'& bllllb tendut ......_ 
iJd bia dart ,as clobaa •yılı bmman tarifi clalrmiade ......... 
teklifler ihale glnG olan 19.10.937 Alı g8nl uat ıs e bdar 
ye endlmen reiallliae wrillr. (3195) 3 4• 

latanbuldan ••dede ~ 
ntavanncla IDeldl1M bafla-

tır. 1 48Z8 

60 
150 

MuUmmeıı "7,5 Temiaatı 
Bedeli 

Lira kanat Lira Kanlf Tarihi 
41615 • 3121 17 
... 00 513 • 
- 00- .. . uss • 111 ... e.ıNaf 

....!!!.. .!!.. _!!.. ..!!... c.. 

.... .. 4151 10 

ms oo 172 12 
3000 00 225 00 - --
5295 00 WI 12 

Kiralık mobilyalı 

oda 
tcar!z1ann~Ollliayonumuıa 1-ilı yatılı olmllann ihtiyacı ola miktar, wıl• wa beclel " Ulı: ..... " 
lesi 8.IO.l

937 
yaadı et ve tawk partileri ayn ayn. kapalı arf ...ıe ile ........,_ konahmtt•· 

2 
_ Ebu: sDnil ... ~ ıs " ı~ ela Aııbn mektebler null•ebecllllinde ppılıcHbl. 
llerind L-•'' preceklerın 937 yılı ticaret oclMı n 2490 aaydı Jmauaa z 'ft 3 dl ............ Yeni,eblr lnlulib sokak No. 

4 - Telefon 2103 • 3-5110 

Kiralık Daire 
D8tt oda, bir bol, kalorifer 

ve sıcak au. 
Adres: 
Maltepe (Bomoatl bahçeel 

armı) Akıncılar aokatı. Tele
fon 3948 yeni ufalt n otıobla 
danlma bir dakilra (Salt ..... 
aputıawm) ,_,MI 

re e e "'"._ beJıelerle komiayoaa plmelerl. 
3 - isteklilerin teklif mektublanıU 2490 uyılı anan .....,... dalr.mde ihale ..ınıtm 

=-=~=.-:--~·mukabilinde Yetmeleri n ~I a&mek latiyenler .....: 
n lııcımiayon lrltibine mtıncaatları uan olunaı. (3415) 

Heyecanlı, at1d ft korku uhneleriyle 
dola bly6k film 

SATIUK HAYALET 
ltobert Donat 
Rene CWr 

AJflC&: CAMLJ aBlblLBlt 
• 

··- Pı'•el-- .. .......... ettlll &en- ...... 
R0-YALAR DIYARDIDA 

Aynca: CAl'IU RS81JIUnt 

Halk ..--wt u.ıs .. 
SAal ODANDf ESRA81 

l&BIR BAHÇBl.INDB : 
BU GBCB SUT TAii 21.30 DA: 

iKi YAVRUCUK 


