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Tarih kurultayı. ·kapand 
Bütün yabancı profesörler 

Atatürke tazim ve 
1ayranhklarını bil~irdiler 

Bayan Afet kurultayda türkün yarahcılık 
ve inkılabcıhk vasıflarını tebarüz ettirdi 

İstanbul, 25 (A.A.) - İkinci tarih kongresi saat 14 de Maarif Veki
li B. Saffet Arıkan'ın başkanlığrnda toplandı. Sekreterlik yerlerinde 
Bn. Fakihe Öymen (İstanbul) ile B. Faik Reşid Unad bulunuyorlardı. 

Türk tarih sergisinde 
teşhir edilen eski 
eserlerden bazıları Atatürk beraberJerinde bazı vekiller olduğu halde toplantıya şeref 

\'ermişlerdi. 

Başkan sözü Prof. B. Hart
ınann' a verdi. Pr. Hartmann uzun 
bir tebliğde bulundu. 

[Bu tebliği aynen dördüncü 
sayfamızda bulacaksınız.] 

İkinci celse, saat 15 de Saffet Arı
kanın ba~kanlığında toplandı. Başkan 
sözü Pr. Bn. Afet'e verdi. 

Bn. Aletin tezi 
Pr. Bn. Afet sıksık alkışlarla kesi .. 

len tezini tebliğ etti. 
Büyük Atatürk, Bayanlar, Baylar, 
Tarih hadiseleri aynen tekerrür et

mez, çünkü zaman ve mekA.n killtUr U
zerindeki faaliyeti ile her cemiyetin 
tekimülüne tabidir. Bir milleti anla. 
tnak için onun tarihinin derinliklerine 
nüfuz etmek ve muhtelif devirlerdeki 
gidişini takib etmek lüzumu karşısın • 
~ kalınır. Türk milletinin tarihi en 
ÇoJc bilinmeğe layık olan kısımlardan 
biridir. Bu tarih o kadar derin ve ci
han kültür bağlariyle perçinİidir ki o
nun içinde türk cevherlerini bnlmak 
Onları anlamak ayrıca insanlık için bir 
derttir. Bu geniş ve derin tarih i
çinde yalnız parlak ve iyi şeyleri gör
n:ıekle kalamayxz, onun hataları da ye-

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

B. Celal Bayar 
iş bankasında 

.-

Ecnebi profesörlerin sözleri 
Profesörler, Atatürk'ün ve Türk Tarih Kurul
tayının dünya medeniyet tarihini aydınlatmak 

hususundaki çalışmalarından tak<lirle bahsettiler 

B. Saffet Arıkan'ın nutku 
Bayan Afet'in şiddetle alkışlanan saileri sahasında tarih ile uğraşan ilim 

nutkundan sonra, söz Almanya namına adamlarına yeni bir istikamet verdiği· 
profesör Hartmana verildi. ni ehemiyetle kaydettikten sonra kon-

Prol. Hartman'ın teşekkürü greyi hazırlamak için sarfolunan me-
saiyi ve elde edilen neticeyi ve onun 

Profesör kendilerine göst erilen em-
kıymetini takdirlerle tebarüz ettirdi 

salsiz misafirperverlikten dolayı teşek.. 
kür ettikten sonra tarihi abidelerin ve dedi ki: 
kendilerinde uyandırdığı hayranlığı ' Eğer teşekkürlerimizi kelimelerden 
kayıd, fakat ondan daha derin olan ve başka bir şekilde de ifade edebilirsek 
devlet reisimizin son senelerdeki idare.. kendimizi bahtiyar addedebileceğim.ize 
si altında tahakkuk eden değişiklikle- emin olabilirsiniZ'. Türk tarihini daha 
re olan hayranlıklarını tebarüz ettirdi. derin anlamak için hepimiz 'candan gay. 

ismet lnönü, Bn. lımet lnönü çocuklarr ile beraber Türkkuşu ıahasınJa 

Bayan Gökçenin iştirakiyle 

Türk kuşu filosu 
dün Konyaya git 

Konya bayram yapıyor 
Yurdun şark 

ve cenub tarafla
rında 2000 kilo. 
ınetrelik bir uçuf 
yapacak olan türk· 
kuşu filosunun se
yahati diin saat 
on beşte başlamış
tır. 

Memlekette ha
vacılık sevgisin! 
ahlak haline ge
tirecek olan bu zi
yaretlere halkın 

gösterdiği büyük 
ve candan alaka 
dolayısiyle, gü
nün en mühim ha
diseleri arasına 

girdiğinden, bil
yüklerimiz her za. 
man gösterdikleri 

alıikayı esirgeme-

mişler ve filoyu 

*~ 

Bn. Sabiha Gökçen, Bn. Naciye T oros'la beraber 

• 
1 

bizzat Başvekil İsmet İnönü uğurla
mak liltfünde bulunmuşlardır. 

Öğleden evel, Türk Hava Kurumu, 
Marmara köşkünde Başöğretmen Ba-

yan Sabiha Gök~en şerefine bir öğle 
yemegı vermiş, bu yemekte Kurum 
Yarbaşkanı B. Feridun Dirimtekin, ge-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Başvekalet vekili B. Celal Bayar zL 
raat vekili Şakir Kesebirle birlikte dün 
Öğleden evvel Türkiye İş Bankasına 
gelıniş ve umum mildilr B. Muammer E
rişle bir saat kadar görüşmüştür. 

Profesör kongrenin kendi şahsi me- (Sonu 7. inci sayfada) 
--~------------------------.....; _____________________________ __;:__ __________________________ ,.:_ _________________ ~-

Dil bayramı . 

büyük törenle 
kutlanıyor 

Bugün yurdun dört köşesinde, ilk 
dil kurultayının toplanışmın beşinci 
Yıldönümü, dil bayramı olarak büyük 
törenle kutlanacaktır. Bu münasebetle 
bugün saat 18 de Ankara ve İstanbul 
radyoları birleştirilecek, radyoda Türk 
dil kurumu adına bir söylev vedlecek
tir. Bu söylev bütün halkevlerinde 
radyo ile dinlenecektir. Törenlerde, dil 
Çalışmalan, dildeki yenilikler, dil işin
de elde edilen başarılar belirtilecektir. 
A.na dilimizin büyüklüğü, geniş varlığı 
\re Güneş - Dil torisinin dil bilginleri 
tarafından nasıl büyük bir ilgi ile kar
trlandığı anlatılacaktır. 

Şehrimizdeki tören 
b·· ~alkevimizde de bugün saat beşte 
1'~.Y~k bir tören yapılacaktır. Dr. Ragıp 
ha uzun töreni bir nutukla açacak, dil 
.. __Yraını hakkında Nasuhi Baydar ve 
ogretnıen Muhiddin birer söylev vere
cekler, Münir Müeyyed bi·r şiir okuya
caktır. 

Saat altıda radyodaki söylev dinle
ne.eek ve sonra konser verilecektir. Tö
ren sonunda da Karagöz oynatdacaktu. 

Türkkuşu kanadında: "Ulus,, 
Yeni Ulua, cumhuriyet bayramlft

da Türkiycnin en kuvvetli likir oe 
havadis gazetesi olarak çıkmaya ha. 

:zırlanıyor. Bunun için yeni bir maki,.. 

na getirtmiş, biitiin vasıtaları.ru yeni

lemiş, kadrosunu kuvvetlendirmi§tir. 

lnkılôbın sadık bir işçiııi olan 

Ulus'un bu kalkınmaeı, memleket da

valarına hizmet eden bütün milli mO. 

csseselerde büyük bir alaka ile harfl

lanml§tır. Bu arada Türk Hava Ko

rumu, Ulus ailesine büyük bir yakın. 

lık göstererek memleket turuna Çl:

kan filosundan bir tayyarenin kanad· 

larma «Ulus gazetesi-. levhaşuaın kDD4 

masına ve bunun her geçtiği yerd• 

)'eni Ulus'un hususiyetlerini anlalaa 

dövizler atmasına müsaade etmİJtİı'! 

En ileri teknikle çıkmağa hazırla.. 

nan Ulus, en ileri müesseselerimi:zdea 

biri of an 1'ürk Hava Kurumunun tay.

tayyareleri vasıtasiyle, bu dövizleri 

dün ilk defa Konya üzerine ataralı 

türk matbuatına getireceği yenililı

lerden bfrini yapmıştır. 
[Bu hususta fazla tafsilab 8 inci 

sayfamızda bulacaksrnrz.] 



-====~========================================================== ULUS 

Sanat aleminde: 

NAZMi ZiY A 1882 -1937 
Sanatkarların ölümü, öteki fanilerin 

ölümü ile kıyaslandınlamaz. Bu dünya.. 
da geçirdikleri kısacık devreyi hiç bir 
iz, hiç bir -eserle işaret edemiyenlel' 1 

gözlerini kapadıkları zaman, seneden se· 
neye hafifleşerek nihayet bir gün ebedi. 
yen silinecek bir hatıradan başka bir 
ıey bırakamazlar. Bu hatıra ancak eşin, 
dostun kalbindedir ve ölen kadar fani 
ve gelip geçicidir. 

Sanatkarlar ise dünyada karşılaşbk
lan bütün acıların intikamını gözlerini 
kapndıklan andan itibaren almaya baş
larlar. Garib teceJJi ! artist, öldüğü dak·ka
dan itibaren layemut olur, bu topraktan 
vücudunu çektiği günden itibaren bütün 
tahıiyeti ile yaşamıya başlar! 

Gerçi bunun bir tek §artı vardır: 

Ebedi yaşamayı temin edecek kadar kuv
vetli ve olgun bir eser bırakınıt olmak! 

Geçen gün üstad Nazmi Ziya'nın a.. 

ni ölümü haberini aldığım zaman bunla
n düşünüyordwn. Eser vermek, bol 
iş çıkarmak sanat alemimizin o kadar 
ehemiyetli derdlerinden biridir ki, Naz.. 
mi Ziya gibi bütün hayab imtidadmca 
durmadan dinlenmeden ,en büyük sanat 
a~kı ve hırsı ile çalışmış bir saantkinn 
ortaya koyduğu eser, onu daima saygı 
ile anmamız için kafi bir sebeb teşkil e
der. 

Onu aramızdan çekip götüren ölü
münden bir iki hafta evel, akademide, 
sergisini hazırlamakla meşgul olduğu 

bir gün ziyaret etmiştim. Üç yüzden 
fazla tablo özenerek, bezenerek yapıL 
nuş, tertemiz çerçevelere geçirilmiş üç 
yüzden fazla eseri akademinin iki geniş 
atelyeııinin dıvarıru boydan boya kaplı
yordu. Bütün bir ömür, bütün bir heye
can ve bir aşk! Sanatkar belki ilk defa 
olarak kendi aksinden başka bir şey ol
mıyan eserini bu kadar yakından göre
biliyor, o eser ile karşı karşıya seniz 
bir konuşma yapabiliyordu. O gün Naz
mi Ziyanın halinde, sözlerinde ve bakış
larında kendini gizlemeye çalışan bir he.. 
yecan, mahiyetini pek güzel anladığnn bir 
endişe ve sanki bir korku sezmiştim. DL 
varlara a~lığı bu üç yüz resim ona kim 
bilir hangi üzüntüleri, hangi didinme
leri, hangi derin ve bitirici istirablan, 

nihayet hangi şevk ve coşkunluk.lan ba
brlatıyor<lu ! o an Michel • Ange'ı dü
şünmüştüm. Baştan başa kendi eseri ~ 
lan Medicis'lerin mezarını her ziyaret e-

tzmirde modem bir hava 
istasyonu yapılıyor 
İzmir (llu-susi) - Şehrimizle An

kara ve İstanbul arasında hava sefer_ 
!erine yakında başlanacaktır. Cuma o
vasında çok modern b!r hava istasyo_ 
nu vücuda getirilmektedir. Bu işle 

meşgul olmak üzere Devlet havayolla.. 
rı umum müdürü B. Sabri şehrimize 
gelmiştir. Umum müdür, henüz inşa 

halinde bulunan istasyonda tedkikler 
yapmış ve tesviyesi tamamlanan saha. 
da iniş ve ç ıkış tecrübeleri yaptır

mışt .r. 

Alandaki sivil hava hangarı tamam.. 

lanmıştır. Ayrıca bir de istasyon bina
sı yapılacaktır. Binanın keşif bedeli 
8.000 liradır. Şehrimizde hava seferleri 
ilk teşrinde başlıyacaktxr. 

Yatı .okullarına talebe 
alınıyor 

Vilayetimizdeki üç yatı okuluna ta

lebe kayıt ve kabulüne devam edilmek

tedir. Talebe seçme komisyonu henüz 

seçilmemiştir. Bu seçimin önümüzdeki 

ayın ilk haftasında yapılacağı tahmin 

edilmektedir. Bu suretle ayrılacak ço· 

cuklar Etimesut Kızılcahamam, Çift-
' . 

lik onuncu yatı okullarına gönderile-

ceklerdir. Talebe kadrosu henüz tesbit 

edilmediği için alınacak talebenin mik
darı henüz belli değildir. 

Konyadct dokuz ayda evlenenler 
Konya, (Hususi) - Dokuz ay için

de şehrimiz evlenme dairesine 322 çift 

müracaat etmiştir. Bunlardan sekizi ev

lenmekten vazgeçmiş, aJtı çift de mü· 
r acaat lar m dan sonra bir daha evlenme 
dairesine uğramamışlardır. Dört çiftin 
nikahları b""şka yerde yapılmış, yirmi 
c · ft de kanuni müddetleri bitmediğin
d n nil ahlarr yapılamamıştır. 

J 
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dişte, "Ah, beni bıraksalar da ıu hey
kellerin kuı;urlannı tashih etsemn diye 
çırpınan Michel -Ange'ı!. Dıvarları, o.. 
raya güneşin binbir aksi ve bin bir ren. 
gİ çarpım' kadar şenlendiren ve ya§8.
tan tablolan karşısında Nazmi Ziya, an.. 

cak hakiki saantkarlara mukadder olan 
bu ulvi endişeyi his ediyordu. 

* Halbuki, ruhu şad olsun. O gün gör-
müştüm ki üstad, kendine, türk sanat 
tarihinde ölmez bir iz oyacak kuvvette 
bir eseri başarmıştı. Tabiat sevgisi ve 
bayranbğı. Bu onda vardı. Bir dakika 
bile durmak bilmiyen bir çalışma, bir 
uğraşma. Nazmi Ziya, bütün ressamlar 
arasında bu hassayı en fazla taşıyan bir 
sanatkardı. lıçiliğine, tekniğine sahih 
olmak. O, kendi imkan ve hududlan İ· 
çinde - ki bunlar hiç de ihmal edilemez 
bir mahiyettedir _ mes1eğin bütün çetin 
manialanoı birer birer aşmaya çalışmış 
ve çoğunu da aşnuştı. 

Empresiyonist görüş ve icra edişi.. 

nio varisi olarak, Nazmi Ziya, "lıık'' 

mefhumunu - yani güneşi - baş kaygı o. 
larak kabul etmişti. Bu kaygı he."llen 
hemen bütün eserinde besbellidir: Eşya
ya vuran güneş şuaını cıvdbsını, güne
şin tabiatte uyandırdığı bin bir ışık ve 
bin bir gölge oyuolarİnı terceme etmek 
istedi ve çok defa etti. Bilhassa öğle gü
neşi tesirlerini ifadede muvaffak olurdu. 
Geniş, kalın ağaç kümelerinin arasından 
sızarak çimenlere ,san veya kırmızı top
raklara vuran şuaların, nemli sabahla
nn ve pembe akşamlann ressamı idi. 
Tabloları, mavi, turuncu ve san, yeşil 
ahenkleri içinde, derin bir tabiat hayran
bğının saf fakat olgun tezahürleri idi. 

Çalakiyi ve sahte mahareti, "virtuo
ıite" yi sevmezdi. Fırça darbelerinin, 
çok kerre iktidarsızbğı gizlemek istiyen 
yalancı ustalığın düşmaıu olan bu re11-
sam ,renklerini azar azar, bir mozayik
çinin ciddi bir işçilik ihtimamı ile, yan 

yana kordu. Son günlere kadar akade. 
mide görülen üç yüz şeffaf ve temiz re
sim işte bu aşkın, bu sabrın ve bu sanat 
endişesinin neticesi idi. 

Biz, bir kudretli sanatkar ve bir in
san kaybettik. Fakat o, güneşten çalm
mış kü-çücük murabbalar, mustatiller ~ 
lan eserleri ile, ebediliğini çoktan temin 
etmişti 

Nurullah BERK 

Bizim kusurlarımız 
Karilerimizden biri, yazdığı u

zun mektubta, gazetemizin bir ku
surunu dört madde halinde anlata
rak ben.den bu ayıbımızın hesabını 
istiyor. 

Bir gazetenin devamlı karii, o 

gazete üzerinde, en .az her hangi 
muharriri kadar hak sahibiciir; ve 
bu hak her sabah ödediği beş kuru
şun değil, o gazeteye inanarak bağ• 

lanmış olmanın verdiği haktrr. Bu
nun içindir ki bazı gazeteciler ka· 
rilerinin öğücü mektublarından zi
yade yerici mektublarrm alaka ile 
okurlar. 

Ben de bu kariimin biraz ten
kidci ve daha çok alaycı satırlarım 
biraz alaka ve bir haylI kahkaha i
le okudum. Bir arab askeri fotoğra
iisini bir çinli tayyareci resmi di
ye gazetemize koymuş olmamızdaki 
hatayı bir ''rökor'' sayarak bizi teb· 
rik eden kariimizi ben de mizah
daki kudretinden dolayı tebrik ede
rim. Ve ilave ederim ki yanlışımı· 
zı kendisiyle birlikte iarkederek 
düzelttik. 

- Bu yanlışı daha eve/ farke
dip düzeltmeli idiniz! 

Bu cevabın cevabı, biliyorum ki, 
budur. 

Fakat kariimin müsaadesiyle 
kendisine biraz kendimizi anlata
yım. 

Kariin • ve tabii mahalle kahve
sindeki mütekaid kariin değil - ni
hayet yarım saatte okuyarak, % 99 
ihtimal ile bir tarafa fırlatıp attı
ğı ve % 1 ihtimal ile de sakladığı 
gündelik gazeteler, mevcudiyetleri
ni mikrosk:Jbun haber verdiği o a
ca 'b m:ılıluklar gibi, doğdukları an-

Sivas-Erzurum 
demir yolunda 

Sivas • Erzurum yolunun birinci 
merha\esi olan ve bu yolun ama 
itibariyle en çetin kısmım teşkil 

eden Sivas _ Divrigi hattınm cumhu
riyet bayramında işletmeye açılaca
ğım yazmışbk. 

Bayındırlık Bakanlığına dün ge

len malfunata göre ATMA boğazm
daki tüneller kamilen delinmiş ve 
ray ferşiyatı Divrigiye 4 • 5 kil~ 
metrelik bir mesafeye kadar yaklaş· 
mışbr. 

Birinci merhaleyi teşkil eden 
Divrigi, Sivas'a 172 kibmetre mesa
fede bu!unınaktadır. Tren ikinci 
merhale olan Erzincan'a 1938 de, 
üçüncü merhale olan Erzurum•a 
1939 da varmış olacaktrr. 

TOPRAK ALTINDA 

Sağ kalan 
bir kuyucu 
Aydın, (Hbsusi) - Şehrimizde çok 

gar ib bir vaka olmuştur. Aydının tarun
mrş kuyucu ustalarından İsmail, Tellide
de mevkiinde bir bahçe kuyusunu temiz
lemek üzere kuy uya girmiştir. İsmail tam 
kuyunun dibine yaklaşırken yukarddn i
tibaren taşlar döki.Umeğe başlamtş beş 
dakika sonra dört beş metre derinliğin
rleki kuyunun bir metre kutrundaki ~e
nişliğini kaplayan taşlar, İsmailin üze -
rine yığılmıştır. Kuyu sahibleri vaziyeti 
jandarmaya haber vermişlerdir. Biraz 
sonra adliye, zabıta erkanı ve İsmailin 

kansı kuyu başına toplanmışlardır. Ko
casını kaybettiğini zanneden kadının çıl
gın haykırışlan arasında kuyunun taş • 

lan temizlenmeğe ve ceset aranmağa 

başlanmıştır. Dört saatlik bir çalışma

-lan sonra taşlar temi~lenince İsmail sa

pa sa~Jam hi~ bir yerine ufa!{ bir bere 

bile olmadan meydana çıkmı:ıtır. Kuyu~ 

cu hiç istifi :ıi bozmadan ve kimseden 

yardım bek1emeden kuyudan çıkmıştır. 

İsmail'ı muhakkak bir ölümden brta -

ran, kuyunun altındaki büyük bir kaya

dır. İsmail bunun altına girerek kendi

sini korumuştur. 

larda ölürler. Fakat gazetelerin do
ğu.~unda çekilen sıkıntı/an bir de 
bizlere sorunuz: Muharrir, müret
tib, musahhih, tekrar ınürettib ve 
musahhih, sayiacı ve gene musah
hih, nihayet makinecinin kendisi 
ve çırakları arasında kontrolü güç 
bir iş birliği istiyen gazete, tam ba
sıldığı sırada yan yana duran. iki 
resmin biri biriyle yer değiştiri
vermesi yüzün.den bütün bu teşki
lat için bir utanç vesikası halinde 
intişar eder. Olan olmuştur. işimi
zin iç yüzünü bilenler hatamızı ek
seriya müsamaha ile görürler. Biz
de kusur bulmak istiyenler, sizin 
gibi şaka ile değil, çok defalar, en 

şiddetli kelimelerle bizi tecrim e
'lerler. iyi niyetle kullanılmış bir 
tek kelimeden dolayı kapatılmış ga
zetelerin hikayesi gazetecilik tari
hinin başlıca fasıllarrndan biridir. 

Gündelik gazetelerin en büyük 
kusuru, bilir misiniz, nedir? 

Gündelik gazete olmak. 
Buna şunu da ilave edebilirsi

niz: Gündelik sütun muharriri ol
mak muharririn en büyük talisizli

ğidir. - N. B. 

Kadın mı, kuluçka nuıkineıı mıt 

Kartajen' de bir tersane memuru 
kansmm 1 eylülden 14 eylüle kadar 
tam dokuz çocuk doğurınll§ olduğunu 
ajanslar haber verdiler. Bu kadınca
ğız, dokuz çocuk doğururken, elbette 

dokuz doğurmuştur. 

Kanadadaki meşl.ur beşizlerden 
sonra bu dokuzlar, şayed y:aşasalardı, 
sinema sermayedarları için kim bilir 
ne geniş bir kazanç kaynağı olurlardı. 
Fakat çocuklardan ancak ilk ikisinin he
nüz hayatta kaldıklarına bakılırsa bu 

16 - 9 ~ 1937 

Kültür bakanlığında 
Muallimlerin nakil ve 

tayini için verilen emir 
Kültür bakanlığı, bu yıl muallim mekteblerinden mezun olan ve vi

layetler emrine verilenlerle bir vilayetten diğer bir vilayete verilen ilk 
mekteb muallimleri hakkında yapılacak muamelelere dair teşkilatına 
bir emir göndermiştir. 

İzmi tte büyük bir 
rıhtım yapılacak 

İsmit, 25 (A.A.) - Yeni yapılan 
plana göre, şehrimizin imarına doğru 
ilk hareketJer başlamış bulunmaktadır. 

Bu arada b elediye şehrin bütün sahili
ne boydan boya güzel bir rıhtım yap
mıya başJamıştır. Şimdiye kadar yal
nız yüz metre boyunda kalan bir kı
sımdan ancak den iz zevkini alabilen 
İzmit, bu rıhtımın yapılmasiyle tekmil 
sahilinden denize karşı yüzünü çevire
rek ve deniz cihetinden körfezi kucak
lıyan emsalsiz bir güzelliğe malik ola
caktır. Diğer taraftan Kozluk mevkiinde 
ki yangın yerleri mimar Yansen tara.. 
fından yapılmış olan plna göre taksim 
edilerek müsaid taksitlerle satılığa çı
karılmıştır. Bu arsalara yapılacak olan 
evler şehirde modern bir mahalle teş
kil edecegtir. 

Erzurumda ilk evkaf 
apartımanı 

Erzurum, 25 (A.A.) - Dün şehri
mizde ilk evkaf apartrmanınrn temeli 
törenle atılmıştır. Vali kalabahk bir 
halk kütlesine hitaben vakıfların şeh
rin imarına gösterdikleri alakadan 
memnuniyetle bahsetmiştir. Halkevi 
binasının inşaatı süratle ilerlemekte
dir. Hava inşaata müsaid olmakta de
vam ederse bina kıştan önce çatıya a
lınacaktır. 

Mütehassısın Adana bataklıkların
daki tetkiki 

Adana, (Hususi) - Adana ve civa-
rındaki bütün batakhkların kurutul
ması işine yakında büyük bir h.ız ve
rilecektir. Mütehassıs B. Dial9hestki 
şehrimizdeki tedkiklerine devam et
mektedir. Müteh,assıs faaliyet şeklini 
tesbit etmektedir. 

hadiseyi tabiatin bir garibesi olarak 
kayıd ile iktifa edeceğiz. Bir batında 
dokuz çocuk. Bu çocukları dünyaya 
getiren kadın mı, kuluçka makinesi 
midir acaba? 

Bu, bizde olamaz/ 

Sonposta, yapbğı yeni1iklerle dai
ma genç kalabildiğini isbat eden bir 
arkadaşımızdır. Çoğunu radyolardan 
aldığı bazı garib haberleri "Bu, bizde 
olamaz!" başlığı altında toplayarak 
karilerine yeni bir sütun daha ver• 
ıniştir. 

Arkadaşımıza teklif etsek: "Bu, 
bizde olur V' başlıklı yeni bir aütun 
hakkına ne düşünürdü 1 

ilanı harbsiz harb 

Sonpostada ''Siyaset alemi" sütu
nunu yazan arkadaş "Çin - japon har
bı hala ilinı harbsız devam ediyor.'' 
ha,lıklı bir yazı ne§retti. Bu yazıda, 
hadisenin sebebleri vakıa izah edil
miştir; fakat bir &ebeb unutulmuşa 

benziyor. Onu da biz habrlatalım: Es
kiden silahlı barq vardı. Asrın silah
lan §iındiki harbleri barışlı harb ~k
line getirdi. Japonlarla çinliler res
men dostturlar. Bu onlara yetmez mi? 

Hazin bir dava 

Beyoğhmda, on alb ya~ında bir 
kız, anası tarafından fuhşa teşvik edil
diği iddiasiyle polise müracaat etınİ§ 
ve kızın anası tevkif edilmiştir. 

Benzerleri eksik olmıyan bu gibi 
hadiseler, vukuu haberinin her inti
§annda bizi haklı olarak irkitir; çün
kü analığı da, evladlığı da en kudsi 
vasıflardan biliriz. Beyoğlunda tev
kif edilen anaya mı, kızına mı acıya
lım? 

Becayiş suretile vilayetlere ve
rilenler birbirlerinin yerlerine ta
yin edilmişlrdir. Bu gibilere nakil 
emirleri tebliğ edilecek, onlar da 
bu emirleri alınca yeni vazifeleri
ne hareket edeceklerdir. Geçen se
ne muallim mekteblerinden ı.1e
zun olup da vilayetler emrine ve
rildikleri halde, vazifelerine baş
lamadan askere alınanlar verildik
leri vilayet emrinde bırakılmışl ar
dn·. 

Bu gibi mualimlerden 1 ikinciteşrin 

937 tarihinde terhis edilecek olan lar 
yeni verilenlerle birlikte inha edilecek
lerdir. Bunların tayin emirleri kendile· 
rine 15 birincteşrinden sonra tebliğ e
dilecektir. 

Bir vilayetten diğer bir vilayete ve
rilen mualimler, tayin emirleri kendi
lerine bildirilmedikçe işlerinden ayrıl
mıyacaklardır. Kendi istekleri bulun
madıkça veya haklarında tasdıkten geç
miş bakanlık yasav komisyonu kararı 
olmadıkça hiç bir ilkmekteb muallimi
nin yeri değiştirilmiyecektir. 

M uvaffakıyetsizlikleri anlaşıldığı 

için uhdelerinde idari vazifelerinin de
ğişiklik kadrolariyle alınması istenen 
başmuallimler hakkında verilmiş mü
fettiş raporları değişiklik · cedveliyle 
birlikte bakanlığa gönderilecektir. Ma
arif teşkilat kanununun yirmi ikinci 
maddesine dayanılarak yerinin değiş
tirilmesi istenilen muallimlerin vazi
yetleri bakanlığa bildirilecek bu gibi 
nakiller yollanılacak vesikalar bakan
lrkça tetkik olunduktan ve uygun gö
rüldükten sonra yapılacaktır. 

Büdcelerine yol parası hiç koyma
mış veya cüzi bir para koymuş vilayet
ler, değişiklik kadrosunu yaparken mu
allimlerin bu yüzden mutazarrır olup 
olmıyacaklarnn göz önünde bulundu 
racaklardır: yol paralarını düyuna bı
rakmak suretiyle lüzumsuz nakiller 
yapmaktan çekinilecektir. 

Muallim mekteblerini nihari olarak 
bitirenlere hangi vilayete verilmelerini 
istedikleri sorulmuştur. Alınacak ceval:r 
lara göre bunlar da vilayetlere tevzi olu.. 
nacaktır. 

Köy muallimliği hakkını haiz olan 
muaUimlerden karı koca olanlarla ve sı
h:i mazereti bulunanlar mazeretleri ge
çinceye kadar merkezde çalıştırılacak -
!ardır. Vilayetlere verilen muallimler va
ziyetlerine bakılmak suretiyle münasib 
yerlere inha edileceklerdir. Bilhassa 
şark vilayetlerinde muvaffakiyetle hiz

met ettikleri için garb vilayetlerine na

killeri Bakanlıkça kendilerine teklif edi

lenlerden vilayetlere verilenler, terket

tikleri vazifelere uygun yerlere inha • 

dileceklerdir. Yapılan bütün inhalar en 
kısa bir zamanda Bakanlığa bildirilecek 
ve tayinler yakın bir zamanda neticelen
dirilecektir. 

Gazi terbiye enstitüsünde 
Gazi Terbiye Enstitüsünden bu yıl 

mezun olanların tayin kararnameleri 
hazırlanmıştır. Yarın alakalılara tebliğ 

l 
olunacaktır. 

lran transit yolu 
Gümüşane, (Hususi) - İran transit 

yolunun Çifteköprülerle Kop dağı a.. 

rasmdaki 180 kilometrelik kısmı bir bu-
çuk aya kadar bitirilecektir. 

~ ·············"···-~·-·;;····~ ........... , 
: ................................................. : 

Ankarada dün 35 derece 
ısı vardı 

vun şehrimizde hava açık ve hafif 
rüzgarlı geçmiş, ısı gölgooe 35, güneş
te 61 dereceye kadar yükselmiştir. Dün· 
Trakya ve Kocaeli mmtakalarında ha~ 
va az bulutlu, diğer bütün mmakalar
<la açık geçmiştir. Dün yurdun hiç bir 
yerinde yağrş olmamıştı r. En düşük ısı 

Konya ve E r zurumda 9, en yükc:ek ı sr 

İzmirÇc 28, 'Malatyada 33, Adana ve 
Malatyal' ::ı 35 <lerecedir. 
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Çin ve Milletler Cemiyeti 
1 aponya'nın Mançurya'yı iatilaıı 
~ uralarında Milletler Cemiyetin
den umduğu yardımı görmiyen Çin. altJ 
•ene evvelki hayal sukutuna rağmen bu 
defa da Milletler Cemiyetine müracaat 
etti. Çin'in murahhası Dr. Wellingtoo 
Koo, asamble huzurunda söylediği uzun 
ve hayli müessir bir nutukta japon teca
vüzüne karşı Çin'in korunmasını istedi. 

Çin tarafından yapılan bu müracaa
tın Milletler Cemiyetince nasıl bir mu
ameleye tabi tutulacağı mailim değildi. 
Filhakika Milletler Cemiyeti için takib 
edilecek üç yol vardı: 

1 - Mesele ile doğrudan doğruya 
aıarnble 01eşgul olabilirdi. 

2 - Asamble, dava ile konıeyi ala

kadar edebilirdi. 

3 - 1933 senesinde japon. çin ihti· 
lafını tetkik etmek için Milletler Cemi
yeti tarafından teşkil edilen hususi iıti
'are komisyonuna havale etlebilirdi. 

Hatırlardadır ki bu komisyon, i.Ja· 
P<>nya'nın Mançurya'yı istilasiy\e mey
dana ge!en ihtilafın son safhalarında tef• 
kil edilmiş ti. Azalan da konsey azalan 
ve Amerika dahil olduğu halde bazı dev
letlerden ibarettir. Ancak Amerika'nın 
bu komisyondaki azası, müşahid sıfati.. 
le müzakerelerde b~lunur ve reye ittirak 
etmez. Amerika bu Milletler Cemiyeti 
komisyoniyle teşriki mesaide ancak bu 
kadar ileri gitmek istemiştir. İşte Çin 
meselesi şimdi bu komisyona havale edil

miş bulunuyor. 
Meselenin komisyona havalesi, bu 

teşekkülün dört yıl içinde Uzak Şarka 
aid herhangi bir davanın hallinde müea
ıir rol oynamış olmasından ileri gelmi
Yor. MiHetler Cemiyeti için başka türlü 
hareket etmek, tehlikeli bir yol üzerinde 
Y"Ürümek demek olduğundandır ki dava 
komisyona havale edilmiştir. Çünkü gerek 
asamble ve gerek konsey yolu müeyyi· 
delere çıkar. Halbuki Milletler Cemi -
yetine aza olan bütün devletleı-in ka
çınmak İstedikleri budur. 

lstişari komisyona havale etmekte di
ğer bir fayda da Amerika'mn bu komis
yonda aza bulunmasıdır. Gerçi Amerika 
delegesinin reyi yoktur. Fakat uzak da
hi olsa, Amerikanın, bu meseleye karşı 
•lakası büyük bir kıymet ifade eder. 
'Bilhassa Cin bu alakaya eheıniyet atf. 

etrnektedir. 

Milletler Cemiyeti komisyonuna ha
valeden ameii bir netice çıkmıyacağı 
muhakkak olarak iddia edilebilir. Fakat 
Uzak Şarkta alakalan olan büyük dev
letlerin maksad,arı Çin'in yese ve ürnid
ıizliğe düşerek japon kolları arasına atıl
masına mani olmaktır. Daima şunu ha

brda tutmak gerektir ki Japonyanın 

Uzak Şaı·ktaki hedefi, Çinin fethi ve İ§ • 
gali değil, Çin bükümetinin kendi emri
ne muti olması noktasında toplanmıştır. 
Japonya, Çin hükümetinin Milletler Ce
miyetinden, Sovyet Rusyadan, Amerika 
lngiltere ve herhangi taraftan gelecek 
Yardımdan ümidini kesmesini ve kendi 
emellerine alet olmasım istiyor. Japon
ıiyaseti, askeri harekat başlamazdan ev
'Ve), Çin'i bu vaziyeti kabul ettinneğe çok 
çalışmıştır. Komünistliğe karşı, cephe 
birliği yapmak teklifine karşı Çin, ken-

disinin yalnız olarak komünist mesele -
ıiyle meşgul olabileceğini ileri sürmüş
tür. Japonyanın 01a1i yardrm teklifleri. 
ni reddetmiş, garbi Avrupa sermayesine 
avucunu açmıştır. Japonya, Çinin ken -
disindcn çekindiğini ve garbi Avrupa 
devletleriyle Amerika'dan yardım um

duğunu görüncedir ki su!h ve müzakere 
Yoluyla kabul ettiremediği vaziyeti silah 
kuvvetiyle empoze etmeğe karar ver· 
tniştir. Japon başvekili diyor ki: 

. - Biz Çin'i fethetmek istemiyoruz. 
Çın ile teşriki mesai etmek istiyoruz. 

Başvekil bu sözleri samimi olarak 
IÖylüyor. Fakat japonların anladığı ma
tlada "teşriki mesai" fetih ve işgal vazi
:Vctinden farksızdır. Cin bu vaziyete 
~Ü~rnemek için bugü~ mücadele ediyor. 

h;'k .. Şar~ta menfaatleri olan fakat da
k muessır yardnnda bulunmaktan kor. 
ı:~ devletler de Milletler Cemiyeti vası-

sıy)e Çini takviye etmektetlirler. 

~~============A=.=Ş=.=E=SM==E=R== 
B. Van Zeeland istiladan vazgeçti 

:a .. k ru sel, 25 (A.A.) - Matbuata ve-
n ; tniş olan bir tebliğde başvekil B. Van 

eetand b'· .. k d , utun ar a aşlarının musir-
tane ricala .. . . .f d . n uzerıne ıstı a an vazgeç-
ll:lış olduğu bildirilmektedir. 

ULUS ============== < -- --: 

B. Musolini dün Münibe gitti 
B. Bitlerle konuştu 

B. Musolini çok büyük 
gösterilerle karşılandı 

İnsbruck, 25 (A.A.) - Musoliniyi hamil olan hususi tren al'\lsturya
h ve İtalyan memurlarının idaresi altında olarak saat 7 de buraya gel
miş ve Avusturya emniyeti umumiye b:Jcanı ile Avusturya jandarma, 
polis ve asker müfrezeleri tarafından ıstasyonda selamlanmıştır. 

Mızrka faşist marşını çalmıştır. 
Musolini hususi vagonunda A l'\1&· 

turya delegeleriyle pek dostane 
bir tarzda görüştükten sonra tren 
Almanyaya doğru yoluna devam 
etmiştir. 

Musolini alman hududunda 
Kieferofelden, 25 (A.A.) - B. Mu.. 

solini'yi hamil bulunan tren, bu sabah 
saat altıda ilk alman hudud istasyonu 
olan Kieferofeldene varmış ve B. Mu
solini burada hararetli surette, B. Hit
lerin muavini Dr. Rudolf Hess tara
fından karşıtanmıştır. Dr. Hess, Mü
nibe kadar B. Musoliniye refakat ey
lemek üzere B. Musolininin hususi 
trenine binmiştir. 

Muaolini Münihte 
Mlinih, 25 (A.A.) - B. Hitler, B. 

Musoliniyi istasyonun peronunda karşı
lamıştır. Duce mütıetbessim bir çehre 
ile Führer ve hükü,met erkanını seıam
laımş ve ellerini sıkmıştır. 

Delikanlılardan ve genç kızlardan 
mürekkeb bir koro heyeti, Hitlerci 
gençler marşını ter,ennüm etmiştir. İs
tasyonun önünde büyük bir halk küt
lesi, Duçeyi alku~lamıştır. 

İstasyon peronunda Duce ile Füh
rer'in tebrik ve teşekkürlerinden sonra 
alay yola düzülmüştür. 

En başta yalnız başlarına olmak üzere 
Musolini ve Hitler, sonra nazırlarla al
man ve italyan ricali geliyordu. 

Bu zevat yalnız olarak istasyonun 
merdivenlerinden inerlerken kopan al
kışlara mukabele olmak üzere bir an 

durmuşlardır. 
Duce, muhtelif nasyonal - sosyalist 

teşekkülleri teftiş etmiş. Bu sırada top
lar atılmış biraz sonra Duce ile Füh.. 
rer, otomobile binrnişlerdir. 

Alay yaşasın Duce, yaşasın Hitler 
diye bağıran iki taraflı seyirciler ara
sından geçmiş, Duce ikamet edeceği 
Prens Şad sarayı önüne vasıl olmuş

tur. 
Duce yarım saat dinlendikten sonra 

saat 11,30 da Führeri ziyarete gitmiş
tir. İlk görüşme bir çeyrek saat devam 
etmiştir. Müteakiben iki devlet adamı 
9-11-933 günü maktulleri abidesine git
mişlerdir. 

Öğle ziyafeti 
B. Hitlerin B. Musolini şerefine 

verdiği öğle ziyafetinde, italyanlardan 
hariciye nazırı Kont Ciano, İtalyanrn 
Berlin büyük elçisi Attolico, parti ge
nel sekreteri Strace ile B. Rocco, al
ınanlar tarafından ise bütün nazırlar 
ve parti erkanı ezcümle BB. Hess, 
Nöyrath, Göbbels, Himler, Ley, Frick, 
Rosenberg ve B. Ribbentrop hazır bu
lunmuşlardır. Yemeği bir kabul resmi 
takib etmiş ve nasyonal - sosyalist par_ 
tisinin bütün erkanı bu kabul resmine 

iştirak eylemiştir. 
BB. Hitler ve Musolini öğleden son

ra, B. Hitlerin evinden kıral meyda
nına giderek parti teşekküllerinin ge
çid resminde bulunmuşlardır. Meyda
nı dolduran yüzbinlerce kişinin önün
de, yirmi bin kişinin iştirak ettiği bu 
geçid resmi bir saat sürmüştür. Halk 
durmadan "yaşasın Führer ve yaşasın 
Duce,. diye bağırmıştır. BB. Hitler ve 
Musolini, halkı selamlamışlar ve bila
hare Prens Cari sarayına dönmüslerdir 
B. Hitler, buradan yalnız olarak hu-· 
susi ikametgahına gitmiştir. 

Mülakatlar 
Münih, 25 (A.A.) - B. Hitler, öğ -

leden sonra saat 17 ,30 da Prens Cari sa
rayına giderek B. Musolini'nin ziyareti
ni iade etmiştir. İki devlet adamı, bura-

[ KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Kahire - Mısır hükümeti ve Sü • 

veyş kanalı kumpanyası İsmailiye ile 
tuzlu göller üzerinde bir iç limanı inşa· 
sı hakkındaki mukavelenameyi imzala
mışlardır. 

X Belgrad - Naibi hükümet Prens 
Paul, Soteska şatosunda yugoslav manev· 
ralarmda bulunmuş olan ecnebi askeri 
heyetler reislerini kabul etmiştir. 

X San fransisko - Deniz tayyareci
liği dairesi şefi Amiral Cook, 1939 sene
si sonuna kadar Amerika Birleşik Dev~ 
Jetleri bahriyesindeki tayyare adedinin 
iki bine baliğ olacağım bildirmiştir. 

X Pariı - Zabıta, bir çok ecnebi1e
rin de dahil bulundukları söylenilen bir 
sahte pasaport işi ile meşgul olmakta -
dır. Şimdiye kadar 31 kişinin tevkif edil
miş olduğu söyleniyor. 

da, tamamiyle yalnız olarak, bir müd • 
det görüşmüşlerdir. 

Saat 17 ,40 da BB. Hitler Musolini, 
yaya olarak halkın alkışları arasında al
man sanat evine gitmişlerdir. 

B. Muıolini manevralara gitti 
Miinih, 25 (A.A.) - B. Musolini, ak

şam saat 19,15 de, refakatindeki zevat 
ile birlikte, alman askeri kuvvetlerinin 
manevralarında bulunmak üzere hususi 
trenle Münih'ten hareket etmiş ve istas
yonda B. Hitler ile parti ve hükümet er
kam tarafından uğurlanmıştır. Bu esna
da halk parlak tezahiirlerde bulunmuş

tur. 

Londra gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 25 (A.A.) - Bütün Londra 

gazeteleri Musolini'nin Almanyaya ge
lişi münasebetiyle uzun makaleler neş

retmektedir. 

Taymis diyor ki: 
"Musolininin Hitlerden bir askeri 

ittifak akdini istiyeceğini zannetmiyo
ruz. Maamafih bu ınülak:at sadece iki 
hükümet reisi arasında yapIIan ziyaret
lerden bambaşka bir mahiyettedir. Son 
Roma görüşmeleri ve İtalyanın şimdi 
Pariste deniz mütehassısları arası.'lda 
akdolunacak konferansa iştiraki kabul 
eylemiş bulunması nazarı dikkati celbe
decek bir hadisedir. Ve iki diktatörün 
sulhu muhafaza yolunda aynı müşterek 
azmi taşıdıklarını bir kere daha izhar 
etmeleri ve diğer rejimlerle iş birliğin
de bulunmak istediklerini ilan eyleme
leri çok mühim olacaktır.,, 

Deyli Telgraf da şöyle yazıyor: 
"İtalya ile Almanya arasında bir 

ittifak akdi pek muhtemel değildir. Zi
yaretin bütün gayesi İtalyan - alman 
dostluğunu tebarüz ettirmek ve diğer 
devletlere Roma • Berlin mihverinin 
mukavemet kudretini ~e yapabileceği 
tesirleri göstermekten ıbarettir. 

İngilizlerin nazarında bu mihverin 
Avrupa iş birliği ve sulhun muhafaza
sı aleyhine tevcih edilebileceğini zan
netmek için ortada hiçbir sebeb yoktur. 
İtalyan . alman anlaşması münhasıran 
tedafüi mahiyette olacak ve infiradı ta
zammun etmiyecektir. Almanya ve İtal
ya ötedenberi Fransa ve İngiltere ile 
dost olmayı istemişlerdir. Berlin . Ro
ma mihveri Faris ve Londra ile anlaş
tığı anda ortadaki gerginlik kendiliğin
den zail olacaktır kıi Hitlerin de öteden 
beri istediği esasen budur.,, 

Deyli Meyl gazetesi de Almanyanın 
İtalya, İngiltere ve Fransa arasındaki 
gerginliği izale edecek her türlü müza
kereyi memnuniyetle karşılıyacağrnı 

yazmaktadrr. 

Göğüs göğüse harb! 

bir Çinliler 
zafer kazandı 
Japonlar 5.000 telefat 
ve 2.000 esir verdiler 

Londra, 25 (Hususi) - Japon ve 
Çin kaynaklarından gelen haberlere 
göre, japonlar N ankini tekrar bomba
lamışlardır. Japon tayyarelerinden mü.. 
rekkep bir grup, şehrin cenubundaki 
kalabalık mahalleleri bombalamış, son.. 
ra bulutlar arasında kaybolmuştur. Bi
:az s~nra, 15 tayyareden mürekkep di· 
ger bır grup görülmüştür. 

Şanghaydan bildirildiğine göre, 
Nankini bombardıman eden 29 japon 
tayyaresinden üçü çinlilerin tayyare 
topları tarafından düşürülmüştür. 

Pa~ting~u tamamen işgal ed:ldi 
Tıen Çınden bildirildiğine göre, ja

ponlar Paotingfu'yu tamamen işgal et
mişlerdir. Çinlilerin ricat hatları kesiL 
meden kaçmıya muvaffak oldukları zan 
edilmektedir. 

Çinlilerin bir zaferi 
Mareşal Şankay Şek'in karargahına 

gelen haberlere göre, çin kuvvetleri 
Şansi eyaletinin şimalinde büyük bir 
muzafferiyet kazanmışlar, göğüs gö
ğüse şiddetli bir muharebeden sonra 
japonlara beş bin asker zayiat verdirmiş
lerdir. İki bin japon askeri esir edil
miştir. Gazeteler çinlilerin Tatungi 
şehrini geri aldıklarını yazmaktadır. 

Karaya çıkan japon askerleri 
Santral Nev ajansına göre, Vosung 

yakınına iki japon zırhlısı gelmiş, ye
di bin japon askeri Yang Peuda kara 
ya çrkarılmıştır. 

Kantondan bildirildiğine göre, ja~ 
pon tayyareleri bütün Kantonun fabrL 
katar mıntakasrnı bombardıman etmiş
lerdir. 

Macaristanın 
dış politikası 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar hari
ciye nazırı B. de Kanyanm Cenevreden 
Budapeşte'ye dönmesi münasebetiyle, 
Macar ajansı aşağıdaki yarı resmi tebli
ği neşretmiştir: 

"B. Kanya Cenevrede bulunduğu es
nada, birçok büyük devletler diplomat
ları ve devlet adamları ile görüşmek 

fırsatmr elde etmiştir. Bu esnada, üç 
küçük antant devleti mümessilleri ile 
de Macaristan ile küçük antant arasın
daki münasebetleri normalleştirmeyi is

•tihdaf eden ve Sianiada başlanan gö-
rüşmelere devam fırsatını bulmu~tur. 

Bu mesele etrafında iyi bir hava ya
ratılması için, evveıa, azlıklar mesele
sinde bir iyilik vücuda getirilmesi la
zımdır. Görüı;;melere iştirak edenler, 
karşılrklı noktai nazarlarını birbirleri
ne bildirmişlerdir. Şimdilik bir anlaş
ma hasıl olmamıştır. Mesdcnin büyük 
ehemiyetine binaen iptidai şeraitin vü
cuda getirilmesi için daha zamana muh
taçd ır. Bu görüşmelerde. o esnada Ce
nevrede bulunan Macaristanın Bükreş 
elçisi B. Bardossy de iştirak etmiştir. 

Sovyet Rusyadaki 
paraşütle 

tecrübeler 
manevralarda 

yapılan 
Moskova, 25 (A.A.) - Bit'lorusya as

keri mıntaaksmda yapılan manevralar es
nasında 2200 muharib kendilerine gös -
terilen bir noktaya yanlarında makineli 
tüfekler olduğu halde bir tayyare filo -
sundan paraşütle aynı zamanda inmiş -
lerdir. 

Müdafaa komiseri Mareşal Voroşilof 
bu harekatı kontrol etmiştir. 

Madridde 
tevkifler 
Madridde bir faşist 
teşkilatı bulundu 

Madrid, 25 (A.A.) - Harbiye nezare
tinin hususi servislerinin bazılan caaııs
luğa, bazıları da §.silerin Madride girme
leri üzerine hemen faaliyete geçmesi lJ.. 
zım gelen askeri kollara ait olmak üzere 
birçok şubeleri bulunan mühim bir fa • 
şist teşkilatına mensub 160 kişiyi tCY .. 
kif etmiş olduğu haber verilmektedir. 

Beyaz Falanj denilen bu teşkilat el
çiliklere ve bilhassa Şili elçiliğine iltica 
etmiş olan iki kişi tarafından idare ediL 
mekte idi. Maznunların ifadesine göre ba 
teşkilatın erkanı harbiyesi Şili elçiliğin
de bulunmaktadır. Neşredilen bir tcblil 
de ve nasyonalist Şili teşkilatı reislerin
den birinin de tevkil edilmiş olduğu ve 
bu şahsın elinde Brunete'nin plam ile 
askeri kuvvetlerin vaziyetlerini göste .. 
rir bir harita bulunmakla ittiham edil ... 
mekte olduğu söyleniyor. Diğer reisler 
arasında Arjantin elçilik memurlarmdan 
biri vardır. Kendisi henüz tevkif edil_ 
memiştir. 

Kara borsacılar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - İstan

bulda spekülasyon yapan kara borsacı
ların tesbiti için verilen emir üzeri-
ne açılan tahkikat devam ediyor. Tah
kikatın pazartesiye biteceği umulmak. 
tadır. Düne kadar tesbit edilen bazı ~ 
kü1asyon hareketlerinden anlaşıldığına 
göre, sepekülasyon yapanların Beyoğta 
gazinolarında toplanarak kara borsaCL 
lık yapmayı itiyad edinmiş bir takını 
hava oyuncuları olduğu tahmin edil
mektedir. 

Bunlar bazı sarraflar ile temas t. 
!inde bulunarak fır.sat kollamıya allf
mış kimselerdir. Kara borsacılık ya

panların kim oldukları birkaç gün i~in.. 
de meydana çıkacaktır. 

Bir hırsız yiizünden 
üç kişi yaralandı 

Dün şehrimizde üç kişinin yaralan
masiyle neticelenen bir vaka olmUJtur. 
Tahkikatımıza göre mesele ıudur: 

Çerkeşin Hamidiye mahallesinden 
Sıtkı oğlu Mahmud adlı biri hırsızlık 

maksadiyle Altındağ mahallesinde o
turan odacı Mehmedin evine girmiştir. 

Mahmudun eve girdiğini aynı mahal

leden Mersile adlı bir kadın görm~ ve 

tutması için Vehab isimli bir askere 
haber vermiştir. Vehab da o srrada so-

kaktan geçen polis memuru B. Hfumü, 

yü vaziyetten haberdar etmiş ve kaçan 

hırsızı göstermiştir. 

Mahmud yakalanacağını hissedex 

etmez bıçağını çıkarmış ve polis memu

runun üzerine atılarak elindeki taban

cayı yakalamak istemiştir. Fakat bu 

kavga e:masmda B. Hüsnünün elindeki 

tabanca patlamış ve hadiseyi seyreden

lerden Lütfullahın, k,asığından yaralan

masına sebeb olmuştur. Korkusundan 

kaçan hır:sız Mahmud da sol bacağından 

yaralanmış ve tutulmuştur. 

Çıkan kurşunlardan biri de B. Hüs

nünün alnına isabet etmiştir. Yaralılar 

hastaneye kaldırılmışlardır. Müddei u

mumi muavinlerinden B. Hüsnü derhal 

hadise yerine gelerek tahkikata başla

mıştır. 

Gümrük idarelerinde 
kütüphane 

Gümrükler genel direktörlüğü. bü

tün gümrük teşkilatının mevcud eser

lerden birer kütüphane teşkil etmelerL 

ni kararlaştırmıştır. Gümrük idareleri, 

kanunları, resmi gazeteleri, genel di

rektörlüğün gönderdiği diğer mevzua

tı ve genel yazıları, hususi şahıslar ta.

rafından gönderilen veya teberru edi· 

len eserleri şimdiden sonra kuracak

ları kütüphanelerde saklıyacaklardır. 
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Pr. Hartmann'in ikinci türk tarih kurultayında büyük 
türk medeniyeti hakkında anlattlğı mühim tez 

Prol. Hartmann'ın dün Tarih 
'kurultayında izah ettiği tez ıudur: 

"Yeni Türkiye hakkında burada, 
bu büyük devrimi bizzat yaşamış ve 
her gün yaşam..ıkta olan sizlerin karşı
sında söz söylediğim için bu hadisele
re dair yeni vakıalar zikredeceğimi 

.zannetmeyiniz. Siz bunları, bizzat meı:n.. 
lekette bulunup şahit olmamış, sadece 
uzaktan takib edebilmiş ve ancak bila
hare ve arasıra bunların netayidni 
memlekette takib etmek fırsatına nail 
olmuş bir ecnebiden çok daha iyi ve 
yakından 1.ıilirsiniz. Bt:n yalnız hadise
lerin türk milletinin mukadderatı ile 
yakından alakadar olarak takib eden 
ve bu derin inkılabı türk milletinin ta
rihine bakarak anlaınağa çalışan yaban
cı bir müşahit sıfatile edindiğim inti
baları ve bu hadiselerin benim noktai 
nazarımca türk mlletinin tekamülünün 
umumi çerçevesi içinde ne gibi bir e
hemiyet alacağını işaret etmekle ikti. 

fa edeceğim. 
Türkiyede 1919 daınberi cereyan e

den büyük hadiselere karşı baştan iti
baren ne gibi bir vaziyet aldığımı ev. 
vela zikredeceğim. Türkiyede olan iş
lere dair ilk haberler biz garbtakilerin 
kulağına gelince ben de bu memleketin 
ve milletin tekamülü üzerinde düşün
düın ve nakıs gazete haberlerinden ilk 
olar.ak duyduğum bazı şeyler kendi 
kendine teşkil etmiş olduğum levhaya 
pek intibak etmedi. Bilahare uzunca 
müddet ve iki defa Türkiyede kaldığım 
zamanda bana evvel.ii. acayip ve yaban
cı ve mbemevsim gelen hadiseler va. 
ki oldu. Fakat bunlara rağmen Tür
kiyede hadis olan vakaları tenkid et
meği ve benim fikrimce olması icab e. 
den şeyleri tesbit etmeği kendi vazi
fem a·ldetmedim. Çünkü burada yapı
lan ve üzerinde bir fikir edinmeğe çıa. 
lıştdbm şeylere veya kendi milletime 
değil, türk milletine aid bu işlerin na
sıl yolun .. konulacağını ben değil türk 
halkı. türk halkının kendi başına ge
çirdiği rehberler bileceklerdi. Benim 
vazifem sadece türk halkının mukad
deratını nasıl t1yin ettiğini kavramak, 
bunun sebeb ve gayelerini anlamaktı. 

Bu~iin de aynı vaziyetin. ve zannedi
yorum ki bu halihazrr müverrihinin 
alması mümkiin olan yegane vaziyette 
budur. 

Yeni Türkiye 
Şunu d1 ehemiyetle itiraf ederim 

ki son zamanlarda iki defa 1926 ve 
1929 da Türkiyede birkaç ay kalmak 
benim yeni Türkiyenin tekamülünü an
lamam bakımından fevkalade kıymetli 
olmuştur. Türkiyenin. eski anb harf
leri yerine yeni türk harflerini ikame 
etmek ha1<.kmdaki kararını Almanyada 
iken duydum. Ben meslek itibariyle 
mü~teşrikim. A rab edebiyatı ve eski 
türk edebiyatı ile mesgul olmuştum. 

Harf inkılabı 
Bunun için bu harf inkılabı kararı 

bence yalnız bekleruniyen bir şey de
ğil aynı zamanda acr bir şey idi. Ev
vela böyle bir tahavvülün ihtiva ede
ceği zorlukları ve ters tarafları gayet 
vahim ohrak gördüm ve bunları ikti. 
ham etmenin zaruretını anlamadım. 

1929 baharında Türkiyeye ve bittabi 
evvela şimdi bulunduğumuz bu enfes 
şehre geldim. Birkaç hafta İstanbulda 
kaldım, yeni yazıyıa ge~işin tesirleri
ni ve güçlüklerini burada canlı ve a
çık bir şekilde gördüm, memleketin es
ki kültür merkezi olan ve halkının bü. 
yük bir sekseriyeti eski harflerle oku
yup yazmağa alışmış bulunan bu şe
hirde harf değiştirilmesi hakkındaki 

karar bana evvela anlaşı:iınaz: bir ş.ey 
göründü. Fakat sonra Anadoluya git
tim ve sadece Bursa ve Ankaraya de
ğil, Adana ve Maraş'a da gittim ve yal
nız şehirlere değil, köylere de gittim 
ve buralaqla edindiğim intibalar benim 
gözümde Jrarf inkılabı meselesine ta
mamiyle başka bir çehre verdiler. Ve 
o zamandanberi, bu adımın atılmasının 
niçin lüzumlu telakki edildiğini anla
dığımı zannediyorum. Bu bir tek mi
sal, benim zamanımız tarihine karşı 

müverrih sıfatile nasıl vaziyet aldığı
mı göstermeğe kafidir. Zannımca, bil
haı>sa bugün dünya kavimlerinin vazi
fesi, yalnız biribirleri hakkında evveL 
den edinilmiş kanaatlere göre hüküm-

• 

Jer vermek değil, aynı zamanda her 
halkı tarihini ve istikbalini yaratmak 
iradesine bakarak anlama.ktır. Bu anla
yış, milletlerin dostane münasebetleri 
için en iyi esas teşkil edecektir. 

Mukayese 
Ben kendi memleketimde Almanya.

da yeni Türkiyenin anlaşılmasına ça
lışırken ilk vazifem, eski osmanlı dev
leti ile yeni ve istikbale bakan Türki
ye arasındaki muazzam farkı, hatta te. 
zadı göstermektir. Osmanlı devletinin 
sonuna kadar teokratik bir halife im
paratorluğu ve hakikat halde gayri mil
li dinastik bir devlet olduğunu ve di. 
nasti prensipine dayanarak islam dini 
politikası vasıtalariyle kurulduğunu ve 
Türkiye cumhuriyetini milli ve modern 
bir devlet, türk milletinin içinde ilk 
defa olarak kendi siyasi formunu bul
duğu siyasi bir teşkilat olduğunu gös
termeğe de mecburdum. Sonra hepimiz 
eskidenberi osmanlı imparatorluğuna 

da Türkiye derneğe alışmış olduğumuz_ 
dan Tiırkiye cumhuriyetinin osmanlı 
imparatorluğunu şekil değiştirmiş bir 
bakiyesi olmayıp tamamiyle yeni bir 
şey, büyük bir hal ve istikbali olan 
genç bir milletin genç bir devleti ol
duğunu işaret etmek lazımdı. 

Büyük inkılab 
Buyları, burada sizin karşınızda 

zikre hacet yoktur. Çünkü büyük in
kılabın şuurunu evvela nazari olarak 
elde etmiş değil, hepiniz bizzat yaşa
mış ve duymuş bulunuyorsunuz. Şura
cıkta sizin aranızda bunların tersine 
bir bakış istikametini ele alıp genç 
Türkiyenin türk tarihinin hangi safha
sına bağlandığı meselesini cevablan· 
dımıağı denemek istiyorum. Dev1et 
şekli Türkiye cumhuriyeti halinde te
cel1i eden aynı türk halkının arkasın
dan uzun ve şerefli bir tarihi bulunu
rluğunu, kendisinin ecdadı olan Oğuz 
türklerinin Orhon nehri civarında bü
yük bir devlet kurduklarını, bu Oğuz 
türklerinin Selçukların da ecdadı ol
duğunu ve nihayet türk ismini Avru
pa tarihine altın harflerle geçiren os
manlı türklerinin de bugünkü türkle_ 
rin cedleri bulunduğunu hepimiz bili
yoruz. Bu tarih büyük ve - uzaktan ba
kılınca - yekpare bir tekamül hattı gi
bi ise de _ yakından bakılınca - omsan
lı devletiyl~ genç Türkiye arasındaki 
keskin tezad meydana çıkar. Bir cihet
ten bu birlik ve diğer cihetteki bu te. 
zad benim bugün üzerinde birkaç şey 
söylemek istediğim meseleyi teşkil et

mektedir. 

Türk nasyonalizmi 
Y'eni Türkiyeyi anlarnağa medar olacak 

olan, onun es:tsınt teşkil eden nokta, 
türk nasyonalizmidir: Türkler, milli 
bir devlettirler. Bu şekilde osımanh 
devleti ile olan fark da tebarüz ettiriL 
miş olur. Milli bir devlet ise ancak bir 
millet milli şuuruna sahih olunca ka
bili tasavvurdur. Tarihte bir osmanlı 
miJleti asla mevcud olmamıştır. Şu hal
de bir osmanlı milli şuuru da bir müd
det böyle bir şey tevehhüm edilmiş ol
sa dahi, mevcud olamazdı. Türk nas
yonalizminin bir uyanışından ne zaml'll 
bahsedilebilir? İkinci Mahmud ile o. 
nun nizamı cedidinde herhalde bu mev
cud değildi. Çünkü asıl bu safha, os.. 
manlrlığın yeni ve şuurlu şekilde teşek

kül edişidir. 

Türkçülük 
Fakat bu da herhalde türkçülüğün 

zuhuru için 1azrm olan bir şart idi. Bir 
Namık Kemal kendini türk mü, osman
lı mı hissediyordu? O ihtimal ki arada
ki farkı hissetmiş dahi değildi. Fakat 
Mehmed Emin'in "Ben bir türküm,, e
serinde türk nasyonalizmi artık bariz 
şekilde hissedilmeğe başlanmıştır. Bit
tabi bu zat, henüz siyasi şekilde fikir
lerini izhar edemezdi. Halide Edib, Zi
ya Gökalp ve daha başka kimselerle - ki 
bunların burada isimlerini zikretmek 
uzun sürer. Hakiki türk nasyonalizmi 
meydana gelmiştir. Belki ittihad ve te
rakkinin esas itibariyle en büyük zaafı, 
o zaman türkçü hissiyatının duyulmağa 
başlanmış olmasına rağmen zahiren os
manlılıktan kurtulamamasıdır: böylece 
farkına varılmadan aldatıcı ve içi boş 
bir zemin üzerinde kalınmış.trr. İntikal 
safhasını nazarı olarak Ziya 'Gökalp 
itmam etmiştir. Ziya Gökalpm malik 

olduğu ve türk fikir tarihinde daima 
muhafaza edeceği büyük ehemiyet bu
radadır. Türk nasyonalizm.inin ilk zaif 
uyanışı, "Biz bunu, Ziya Gökalp'ın dü
şünce silsilelerine sadık kalmış olmak 
için bir "medeniyet değişmesi,, ile mü
nasebettar kılabiliriz.,, Adetçe az b~ 
münevver sınıf muhitinde meydana gel
miştir. İmdi hepimiz biliriz ki, bir me
deniyetten diğer medeniyete geçişin 

gayri kabili içtinab mütemmim arazın
dan biri, milletin münevver sınıfı ile 
kütlesi arasındaki uçurumun, muvak
katen korkutacak kadar büyümesidir. 
Fakat Türkiyenin mucizesi şuradadır: 
Halkın heyeti umumiyesi, bütün kütle 
kendi hususiyetinin ~uurunu idrak et
miştir. Yoksa bu birkaç sene içinde e-.. 
dibler ve mütefekkirler tarafından ba
şarılacak iş değildir. Bu ancak kahra
manca iş ile mümkün kılınabilir ve her
şeyin başında bulunan bu büyük iş, ken
disini doğuran ihtiyaç vasıtasiyle kah
ramanca olur. Bunların her ikisi hem 
türk halkının umumi harbdan sonra içi
ne düştüğü müthiş sıkıntı ve onu bu sı
kıntıdan kurtaran çelik iradeli adamm 
yaptığı iş, türk mucizesini yaratmak i
çin lüzumlu olmuştur · .. 

Anadolu halkı 
Anadolu'daki türk halkı, o zamana 

kadar pek mesud şerait altında olmasa 
da herhalde esaslı sarsıntılar geçirmeden 
orta çağdan kalına dünya ve hayat gö. 
rüşünün içinde yaşamakta idi. Harbı u
mum! vukuatı ve neticeleri, bilhassa yu
nan istilası onu yalıuz siyaseten ve iktı
saden uçurumun kenarına götürmekle 
kalmanuş, bütün fikri ve manevi mevcu
diyetinin temellerini de yok etmişti. Ma. 
nevi vaziyeti bakımından da bir hiçliğn 
önünde idi. Muayyen bir şekilde muha
fazakar olan Anadolu türk halkının o az 
zamana kadar devam eden hayatının te
sis ettiği esaslarla pek az müşterek ta • 
rafı olan yeni kuruluşu takibe şitab et -
mesi, ancak bu şekilde kabili izahtır. Bü 
tün bunlar için türk halkının yalnız 

maddi değil, aynı şiddetle manevi fela -
ketleri de geçirmesi lazımdı. Fakat pek 
tabiidir ki bu halk kendini böyle tama
men itimad ederek ancak en büyük sı
kıntılarından kurtaracak kudrette oldu
ğunu fiilleriyle isbat eden bir adama ve
rebilirdi. Bugün Türkiye cumhuriyeti -
nin başında bulunan adamın şahsında 
başarılmaz görünen kurtuluş savaşını za
fere kavuşturabilecek adamı bulmak türk 
halkına nasib olmuştur. Böylece en mil
li ihtiyaç hem de milli kahramanın yaptı
ğı iş, bugünkü türk halkını ve Türkiye 
cumhuriyetini yaratmak için lazımdı. 

intikal devresi 
Tekrar ediyorum, bana dışarda du

ran, dışardan hüküm veren bir adam sı
fatiyle son senelerin türk tarihi böyle 
görünmektedir. Türk halkının osmanlı 
imparatorluğundan Türkiye cümhuriye
tine geçişini bu şekilde anlamağa çalışı
yorum. Türk halkının ayrı ve diğerle -
rinden başka hususi bir benliği bulundu. 
ğunun şuuru, büyük iş sayesinde büyük 
inkılab ikmal edildiği esnada tek tük 
ferdler tarafından hazırlanmış bulunu -
yordu. 

Akar bir millet kendi milliyetini id
rak etmeden evvel bir millet olarak 
mevcud olmalıdır. Gördük ki, türk haL 
kının ecdadı uzun ve büyük bir tarihe 
maliktir. Selçuk devletlerini, Osmanlı 
devletini yaratanlar tamamen türkler. 
dir. Bunlar, hıep türk kabile ve soyları. 
nın uzuvları idi. Fakat o zaman için 
türk halkının haricen diğer milletler
den keskin bir şekilde ayrılan kendi 
işinde anlaşmış bir birlik olduğu söy
lenemez ve Osmanlı devletinin kudre
tinin en büyük olduğu ihtişam devrin
den itibaren de bu devletin mahiyeti bir 
millet teşekkülüne doğrudan doğruya 
mani olmuştur. Çünkü halk kendini 
türk olarak değil, bir çok milletleri 
ayni şekilde ihtiva eden imparatorlu
ğun azası olarak hissetmiye mecburdu. 
Şu halde gayri milli dinastik ve dini 
esaslar üzerine kurulmuş bir devlet O

lan Osmanlı İmparatorluğu türklerin 
bir millet olarak tekevvününü doğru
dan doğruya hazırlamış bir unsur te
lakki edilemez. Ve burada sözlerimin 
en esaslı noktasına gelmiş bulunuyo
rum. Osmanlı tarihine bir bakış, büyük, 
tarihe istikamet vermiş vakalarda ha • 

kikaten insanı şaşırtacak bir bolluk 
arzeder. Fakat bunları malfun bir gaye
ye giden müşterek bir çizgiye irca et. 
mek pek güçtür. Şu suali ortaya atarak 
belki tarihin seyrindeki manaya daha 
yaklaşmış oluruz. 

Gayri milli devlet 
Osmanlı İmparatorluğu mahiyetinin 

hepinizce malı1m olan esasları "Sünni 
islim esaslariyle ve sünni islamlığın 

hakimiyeti altında gayri milli bir dev
let olmak vasfını ne zaman iktisab et
miştir? Osmanlı hükümeti bu karak
tere baştan itibaren malik değildi. Bu 
karakter ona Yavuz, Selim Şii Safevi 
devletiyle kozunu pay ettiği sırada 

ve o zamana kadar sünnilerin rakibsiz 
başı olan Mısıra MemlUk hükümctini de 
ortadan kaldırmrya mecbur kalınca gel. 
miştir. Bu devlet komşularının muha
rebelerine, iki tarafında zayıflıyacağmı 
ümid ederek karışmamış ve seyirci kal
mış ve böylece Sünni islamların isti
nadgahı olmak hakkını kaybetmiştir. 

Ancak, o zaman Osmanlı İmparatorlu
ğu arabca konuşan memleketlerin ilha. 
kı ile, hakikaten gayri milli bir devlet 
olmuştur. Devletlerin dini siyaset va. 
ziyeti de gene o zaman kat'i olarak tcv. 
sik edilmiştir. Filhakika Osmanlı İm
paratorluğu bundan evvel de şuurlu bir 
islam hükümeti idi. Fakat sünniJik ile 
şiilik arasındaki keskin çizgi ancak bu 
sırada vücud bulmuştur. Bayezidi Ve
linin şahsiyeti ve safavilerin şii pro
pagandasının bir müddet Anadolu türk.. 
leri üzerinde ne kadar kuvvetli tesir 
icra ettiği düşünülmelidir. 

Tekamül 
Bana öyle geliyor ki, burada Os

manlı İmparatorluğunun tekamül tari
hi çizgisinde, Fatih Mehmed ile Yavuz 
Selim arasında büyük bir uçurum var
dır. Osmanlı devletinin ilk devreleri
ne, hurafeler içinde kaybolan Ertuğrul 
ve Osman zamanlarından bu eserin Fa
tih tarafından tetvicine kadar olan za. 
mana yani türk müverrihi Fuad Köp. 
rülünün son zamanlarda pek çok aydın
lattığı devre bakacak olrusak burada, 
zannederim, öyle bir tekamül görürüz 
ki, tamamiyle manalı ve müstakim iler
lemektedir. Fakat öle bir hedefe doğru 
ki, bu hedef Selimin bıraktığı devlet
ten tamamen başka bir çehre arzetmck
tedir. 

13 üncü asırda, yani Osmanlı devle. 
tinin başlangıçlarına tesadüf eden za. 
manlarda, daha 11 inci asra kadar Bi. 
zans İmparatorluğunu teşkil eden mem
lekteleri pek kuvvetli siyasi bir teşev
vüş içinde buluruz. Bu siyasi karışık
lık, netice itibariyle yeni bir millletler 
ahenginin mahsulü idi. Burada bunu 
işaret etmek için sadece 1071 de seL 
çuklarm istilasını ve Mogol ve Haçlı 
seferleri isimlerini hatırlatmak kafidir. 
Gerçi Konyadaki Selçuk İmparatorlU
ğu Anadoluyu yeniden organize etmek 
yolunda çok ümid verici bir başlangıç 
yapmıştır. Fakat bu pek çabuk yarıda 
kaldı. Ve sadece Anadolu toprağında 
müslüman türk unsurunun ehuiyet 
elde etmesiyle neticelendi. 

Osmanlı devletinin teşekkülü 
Balkan yarımadasında Rumelinde 

de siyasi ve etnik inhilal vetiresi daha 
az değildi. Buraya dökülen milli un
surlar arasında türk kanından olanl,u 
bittabi pek zayıftı. Fakat, osmanlılar 
Avrupa toprağına adım atmadan evet 
nP. de olsa ortada türkler mev.:ud idi
! er. Osmanlr devletinin teke ·,, i.:niı türk 
V<: bi:.:ans mıntakalarmm bırleştiği bir 
veıde ve adeta eski imparnt ,rluk m::r
l;";İ Kostantiniyenin kapt!a-:ı önünde 
do~up büyiıyüşli, ani ve ~i.iyiik fetih 
seferlerinden ziyade, planlı bir fırsat 
bek1eme ~eklinde tecelli eden tedrici 
g::nişlenıesi, bence, milletler muhace
reti yüzi.inden tamamiyle nizamını kay
betmiş, büyük bir arazi parçasına yeni 
bir siyasi nizam verme hareekti olarak 
görülebilir. Tunadan şarki Toroslara 
kadar uzanan bu memleketlerin milli 
ve siyasi inhil3.li, nizam verecek t' e top· 
layacak bir el istiyordu. Osman'dan 
başhyarak, Orhan, Birinci Murad, bel
ki biraz fazla yüksek hulyalarla, bir ne
vi melez devlet kurarak devrini geride 
bırakmak istiyen Yıldırım Bayazıd ve 
'nihayet Büyük Mehmed Fatih'e kadar 
bütün eski osmanlı hükümdarlarının ta-

rihl vaizfesi bu toplayıcı el olmaktı. Bu 
hükümdarların kendilerine tarihin yük
lediği vazifeyi şuurlu olarak: görüp gör~ 
mediklerini ve bunun ne dereceye ka
dar vaki olduğunu söylemek güçtür. Bu 
hususta eldeki mcmbalar pek azdır. Bu 
hükümdarların bu vazifeyi yerine ge
tirmiş olmaları kafidir. Büyük fakat 
kati hududlu ve büyük kısmı bir arazi 
beraberliği gösteren bu tarafta Tuna, 
ötede Şarki Toroslar gibi tabii hudud
larla çevrili bir sahada hakikaten bir 
devlet vücuda getirmişlerdir. Öyle bir 
devlet ki hakiki bir büyük devlet geniş
liğine maliktir. Ve dünya münakalatı
nın en mühim yerlerinde bulunmakta
dır. Buna rağmen bünyesinin muayyen 
bir birliği vardır, bir sevk ve idare bir
liği.. Maamafih - ki bu devletin zaafı 
burada idi - halk bir cinste değildi ve 
asla olmıyacaktr. 

Lisan ve din /arkı 
Osmanlı devletini hangi millet un

surunun taşıyacağı şüphesiz malümdu: 
Türk milleti. Osmanlı devleti başlan
gıçtan itibaren bir türk ve islam hükü
meti idi. Fakat henüz 'fıiçbir yerde halk 
millet lisan ve din bakımından birleş
miş değildi. Devleti taşıyan bu türkler 
kendilerini henüz bir türk milleti o
larak değil daha ziyade bir türk 
kabilesinin mensubları olarak his
sediyorlardı. Halbuki t ü r k ka
bileleri evelki asırların ve senelrein 
muhaceretleri yüzünden tamamiyle bi
ribirine karışmıştı. İçlerine ecnebi un
surlar da almış bulunuyorlardı. Burada 
eski halkın cebri bir ihtidası ve kütle
vi ihtidalar mevzuu bahsolamazsa da 
zaten milli bakımdan evelce de çok ka
rışmış olan eski halkın bazı kısımları 
kendilerine bir ihtidanın getireceği si
yasi ve iktısadi menfaatler için istiye
rek hakim millete iltihak etmişlerdir. 

Fakat bu unsurları birleştiren türk hal· 
kına mensub olmak değil, hakim sül~
lenin, osmanlı hanedanının ordusuna ve
ya memur sınıfına mensub olmak hissi 

idi. Bu yüksek tabakanın dininin is· 

15.m, dilinin türkçe olması pek tabii bir 
şeydi. Bundan maada bu hakim taba
ka hatta pek dindar da değildi. Ve bu
nunla doğrudan doğruya alakadar ola
rak, kültürce de hakikaten birleşmiş 

değildi. Çünkü asırlardan beri ilahi ve 
felsefi bakımdan tamamiyle esaslandı
rılmış sunni isliim medeniyeti ve bu
nun Selçukiler zamanında da tutturmu~ 
olan tamamiyle şehirle karakteriyle, bir 
çok bakımdan maddi doğmalara daha v. 
bağlı, halkçı ve mfatik olan hudud halk
ları dindarlığı ve kültürü arasında ba
riz bir fark vardı. Bu hudud muhaıib
leri hududların muhafaza ve hatta ge
nişletilmesini daha sevaplı bulur ve 
daima emniyetsiz olan hududlarda hu
susi iktısadi ve kültürel şartlar altın
da yaşardı. 

Anadolunun türkleştirilmesini ve 
Osmanlı İmparatorluğunun teşekkülü
nü anlamak için hududlardaki bu din 
mücadelelerinin ne kadar ehemmiyetli 
olduğu son senelerde ve haklı olarak 
tebarüz ettirilmiştir. Türklerin diğer 
devlet kurma hadiselerinde de hisse
dar olan bu hudud mücadelelerinin me
zayasından ve hususiyetlerinden ken. 
di emelleri için istifade etmiye Osman 

oğullarının hükümet sistemi muvaffak 

oldu ise bunun sebebi bir ci~tten bu 

devletin coğrafi vaziyetinde, fakat 

daha ziyade hükümdarlarının siyasi ka

biliyetlerinde idi. Fakat kökleri bir olsa 

bile kendi aralarında farklı olan ve ken~ 

dilerini henüz hiç bir suretle tabii bir 

birlik olarak hissetmiyen türklerle on

lara iltihak eden yabancı unsurları bir

birine bağlıyan asıl vasıta, ayni devle

tin hizemetinde bulmalı: idi. Osmanlı 

İmparatorluğunu taşıyan halkın bu biz. 

metinde gitgide büyük bir birlik olarak 

toplanacağı ve Osmanlı İmparatorluğu

nun böyle evvela Anadoluda zamanla 
• 

müttehit ve birlik arzeden bir sekene-

ye malik olması icab edeceği şüphe

den varestedir. 

Rumelindeki vaziyet 
Rumelinde vaziyet bittabi başka idi. 

Gerçi türkler buraları zaptedince şura• 
ya buraya dağılmış türk unsurlarını 
buldular. Fakat halkın büyük bir ekse· 
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riyeti ba k k . . ~ Ş a andan ıdı. İmparatorlu. 
gun bu k . ısmında da evvelce söylediğL 
ınız gibi ·11 h . • rnı etler tam bir kargaşalık 
~hnde idiler. Ve yeni bir idarecinin 

eh altında · · d yenı hır topluluk istiyorlar_ 

l 
z. Burada da zamanla, bazı mmtaka
arda 

b 
' muayyen muhitler islamiyeti ka· 

ul etti} 
dan er ve bu hiç bir mani olma-
""e . devanı etseydi, bunların türkleş 
... sın· · -
ik" . ı ıntac edecekti. Bu münasebetle 

ıncı Mu d 
8 

r.a zamanında bashyan ve 

l
on gayeleri üzerinde çok m'ünakasa-
ar ed"I . , n 1 en devşırme de zikredilebilir. 
CYanıı müddetince bu usulün Balkan 

Yarını adasındaki milletleri yavaş ya

vaş Yeni ve büyük birlik halinde topla

Ilı.ağa "o zaman kendisine Osmanlı mil

leti ismi verilebilecek olan,, ve reb,ber. 

liğini türklerin yapacağı ve dili türk

çe olan bir millet halinde birleştirmL 
Ye Yardım etmesi lazım değil mi idi? 

~er halde eski Osmanlı hükümdarları, 
izhar ederek veya etmiyerek, bu hedefi 

tahayyül etmis olacaklardır. Gözle g;.t_ r'"t , v-

u ebilir hududlar dahilinde şarki To-
roslardan Tunaya kadar bir devlet kur

inak, bir devlet ki, yalmz büyük, fakat 
toplu bir hududa malik değil. Aynı 
zaınanda toplu ve müttehid bir türk 
nufusiyle meskun. 

Müiyetçilik vasfı 
Muhakkak ki eski Osmanlı hüküm 

darların h " b" . b. . . ın ıç ırı, ne ırıncı Murad 
ney ' ıldrrıın Bayezid, ne de Fatih Meh-
ll'led t"· k 
1 

• ur nasyonalisti değildi. Bu on-
arın 

zamanına çok yabancı bir şeydi. 
ll'atta F t"h M h . a ı e med tam manasiyle 
hır rönesa h '" k ·· d . ns .u um arı tıpidir. Ve 
hunlar · · .11. . d. ıçın mı ıyet bır mefhum değil-

ır. Fakat bunlarm kendilerini her şe
Ye rağmen türk olarak hissettiklerine 

delil, su büyük vakradrr: Osmanlı hü
k"· urndarları memleketlerinde resmi li. 

~an olarak türkçeyi ilk kullananlardır. 
aray lisanı olarak hala islam kültürü

nün kl " "k · ası lisanlarmdan farsçanın kul-
lanıldığı Selçuk sarayı düşünülmelidir. 
Bu vakıa Osman oğullan sülalesin -

den gelen yeni türk hükümdarlarının 
kendilerine, onlardan evvel islam mem· 

leketlerine hükmeden diğer türk hü
lc ~tndarl arından başka bir şey olarak 
hı,, 

settiklerini sarahaten göstermekte. 

dir. ]Jütün bu söylediklerimize ilave 

olarak şu göze batan hadiseyi en bü

YÜk ve silahça kuvvetli Osmanlı bü
k" Utnda-l arının o zaman yaptrklan harb-

larda k, ndilerini nasıl tahdid ettikle
r· tni ele alalım. 

Fatih Mehmed, memleketini Tuna

dan öteye geçirmek için ciddi bir te. 

Şebbüste bulunmamıştır. Onun idaresi 

altında Osmanlı devleti esas itibariyle 

fütuhata doymuş görünüyor. Memle

ket Toros dağlarından Tunaya kadar. 

'le kanuni Süleyman ne kadar tered

diidle, hatta istemiyerek de diyebili

~iz, Macar is tana uzanıyor: Tunada ni· 
ayet sükuna kavuşabilmek için bu ha

reit ete mecbur kalıyor. Bu hal, sanki 
teessüs etmiş bir ananenin mümkün ol
<hığu müddetçe Tunadan ileri geçme
~eği tavsiye ettiğini tamamiyle göste
tır gibi değil mi? 

Osmanlı tarihinin eski ve büyük ilk 
~afhası, bana toplu b(r sahada bir dev
~t kurma gayesine giden bir tekamül 
n_ attı gösteriyor, bu saha Anadolu ve 

Utnelj bir yer ki, orada tek ve müt-
1~.hid bir millet henüz olmağa başlamış 
turk ·11 . . h rnı etı oturacak, bu gayenın ta-
0 akkuku mümkün olmamıştır. Çünkü 
_snıanlı İmparatorluğunun tekamül 

Çızgis· y . b" d ı avuz Selım zamanmdar ır. 

d~n~~re .. kırılarak, başka bir istikamete 
ha. tnuştur. Safevilere karşı yapılan 

11 
rb ve meİnHikler devletinin tıpkı A

\' adoludaki türk halkına öyle muazzam 

t
: taınamiyle yeni vazifeler yüklemiş
ır k" ld 1• başlamış olduğu Balkan yarım 
asının t" kl . . . . 1 ttı ur eştırme ışını tamam ıya-

Olan:ııştır. Muayyen hadiseler olmamış 
sa ·d· l'e . ı ı neler olurdu demek tabiaiyle 

do~Sızdi~, Fakat öyle geliyor ki Ana
\'a ~dakı türk halkının kudreti eğer 
iy~ı~~sine sarfedilıniş kalsa idi, bunu 
tski ır .. sona eriştirmiye de kafi idi. 

80 
dunyamn hemen her kıtasında 

la~r:dan başlıyan bitip tükenmez harb
ziy alkanlardaki türk unsurunu daha 
ıe/de kesifleştirmek ve orada birbir-

ıyıe d"~ .. için oguşen unsurları temsil etmek 
ler b /\nadoluda bol bol fazla kuvvet-
11 d ulunduğunu göstermiştir. Osman_ 

evl et i tek ' ··1·· ·· "lk d 1- · h a... amu unun ı asrın a.Kıı e-
... , . ..,.,,1 olmak için çok bir ·şey kal-

ULUS 
r:ıanııştır. Bu hedef, esas itibariyle bir-ı ı· b ld lık arzeden yeni bir nüfusa, türk nü.. stan u a güreşler 1 
fusuna malik, ve etrafı çevrili bir ------

:::~eket, 400 sene evvel hakikat ola- Türk takJİllJ en fh@.lrn lhl ~ r ~ n ifil cctr~ 
cent~Uu<e<elf\1~ $etr\fö~ 

Selimin harblan 
Selimin harbları bu tekamüle yeni 

bir istikamet vermiştir. Bu harblar İm
paratorluğun gözünü azimle şarka çe
virmiştir. Ve devletin tabii bir hududu 
olması fikri burada kaybolunca hiç 
düşünmeden hududsuz bir şekilde gar· 
ba da el atıldı. Bu dönüş, türkleri da
ha o zaman hakikaten toplu bir türk 
milleti olarak yerleşmekten menetmiş
tir. Bu dönüş türk ismini adam akıllı 
meşhur ve korku saçıcı yapmıştır. Fa
kat devletin mahiyetini de esasından 
değiştirmiştir. Devlet, böylece gayri 
milli bir halife devleti olmuştur. Ve 
bizim Osmanlı devletinden bahsettiğL 
miz zaman, umumiyetle kasdettiğimiz 
budur. Dini ve medeni bakından - bu
na yalnız temas edip geçeceğim - bu 
dönüşle nihayet kati olarak Bağdada, 
Kahirede inkişaf etmiş olan Sünni is. 
lam medeniyetine girilmiştir. 

Türklerin hudud muharebeleri es
nasında İslamiyetin almış olduğu husu
si renk geri atılmıştır. Anadolu ve Ru
meli türkleri ise, Osmanlıların dünya 
imparatorluğunun kendilerine getirdi
ği şerefi, kendi milletlerinin teşekkü
lünden vazgeçmek suretiyle, pahalı ö
demişlerdir. 

Gayeleri ne idi? 
Çünkü kanlarını nihai bir türk dev

leti yaratmak için değil, gayri milll bir 
dünya saltanatı kurmak için dökmüş
lerdir. 

Mi111 türk hedefini, Anadolu ve Ru
meli türklerinin bir millet olması işi

nin tahakkuku yani müttahit, kendini 
millet olarak idrak eden türk milleti
nin kendi içinde kapalr, türklerle mes
kun bir mıntakada yaşaması gayesinin 
tahakkuku, bu hedef yakın mazinin kor
kunç felaketlerine ve bu felaketlerden 
bugünkü rehberin demir iradesi ve 
kahramanca iş.i sayesnde kurtuluncaya 
kadar, asırlarca geri kalmış, aksamıştır. 
Bu öyle hedeftir ki, Fatih Mehmcde 
kadar Osmanlı devletinin tekamülünde 
sarahaten görülmüş ve bugün daha dar 
bir sahada, fakat dört asır evel mümkün 
olabileceğinden daha yüksek bir sevi
yede hakikat olmuştur. Daha yüksek 

bir seviyede ki, bu asırlar süren istirab

lar için bir tesellidir, ve öyle bir şekil

de ki, bu sayede türk kanı, eğer balkan 

yarımadası haklarını tensib etmiş olsa 

gayri kabili içtinab olacak bir derecede 

karışıklığa uğramaktan masun kalmış-

trr. 
Böylece, türk milletinin haliha

zırı bana 400 senelik bir fasıladan son
ra osmanlı tarihinin en parlak olmasa 
da hakikatta en büyük ve en mesud dev· 
rine doğrudan doğruya başlanmış gö
rünüyor. 

Başkan teneffüs edilmek üzere 10 
dakika celseye fasıla verdi. 

[ Bundan sonra ikinci celse toplandı. 
Burada Bayan Afet çok mühim bir nu
tuk söyledi. Bunu ayrıca birinci sayıfa
mızda bulacaksınız. ] 

'Tezek yüzünden ağır 
bir yaralama 

İstanbul, 25 (Telefonl.a) - Dün 
Bakırköy civarında bir yaralanma ha
disesi olmuş, Remzi isminde bir genç 
ihtiyar bir çobanı bıçakla ağır surette 
yaralamıştır. Vakanın tafsilatı şudur: 

Bakırköy civarında bulunan Safra 
köyünden 17 yaşlarında Mustafa oğlu 
Remzi isminde bir köylü iki gün evel 
gene aynı civardan küçük Nattaş çiftli
ğine giderek tezek toplamağa başla_ 
mıştır. Remzi topladığı tezekleri mer
kebine yükliyerek köyüne dönerken 
tezeğin bolca bulunduğu bir yere rast
lamıştır. Koyun otlatmak üzere oralar_ 
da bulunan çobm Necib Remziyi tezek 
toplamaktan menetmek istemiştir. Fa'... 
~at bu müdahaleye kızan Remzi eline 
geçirdiği bir demir parçasını Necibin 
kafasına vurmuş ve çobanı bayıltmış

tır. Bundan sonra köyüne gitmek üze. 
re yoluna devam eden Remzi, hıncını 
alamamış olacak ki, bıçağını çekerek 
tekrar geri dönmüş ve baygın bir hal
de yerde yatan çobana saplam:ığa baş
lamıştır. Remzi, Necibi altı yerinden 
ağır surette yaraladıktan sonra hiç bir 
şey olmamış gibi köyüne avdet etmiştir. 

Jandarma üç saat sonra hadiseden 
haberdar olarak tehlikeli bir surette 
yaralı bulunan çobanı hastahaneye kal
dırmıştır. Remzi de köyünde yakala
nar.ak adliye.ye teslim edilmiştir. 

7-0 galib 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Güreş 

federasyonu tarafından Belgrad ve Ati~ 
na muhtelitleriyle İstanbul muhteliti a· 
rasında tertib edilen müsabakalar bu -
gün saat 16 da Taksim stadyomunda 
başladı. 

Seyirciler arasında Adliye Vekili B. 
Şükrü Saracoğlu ve Gümrük ve İnhisar
lar vekili B. Ali Rana Tarhan da bulu
nuyordu. 

Bugünkü müsabakalar Belgrad muh
telitiyle yapıldı. Türk takımının sıfıra 

karşı 7 sayı gibi büyük bir farkla gali -
biyetiyle neticelendi. 

Yarın da yunan milli takımını teşkil 
eden atinalı güreşçiler milll güreş takı
mımızı teşkil eden İstanbul muhteliti ile 
karşılaşacaklardır. 

Bugünkü müsabakaların teknik neti
celeri şunlardır: 

56 kiloda Hasan Tahsin - Mogolyat: 
ilk dakikalarda her iki pehlivan biribir
lerini denediler; ve ilk on dakika nihaye
tinde berabere ilan edildiler. Kurada Ha
san Tahsin alta düştü. Yugoslavın sal
to W<ebbüsleri boşa gitti. İlk üç dakika 
neticesiz geçti. İkinci üç dakikada Ha -
san Tahsin üste geçti faakt bir şey ya
pamadı. Neticede Hasan Tahsin galib 
ilan edildi. 

61 kiloda Yaşar - Antonoviç. Yaşar 

51 saniyede hasmının sırtım yere getirdi. 

66 kiloda Yahya, Pangrato, 20 inci 

dakika sonunda hakem heyeti pek de 

hakikate uygun olmıyan bir karar ve

rerek Yahyayı galib ilan etti. Bu ne

ticeyi yugoslav kafile başkam jürideki 

yerini terk ederek protesto etti. 

72 kiloda Saim - Fişer. Saim sayı 

hesabiyle galib geldi. Fakat Fişer zor

lu bir pehlivan görünüyordu. Saimi 

iyice yordu. 

79 kiloda Ankaralı Hüseyin • Kiş 

güreştiler. Neticede Hüseyin puvan 

hesabiyle galib ilan edildi. 

87 kiloda Mustafa - Metsner müsa -

bakası günün en enteresan müsabakası 

idi. Mustafa mindere çıkar çıkmaz yu

goslav pehlivanını yerden yere vurma -

ya başladı. Aynı kiloda iki pehlivandan 

birinin bu kadar üstünlük göstermesi 

il kdefa görülüyordu,. Nihayet yugos -

lav 3 dakika 58 saniyede boylu boyuna 

mindere serilerek mağlUbiyeti kabul et

ti. 

Ağır siklette samsunlu Ahmed - Ves

siç güreştiler. Vessiç Balkan ikincisi • 

dir. Fakat Ahmedin bir iki elensesiyle al

ta düştü. Ahmed alaturka pehlivanlık _ 

tan gelme olduğu için rakibinin bilmedi

ği eski oyunları tatbik ediyordu. Niha

yet samsunlu 20 inci dakika sonunda 
hükmen galib ilan edildi. 

İlk mekteblerde derslere 
nazırlık 

Ukmeıneplerde talebe kayıt ve ka
bulüne devam edilmektedir. Kay.t mu. 
amelesi her gün takib edilmekle bera. 
her umumi ziyaret 28 eylillde ilk öğre
tim müfettişleri ve baş öğretmenlerin 
kültür direktörlüğünde yapacakları 
toplantı neticesinde tesbit edilecektir. 

Al nan ma!Omata göre hiç b ir çocu
ğun açıkta kalmaması için vilayetçe ve 
kültür direktörlüğünce her türlü ted. 
bir alınmıştır. Bu arada dün orta okul 
ve lise direktörleri de aralarında top
lanarak fazla talebeyi yerleştirmek üze_ 
re gereken tedbirleri almış bulunuyor
lar. Derslere 1 birinci teşrinde başla-

nacaktır. 

Konya nahiyelerinde yabh okul 
Konya, (Hususi) - Ereğliye bağlı 

Ayrancı ve Zanapar n:ıhiyelerinde be
şer bin liraya iki tane yatılı ilk oku 1 

binası yapılacaktır. 

Mesud bir nikah 
İktısad vekaleti Tiirkofis merkez 

müsaviri B. Faruk Sunter'le htanbul 
kız . orta okulu tabii ye ö~retrneni N;:ızlı 
Silarköni'nin nikahları eylüliin 2'i inci 
günü saat 11.30 da Bevoğlu evlf'nme da 
iresinde vapılmıştrr. Genr: ı>vli l ere ye
ni kurdukları yuvarla S1 "' '1Pt n iJ"riz . 

Yazan· HARBDA ENTELJcENs sERvıs.: şEFLJC.JN~ 
• YAPAN ŞiMDiKi lJVGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 19 Çeviren: Hikmet TUNA 

Aşçı kadın, elinde et biçağı olduğu 
halde kuduz gibi tepiniyordu 

Umumi. k~rargahta çarın nezdine bir ikametgahtan ziyade, bir büro ~ 
memur edılmiş olan İngiliz generali larak kullanmağa elverişli idi. Nite-
Sir John Hanbury ." Williams, ara sı- kim misiyon'daki işler çoğalmağa bat" 
ra Petrograda gelıyOI' ve otelde ka- )ayınca, §İfre §Ubesini buraya nakJe-
hyordu. Petrogradda ikamet ettiğim- derek, kendim Moika kenannda kil-
den ve rus askeri erkanı ile §ahsen çük bir apartımana ta~mdım. 
münasebette bulunduğumdan, ekseri- Kendimize bir ikametgah bulmak· 
ya onun otel odasmı ben temin edi- la, gündelik hayatın güçlükleri henü 
yordum. Kendisini~ isted~ği~ temin sona ermiş değildi Hizmetçi kadı: 
etme~ hususunda oncelerı hıç zorluk meselsi, garb memleketlerinde oldu-
çekmiyordum. Fakat, günün birinde ge- ğu gibi Rusyada da bir derd 'd" Y l· , 

ne b~y)e -~~ ziyaret münasebetiyle nız Rusyada bu derd büsbüt~ 
1

baş~a 
oda ıstedıgım zaman, boş oda olmadı- bir şekilde tezahür ediyordu. Fakat, 
ğı cevabını alınca §a§alayıp kaldım. Petrograd'da uşak buJmak güç bir 
Derhal teşebbüse geçerek, nasıl olu- mesele değildi; çünkü, şehir, Baltık 
yor da, çarı?, nezdin~ ve maiyetine me- ve Lehistan vilayetlerinden gelmi~ 0 • 

mur olan yuksek rutbeli bir Britanya lan işsiz mü)tcilerle dolmuştu. 
subayına. res.mi bir otelde oda bulun- Mümkün mertebe haddinden faz-
mıyor, dı:e sordum. Bunun üzerine, la dürüst olmıyan ve Suvare veya bir 
Rusyada adet olduğu veçhile biri rcs- ziyafet esnasında canı isted··· • d·~ . A ıgı zaman 
mı ıgerı resmı olmıyan iki cevab al- işini gücünü bırakıp evi terkebniyen 
dnn. bir hizmetçi kadın bulmak meselesi 

Res.mi cevab, otelin çatısından bod- bir rus için güç bir mesele idi; fa~ 
ruınuna varmcaya kadar bir tek oda- kat bir yabancı için bu mesele, bir 
nın boş olmadığı şeklinde idi. Resmi türlü hal edilemiyen bir dava idi. 
olmayan cevab ise, sivil direktörün bir Lady Maud, rusların aşçı kadınları, 

ıişe konyak İstediği haberi idi. Her oda hizmetçileri, kapıcılariyla başımız. 
halde, ispirto yasağı dolayısiyle, bunu, dan geçen şeyler hakkında cildlerle 
rus müşterilerinden ziyade itilaf dev- kitab yazabilirdi. Bu hususta bilhassa 
Jetlerinin misiyonlarmdan temin ede- karakteristik olan bir hadiseyi anlat-
bileceğine direktörün aklı yatmıştı. mak istiyorum; bunu burada hatırla· 

O tarihlerde Petrogradda konyak mamın sebebi, bu hadisenin doğurdu-
bulmanın imkanı olmadığından, Fin- ğu mücadeleye bizzat katılmış oldu-
landiyadan bir şişe konyak getirtmek ğumdandır. 
mecburiyetinde kaldım. Bundan son- Bir sürü uğraşmalardan, didinme-
ra, Sir John'a elverişli bir oda temin lerden sonra, güya bir aşçı kadın bu· 
ebnek hususunda hiç bir zorluk çek- labilmiştik. Bu kadın, bizim sade ha-
medim. yatımıza uyacak bir kadın değildi; 

Rusyadaki istihbarat işleri hakkın- ona, şatafatlı, debdebeli bir ev idaresi 
da umumi bir kanaat ve fikir edin- lazımdı. Bu kadm, çarın Llvadiya'· 
dikten sora, ilkbaharda lngiltereye daki yazlık saraymda çalışmıştı. Fev• 
döndüm. İngiltereye gelince, daimi kalade mükemmel bir aşçı olduğuna 
11urette kalmak Üzere tekrar Rusyaya şüphe yoktu; fakat, o nisbette de dü-
gideceğim, harb ticaretini ve Arkan· rüst olmıyan taraftan vardı. Her ak-
jel, Harbin ve Vladivostok'a kadar u- §a.ıD bize geliyor ve ertesi günün ye• 
zanan bir pasaport kontrol sistemini mek masrafı için para istiyordu; fa-
de şamil olmak üzere, misiyon işleri· kat istediği masraf da her akşam bir 
nin genişletileceği, karımın da benim- parça daha büyüyordu. Kendisiyle 
le beraber gelerek bana yardım ede. münasebetimizi kesecek vaziyette olma-
bilecği bildirildi. dığımızdan, her haline katlanmak 
Haziranın sonunda Petrograd'a ka- mecburiye.ınde kalıyorduk. Fakat gÜ-

rımla birlikte geldik. Apartıman ve- nün birin artık tahammül edemez 
ya bir ev bulmak mecburiyetinde kal- bir hale geldiğimden her şeyi göze a-
dık. Başlangıçta tali yÜzÜmÜze gül· larak kıyameti kopardım. Kıyametin 
dü. İngiliz rıhtımında bulunan Bri- kopma zamanı gelmişti. Çünkü, er<e-
tanya papasının evine yerleşebildik. si günü, Pa!eologue'un, Buchanan'm, 
Ne çare ki, papas, geçici bir surette Sasonof'un ve daha bir çok misafirJe-
bulunduğu Arkanjel'den çok geçme- rin bulunacağı ilk ziyafetimizi veri-
den geri döndü. Bu vaziyet karşısında yorduk. 
evden çıkmak mecburiyetinde kaldı
ğım için, ev bulabilmek derdine düş
tük. Şehrin her mıntakası, tahammü
lünden fazla bir halkla dolmuştu; kü
çücük odalar için aklın, havsalanın ala-

' m.ıyacağı kiralar isteniyordu; Aato
ria otelinin sivil direktöründen epey 
ders aldığım İçin, otele yaklaşmıyor-

dum-
Nihayet, tasavvur edilemiyecek 

derecde bir çok müşkillerle karşılaş
tıktan sonra, fransız rıhtımında, Fran· 
sa elçilik binası yanında çok yüksek 
bir kira ile bir kaç hafta için bir ika
metgah bulabildik. Ev sahibleri av
det edince, Mohovaya e-öç etmeğe ka· 
rar verdik. Uzun pazarlıklardan s.on
ra, çarın hususi bahçıvanının evini 

kiralayabildik. 
Bu bahçıvan Graff adında bir İs

viçreli idi. Evini bize kiraya verdik
ten sonra, tatilini geçirmek için ls
viçreye gitmeğe karar vermişti. Har
bın başlangıcında bu seyahatini bir 
kaç defa tekrL -lamış ve alınanların 
hiç bir mümanaati ile karşılaşmamış
tı. Fakat bu defa ona sınırı geçirtm.e
mişlerdi. Petrograddaki alman istih
baratı o kadar mül(emmel çalışıyor

du ki, kira mukavelem tamamiyle hu
susi bir surette yapıldığı halde alınan
ların pasaport işleriyle meşgul me· 
murları hakikati öğrenmekte gecik
memişlerdi. Evini İngiliz Entelicens 
Servis *efine kiraladığı için, zavallı 
adamc 'lğız der!'ıal kara listeye geçi· 

rilrniş li. 

D la• z c 1 -.. lı l;og koc!lmRn evimiz 

Gürültüden sonra, kadın, gizleye

mediği büyük bir hiddetle odadan çı-

kıp gitti; ertesi günü, ilk mişafirimi-

zin gelişinden, sofraya çorba getir.tin-

ceye kadar onun hıncı geçmemişti. tıu 

müddet zarfında Lady Maud ile bir-

likte gözümüzü mutfak istikametin-

den ayırmıyor ve yemekten evel aşçı• 

nın kaçıp gideceğini düşünerek, ödü· 

müz kopuyordu. Bereket versin, ka· 

dın, inadını bırakmış ve ruslara mah-

sus bir usul ile hareket ederek, m.sa• 
firler geldikten sonra mutfakta ha
zırlıklara başlamışb. Bunun üzerine 
bizim de sinirlerimiz yatışmıştı. Onun 
yolsuzluktan alelade şeyler olsaydı, 

belki Rusyadan ayrılıncaya kadar 
kendisini yanımızda alıkoyacaktık. 
Fakat, Noel yortuları yaklaşırken, 

birdenbire gene zıvanadan çıkb. Hem 
de bizi tehdid eder bir tavır takınma• 
ğa başladı. Bir talisizlik eseri olarak, 
tam bu sıralarda tekrar hastalandım. 
Y eomanry alayında bulunduğum sı
ralarda baş gösteren ağrılar, Petrog• 
rad'ın çok kötü olan kışı dolayısiyle, 
bana yeniden istirab vermeğe başla· 
yarak, beni yatağa yatırmıştı. Bunun 
için, sofraya inemiyordum. Hastalı· 
ğım devam ediyordu. Hava ise tasav• 
vur, edilemiyecek derecede berbaddı. 

Tam bu sırada da aşçı kadının, in· 
giliz emirberime çatacağı tutmuştu. 

Evimiz küçük olduğundan, en u fak 
bir ses, her tarafından işitiliyordu. 

r ~-..,., var) 
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Profesör Bayan Afet'in kurultaydaki mühim tezi 
(Başı ı. inci sayfada) tı. "merkeziyetçi bir monarşi" tipi gös- dar osmanlı imparatorluğunu yükselten ki devletin sağlam bünyesinde inkiraz Fıansa ihtilali ve Napolyon seferiyi• 

ni nesilleri müteyakkız tutacak vasıta.. teren bu teşkilat on dördüncü asır son- bir mevcudiyet olmuştur. Bu hususta os- mikropları belirmiye başlamıştır. beliren milliyet idealleri ve Akdenııdl 
lardan biridir. larında çok iyi işleyen ve zamanın ihti- manlı devleti orta zaman garb devletle- Devlet hayatında bozukluklar butün ihtirasların şahlanması karşıt~ 

Ben biraz da bu mevzuumla, bu nok- yacma tekabül eder bir halde idi. On be- rinden büsbütün farklıdır. Onun eko - Bu sıralrda İran ve Nemçe ile yapı- da on sekizinci asır nihayeti içinde gfl' 
taları araştırmak için söz almış bulu - şinci , on altıncı asırlarda, ise devletin nomi hayatında devletin yüksek eliyle lan harblar, devletin askeri, mali ve rüyoruz. 
nuyorum. Tarihten alacağun başlangıç siyasi inkişafiyle beraber yürümüş, ge- tanzimi vardır. Ziraat devletin iç ve dış idari' hayatında bozukluklara sebeb ol- Din, ıiyasete cilet olmuıta 
çok eski değildir. Yakın tarihimizin nişlemiş, kuvvetlenmi~ ve yeni zaman - ihtiyaçlarına göre merkezden idare edi- luyordu. Askerin disiplinden aykırı, Din siyasete alet, ordu disıplipttı. 
bize verdiği ilhamlar çerçev.!si içinde ların mühim hareketlerinden biri olmuş- lir bir haldedir. vergilerin nisbeten ve mikdaren art- yeni sevkülceyşten habersiz ve siyast' 
kalmak istiyorum. tur. Bu devlet tipinin Avrupa kaviı;n. Her yerde hangi iskelelerde ne gi- ması ahaliye yük derecesine gelmiş, a- te hakim, maliyesiz, merkezi idafedl 

Tarihte bir devir başlangıcı leri osmanblarda ilk örneğini bulmuştur. bi ve ne mikdar hububat et, meyva, sayiş ve nüfuz ve otoritesi vilayetler- haysıyetsiz bir ortaçağ teşekkülü haliır 
Yıl 1299, tarihte bir devir başlan- On beşinci asrın ilk yarısında Ana- mahrukat. yağ ve saire gibi maddeler de yürümez olmuştu. Bunların tesiri dedir. İlk kurulduğu devirlerde iyi~ 

gıcının menşeidir. Hayatlarının sonu- dolu ve Rumelinde seyahat etmiş olan geleceği onların nakliye tahmil ve tah- ile memleket içinde yer yer Celali de- rimli işleyip müesseseler ile makfıl bit 
nu yaşayan iki imparatorluk en~ı ~- garb seyyahları 09rllanlı imparatorlu- tiye masrafları ne fiatla satılacağı mu- nilen zümrelerin isyanı Anadoluyu sar- tekamül ve cihan vaziyetine uygun yil-
zerinde yepyeni ve ufacık devletın ko. ğundaki idarenin intizamına, ticari ve ayyendi. İç piyasadaki ihtiyaç bu su- mıştı. Hatta bunlar içinde hükümdar. rümedikleri için fayda yerine ceıniYe' 
kü Anadolu yaylaları içinde Söğüt mın• askeri yollardaki. kervansalaryar teşk.i- retle temin edildikten sonra ihtiyacı- lığını iJan edenler bile görülmüştü. hayatı içinde en zararlı olmuşlardır. 
takasıdır. Bizans artık büyük sarsıntı- latına ordunun kuvvetine, memleketin na müsaade edilecek şeylerin de mik • "1623''. Dördüncü Muradın Anadolu. On dokuzuncu asır, osmanlı iJnpar" 
lara tahammülü kalmamıŞ çöküntüleri- refah ve asayişine hayret ve takdirleri- darı ve fiatı tesbit edilirdi. da asayişi iade etmesi, ifratlı bir şid- torluğuna her nevi buhran ve, 
nin altında eziliyor. Selçuk imparator. ni yazmışlardır. Emniyet ve asayişe verilen ehemL detle ortalığı ancak korku ve dehşet ı. . Dejenere olmuş bir hanedan, 
tuğu kudretten düşmüş parçalanmak Askeri ve siyasi kudret yet köylü sınıfının çalışmalarının ve- içinde bir sükunet vermişti. 1656 Köp- 2 . . Fena idare, 
mukadderatı karşısında boyun eğiyor. On beşinci on altıncı asırlarda os- rimi arttırmak bakımından çok fayda- rülü1erin iş başına gelişleridir. Sokul- 3. - İmparatorluk içmde isyanlar, 

Anadoluda kurulan birçok beylik- manlı imparatorluğunu şarkta ve garb- h idi. Sanayi hayatı teşkilatlanmış bir lulardanberi, büyük sarsıntılara uğrıyan 4 .. Harici düşmanların l~tila ve iJ· 
ler içinde osmanlı beyliği çok müteva- da üstünlüğü ve dünyanın en büyük as- haldedir. Her sanat erb:ıbı, hususi teş- Osmanlı binası, Köprülülerin yirmi se- tismar faaliyeti, 
zi yerini aldıktan sonra büyümek ve keri ve siyasi kudreti haline gelmesi, kilatında yer alır, ve devletin bunlar nelik hizmetleriyle yen i bir sağlamlık bütün bunlar rollerini oynuyorlardı. 
kuvvetlenebilmek istidadım en çok teşkilatının intizamında ve iyi işleyen için kurduğu nizamlara uygun hareket bulmuştur. Vakıa bu asırda bazı isyan hareketi 
gösteriyor. 13 üncü asrın sonunda iki bir devlet makinesiyle verimli bir kül- etmeğe mecbur kalırdı. Bu devir seksen yıl süren çöküntü terini tarih kaydeder. Fakat t ... ..ınlar da· 
imparatorluk harabesi üzerinde me- tür faaliyetinde aramak lazımdır. Sanayi hayatı emarelerini ortadan kaldırmak teşeb- ima harici tesir altında ve asla miUct111 

mureler kuran bir mevcudiyet oluyor. İdari, askeri, mali, ekonomik işler Bazı büyük merkezlerde muayyen büsü ile, bir hesablaşma ve tasfiye za- hakiki ihtiyacının karşılığ ı olarak dit' 
Bu devletin kuruluşu, zamanı içinde kanunlar ve nizamlarla tesbit edilmiş - sanatların adeta temerküz ettiği görü- manıdır. 1683. Viyana bozgunluğu ise şünülmemiştir. , 
en ileri teşkilatın yapılması teşebbüsü, tir. Devlet otoritesini şahsında toplayan lüyor. Harb sanayii büyük bir inkişaf devletin harici ve dahili siyasetinde Tanzimatçıların zoraki laaliyetlet' 
ve bundaki muvaffakıyetle tamam o- hükümdar mutlak ve gayri mesul ol- göstermiştir. Lüks sanayii Avrupa mo- müthiş bir buhrana sebeb oldu. Hazi~ Tanzimat adamları islahatın birço~ 
lur. makla beraber hükümet teşkilatı mer - dasında yer alacak kadar kuvvetlidir. neye gelir temin etmek için devlete kısımlarının ecnebilerin zoriyle ve giY 
Anadolu tarihinin hareketli devri kezde, vilayetlerde en ufak teferruatına Mesela Edirnenin deri işleri gibi. ait mukataalar, malikane suretiyle ser- nülsüz yaptıkları için icraatta enerji .,e 

13 üncü asır Anadolu tarihinin en kadar kurulmuş, vazifeler, salahiyetler Osmanlı imparatorluğunda iç ve vet sahibi eyalet eşraf ve ayanına ve- fikir takibi göstermemişlerdir. Ali f'~ 
hareketli devirlerindendir. Bundan taın ve mesuliyetler taksim edilmiştir. Vergi dış ticareti devletin hakimiyeti ve ni- riliyor ve bununla mütegallibe denilen şa, islahat hakkında hükümdara ver<l

1
' 

700 
yıl önce 1237 tarihi Selçuk hüküın- sistemleri icabında en uygun tarzda tan- zanu içindedir. On altıncı asırda Av- derebeyleri zuhur ediyordu. ği bir layihada islahatı, bir fırtınalı il'' 

darı büyük Alaettinin ölümünü kay- zim edilmiş olduğu arşiv vesikalarında rupa ile ticari münasebet ehemiyetli Orduda zaal vada gemisini kurtarmak istiyen kaptı" 
dederken bu devletin mukadderatının görülmektedir. Merkezdeki idare bütün bir yer almıstır. Ordu teşkilatı olan yeniçeri ocağı mn safra atması kabilinden bir zaruret 
ters çevrilişine de bir başlangıç olur. imparatorluk dahilinde en küçük köyle- Ticaret ıiyaseti ilk devirlerin sağlam bünyesinden çok olarak telakki etmektedir. 
Selçuk adı ve hanedanı siyasi mevcu· rine kadar varidat membalanru bilmekte Müverrih Yorga daha on beşınci a- uzaklaşmıştı. Hükümdarın ordu b<ui- , Tanzimat adamları bir devleti kıJ'" 
diyet olarak 1300 e kadar ya§ıyacaktır. ve onların sarfedilecekleri yerleri nizam- sırda osmanlı devletinin takib ettiği larından ayrılması ve onlara vekalet e- taracak, bir milleti yükseltecek tedb.f' 
Fakat şarktan gelen yeni istilanın, tı- lariyle tesbit etmektedir. ticaret siyasetinin, o zamanın büyük den bir kısım serdar ve seraskerlerin leci kuvvetle tatbik etmek dirayetind'

11 

hanilerin zebunu olarak. Türklerde içtimai yardım Avrupa devleti olan İspanyadan çok ehliyet ve kifayetsizliği ordudaki sağ- mahrumdurlar. Diğer taraftan şeriat bir 

Her şeyden eve) şunu kaydetmek İçtimai muavenet türk milletinin en daha aktlane olduğunu itiraf etmekte- lam disiplini zafa uğratmıştı. Bunda kümlerinin tatbikine devam etmek• ate 

isterim ki, Anadolu birçoklarının zan- güzel karakterlerinden birini tebarüz et- dir. bilhassa haris vezirlerin orduyu tahrik taraftan da Avrupadan yeni yeni "" 
netiği gibi ıı inci asırdan itibaren türk.. tirir. Osmanlı devrinde dahi bu halin Fatih'den başhyarak Kanuni Süley- etmeleri kapıkulu isyanlarına sebeb ol- nunlar almak istediler. 11 
le~meğe başlamıs değildir. Anadolu ay- hasletleri hususi vakıflara aid arşivdeki mana kadar osınanh padişahlanmn ha- muştu. Bu sıradaki daimi harblar ise bu Bu suretle birçok sahalarda zara' 
nı etnik mevcudiyetine yeni elemanla- istatistiklerde görülmektedir. rici ticaret için verdikleri müsaadeler ordunun bozulmasında en büyük amil- ikilikler oldu. Mesela yeni tedrisat sıS-
nnt, aynı kökten kopan dalgalarla Ordunun ve donanmanın kuruluşu ancak teşvik edici mahiyettedir. Bu dir. temiyle eski medrese zihniyeti bir ~1~ 
11 

inci asırda tazelemiştir. 1010 tarihL ve işlemesi muavyen kaidelere göre teş- müsaadelerin on beş on altı on yedinci 1699 Karlofça muahedesi on sekizin· da yürüyemezdi. Tanzimatçılar fı1' 
islam olan türklerin Anadolu kardeşle- kilatlanıruştı. H':cb vesaiki ve tekniği, asırlardaki tatbikatı develtin inkıraz ci asrın, osmanh imparatorluğu için or- hürriyetinin aleyhinde idiler. Mili~ 
rine kavuşmalarını gösterir. şark ve garbın bütün devletlerine faikti. zamanlarındaki kapitülasyonlardan far- ta Avrupadaki yerleşmesini sökmekte- hürriyet kelimeleri en sevilmiycn ~ 

İşte osmanh devleti bu ezeli türk Türk teraanelerinde yaphrdan kı, muahedelerin tetkikinden çıkan dir. manası anlaşılmıyan mefhumlardı. 
yurdunda kökünü salmakla bahtiyar. Venedik gemileri netice ile anlaşılır. Maamafih kurulu- Bütün on sekizinci asırda devletin Umumiyetle liberal zannolunaıı )t" 

dır. 1599 - 1616 ytllan arasında Venedik- şun iyi teşkilatı arasında fena netice- dahili idaresinde ıslahat yapılması, ni osmanlılar dahi, bütün kanunlaf "
1 

Bu devletin üzerinde siyaseten ya- liler gemiierinin bir kısmım Türkiye ter- Ier doğurabilenleri de çok olmuştur. merkezi idarenin kuvvetlenmesi, ordu- mecelle gibi hep şeriattan alınmasııı 

Yılacag~ ı yerlerde de bu etnik zemin sanelerinde yaptırdıklarını kaydedersem Bu umumi çizgilerle anlatmağa ça- nun siyasetten kurtarılarak itimad olu- istiyorlardı. İşte 19 uncu asırda osnıa1111 

fk .,e 
hazırdır. Osmanlı denizcilik tekniğinin şöhretine lıştığım osmanlı devletinin kuruluş ve nur bir ordu vücuda getirilmesi, mali- devleti, bu kararsızlık, idare.;.z 1 

Coğrafi durumu osmanlı beyliğine bir misal vermiş olurum. Bütün bunla - yükseliş devrindeki kültür bayatı türk yenin tanzimi, denizde ticaret ve kud- çöküntü içindedir. Bu asır, imparator· 
büyümek fırsatını veriyor, Avrupaya rın kökünü teşkil eden fikir hayatı, os - milletinin, teşkil!t kudretini göster- retin tesisi için hiç bir ciddi hareket tuğu dağıtmak için ne lazımsa onu y~'?' 
adım atış. orada ilerlemek için bir baş _ manh devletinin kuruluş ve yükseliş de- mek itibariyle ehemiyeti vardır. O mil- görülmez. mıştır. Dahili i:syanlar ve harici istı lll~ 
langıçtır. Çünkü bu ilerleyen askeri ve virlerinde en verimli bir mevkidedir. Iet ki şerefini ve yüksek idarecilerini Devlet idaresi bocalıyor lar imparatorluk arazisinde yeni bye:ı. 
siyasi kuvvet gene orada kendi ırkdaşla- Maarif inkişafı zamanın _ihtiyaçlarına bulduğu zaman en kudretli mevcudi- Devlet idaresi ordusunun entrikacı devletlerin ortaya çıkmasına ,;ebe 
rına tesadüf etmiş ve beraberce yeni bi- uygun görünüyordu. yet olur. Bir de bu kültür yüksekliği- ülema ile, mağlfıb ve cahil kumandan- mu!?tur. 
naya malzeme vermişlerdir. Her köyde bir mekteb dir ki ooa büyük, geniş ülkeleri idare lardan ibaret, aciz ve kendilerinden baş- Parçalanan imparatorluk 

11 
Bir devlet kurulurken onun temelle- On altıncı asırda impaartorluk top - etmek talii.ni veıırni§tir. Eğer o kültü- ka bir şey düşünmiyen padişahların e- Toprakları dağılan ve parça a ~e 

r i ne kadar sağlam atılırsa ömrü o kadar raklarında gezmiş olan bir fransıı: sey- rün her sahasında zamanının en yüksek linde istikametsiz bocalamaktadır. osmanlı imparatorluğunun üzerırı 
uzun olur. Bu temeller, yalnız ıoiyasi yahı, her köyde mektebe tesadüf etmiş derecesinde olmamış olsa idi medeniye· Bu şartlar içinde osmanlı impara- ·bugün şu devletlerin arazisi vard~: ~ 
varlıkta değil, o varlığı da tutacak olan ve iptidai maarifin türkler arasında garb tin türlü çenberinden geçmiş olan ül- torluğa rus]arla Perut muharebesi Vene- Irak, Suriye, Palestin, Erdull 
fikir ve ekonomi hayatının t:lnzimiyle memleektleriyle mukayese edemiyecek kelerde hakim olabilir mi idi? O, bu dikle ve Avusturyalılarla Mora harbla- Hicaz kır:allıkları, Yemen, Habeş e;~ 
mümkün olur. İşte onun içindir ki biz derecede yayılmış olmasını büyük bir ülkelerdeki medeniyete yabancı değil- rı, İran harbı, tekrar Avusturya - Rus- leti, Mısır, Bingazi, Trablusgarb. ı ~ 
tarihin yalnız siyasi cephesinde kal - hayretle karşılamıştı. di. Kendi ırkının birliğini taşıyan mev- ya harbı, İkinci Katerina ile hemen fası- nus, Cezair, Yunanistan, ArnavudlıJ 
mıyoruz. Cemiyet hayatının her türlü Bizim arşivimiz dahi bu asra aid is- cudiyetlere yeni bir devlet ismi ve ye- lasız otuz seneden fazla süren seferler Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristll: 
safhalardaki gıdişi, bizim eski ve yeni tatistiklerde imparatorluktaki ilim mü- ni bir idare tarzı getirmiştir. devam eder. Romanya, Cenubi Lehistan, UkranY 
tarihimizin etüd zeminini te~kil ediyor. esseselerinin yayıhşım gösteren sarih Osmanlı imparatorluğu geriliyor Bu seferler osmanlı devletinin za- Kırım, Kafkasya, Azerbaycan. Türle '/~' 
Osmanlı imparatorluğu tarih.deki bü- ve mühim rakamlar verir. Ancak o asır- Avrupa. Asya, Afrika kıtalarmda ruri olarak kabul etmeğe ve düşmanın H ulasa ve netice olarıak şunu g~ 
tiin imparatorluklar gibi büyüme, yük • da bütün islam alemi hayatında büyük altı milyon kilometre muı:ıabbaı geniş- inisyativine tabi olarak yapmağa mec- rüyoruz ki 13 üncü asrın sonunda ııfıı 1, 
selme devirleri ve onları takib eden bir bir gerileme hareketi, bu osmanlı med- liğini kaydeden osmanlı imparatorlu- bur olduğu harblardır. bir beylik halinde kurulan OSl11:ı~ 
inhitat devrini yaşar. rese teşkilatında da kendini göstermiş ğu on altıncı asrın ~ü!ük bir siyasi ve Bu asrın sonlarında osmanlı ordu- devleti 14 üncü ve 15 inci asırlıır 

Osmanlı tarihinin taksimi ve çevreyi aşaçak kudretlerin ·yetişme - kültürel mevcudiyetıdır. larının mütemadi mağlôbiyetleri asker- büyüdü ve yükseldi, tarihte Jünga i~ 
Fakat tarihin bu umumi kanunu, os- sine engeller çıkmıştır. Fakat 1683 tarihi ona Viyana kapı- lik sahasında ıslahat yapılmas.ı fikir- paratorluklarından biri olarak rnii111

1 
manlı imparatorlugu için kendine ve za. Türk edebiyatı Iarındıa attığı ileri adımı geri aldırır. lerini uyandırdı. f'eT işgal ettı. 16 cı asır bu ;arl;~ 
manına has olan husu~iyetleriyle faali - Türk edebiyatı, islam zihniyetine u- Acaba bu yalnız bir askeri muvaffakı- Islahat en büyük kültür eserlerini verır. 4' 

yetini göstermiştir. Osmanlı mparatior · yarken gene kendi asli karakterlerinden yetsizlik midir? Bir kumandan hatası Üçüncü Selim 1792 de ıslahat hak- paratorluk her hususta en yüksek 'cı 
luğu tarihi dört devre taksim edilebilir. mülhem olmuştur. o tarihinden ve as _ stratejik veya bir taktik yanlışlığı mı- kında devlet adamlarından layihalar is- hikasma çıkmıştır. Fakat yine 16 

111 
tf 

1 - İmparatorluğun kurulması 1299 kerlik menkıbelerinden bahseder. Tür - dır? tedi. Cevdet tarihi bu hususta yazıl- asrın sonudur ki bu yükselişin te 
- 1453 kün ilim ve sanatı, idare etmek kabiliye- Bunlar C1$kcri hayatta olabilen ha· mış 21 Iayihadan bahsetmektedir. inişine b3şlangıç olmuştur. il' 

2 - Büyük fütuhat. imparatorluğun ti de tecelli eder. Ve onu terennüm et - diselerdir. F-akat asıl mühim olan bu Fakat bu layiha sahibleri islahattan 17 inci ve 18 inci asırlardaki osO" f 
genişlemesi 1453 - 1579. mekle bahtiyardır. muvaffakıyetsizliği de hazırlıyan u- çok korkarlar. Öyle ki müzakere esna- h devletinin idarecileri cedlerinin Jc~ 

3 - Tevakkuf ve ricat ı 5 79 - 1792. Piri reis mumi hayatın gidişidir. Osmanlı im- sında bazıları devletin ihtiyarlık dev- duklarını zamanın tekamülüne uycJil 
4 - İnhitat 1792 - 1919. Coğrafya ilmi Piri Reisin şahsında paratorluğu 1683 - 1792, tarihleri ara- rinde olduğunu harb peşinde koşmak- cak halde değillerdi. Hazır Miras;. 
İkinci Mehmed, fatih unvanını lstan- ve eserlerinde on altıncı asır ilim ale - smda geriye olan adımlarını çok sık_ tansa sulh halini uaztmanın ve bu su- rinde saymak için bir amil oluyor• tıd 

bula sahib olmakla alırken, o Bizans im- mine yeni bilgiler kazandırmıştır. laştınnıştır. Bu zahirde askeri boz- retle talimli asker ihtiyacından uzak Jetin teodratik sisteminden doğafl tt' 
paratorluğuntın da varisi olmuştu. ha- Koca Sinan, imparatorluğun haşme- gunluklarla kaydedilir. Fakat bizim kalmanın daha makul düşeceğini ileri hadise cemiyetin tekamül kanunıarıf' 
leflerinden Yavuz Selim Mısırın fatihi tini dsırlar isinde yaşatmak için dünya - tarihte arastıracağımrz asıl başka se- sürmüşlerdir. İslahatçılar içinde esaslı zıd yürüyor. 16 ıncı asırda AvrUP~f' 
ol<lu. "1517" ve ecdadının impaartorluk nın en,oüyük mimarlık kudretini yer yü- bebler vardır. bir teklif yapan yoktur. Bütün layiha- üstün olan türk osmanlı varlığı jıık• ıt" 
mirasına halife lakabını taktı. Bu hadise zünde yükselterek perçinler. Güzel sa - Osmanlı İmparatorluğundaki dur. lar şimdilik tedbirleri saymaktadır. 18 fım takib edemediği için 19 uncıı ~ 
osmanlı iparatorluğunu teokratik bir natl~rın ilerlemiyen ve Avrupa eserleri- gunluk ve gerileme hadiseleri on al- inci asır endüstrinin ortaya çıktığı bir da hasta adam lakabını alacak k 
devlet. yaptı ve siyasi devlet şeflerinden le ltyasta bizi, bu asırlarda geri bırakan tıncı asrın nihayetinde tohumlarını at- devirdi. düşkünlük gösteriyor. "'te'° 
kitabının değişmez metinleriyle nazari kısımları da vardır. Resim ve heykeltraş- mış ve on yedinci asırda dağılmıya se- Siyasette, orduda, ilimde fevkalade Onun idarecileri ve ileri gelen ~~ 01' 
olarak bağlı kalmağa mecbur oldular. lık din taassubunun menettiği bu sanat- beb olan bozgunluklara başlangıç ol. istidadlar yetişiyordu. Rusya garb me- fekkirleri dahi "ihtiyar devletlerini dl' 

Osınanlı devleti iki imparatorluğun lar türk dehalarına maalesef kapalı muştur. deniyetine giriyordu. duğu gibi muhafaza etmek kaygusııtt jJI" 
mirasına konarken, onların parçalanma- kalmıştır. Vakıa bir çok hattatlar, mü - Sokollıınun ölümü 1800 senesine kadar Çarlık Karade- dırlar. Devlet ve mlletlerin genç <tC: tJ' 
sından doğan beyliklerinde dağılmış ida- zehhipler, nakkaşların ince eserleri sa- Büyük devlet adamı olan Sokullu. niz şimal kıyısında teessüs etmiş ve os- tiyar denmeleri formaliteye uyınaY'~~et' 
resi üzerinde evvela askeri zaferler te • nat aleminin yüksek değerleri arasında- nun ölümü "1579" bükümet işlerinde e- mantı imparatorluğu ise filen Tuna ö- birlerden başka bir şey değildir. 1'

1 
•• 11'f' 

min cdcrl'k on altıncı asırda en büyük dır. Fakat bu asırda Avrupanın rönesans hemmiyetli bir sarsıntı yapmıştı. Hü- tesine çekilmişti. ter kendi tekamül kaideleri içinde c:Jil., • 
imparatorluk arazisi üzerinde yerleşti. hareketine uymamak, türk milletine çok kümdar mevkiif;de olan üçüncü Murad, Dünyada yenilik hareketi gidişine uymakta daima canlı bir rrıe ol' 
İdare !.iı-.temi, Avrupanın feodalite haya- şey kaybettirmi~tir. muhtelif tesirler altında kalarak ka- On dokuzuncu asır başında osmanlı cudiyet olmak iktıdarmdadırlar. tşt~ 
tı yaşayan siyasi mevcudiyetlerine yeni Ekonomi te§kilatı nunlarda lüzumsuz ve zararlı değişik- devletini, kapısında çarlık Rusyası, A- mantı devleti kültürünün her safb 
bir örnek verecek tan:da ortava çıkmış· Ekonomi teşkilatı on altıncı asra ka- likler yapmış ve onun zamanındadır vusturya imparatorlu~. Avrupada (Sonu 1. inci sayfada) 

ı 
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Ecnebi profesörlerin sözleri ve 
B. Saffet Arıkan'ın kapanış nutku 

(Başı 1. inci sayfada) 
ret edeceğiz, bunu size vadediyorum. 

Prol. Menghinin teşekkürü 
. Başkan bundan sonra Profesör Meng

hın' e söz verdi. 
Profesör Menghin, Türk Tarih Kuru

tnuna, Büyük Cumhurreisine kendilerini 
davetinden dolayı teşekkür ettikten son
ra 'rürkiyede gördükleri büyük terakki 
eserlerinin üzerinde hasıl ettiği hayran
lık ve derin intıbaı kaydetti. 

Türk tarihinin cihan tarihini büyük 
bir tekami.ile sevkeden bir kudret oldu
ğ~na şüphe edilemiyeceğini ve kongre
nın büyük bir ilmi hadise olduğunu söy
liyerck dedi ki: 

"- Bize fevkalade büyük bir lutuf
karlık ile bu hadiseyi yaşamak fırsatını 
verdiniz. Buna karşı en samimi teşek -
kürlerimizi sunarız ve aynı zamanda da
hi Önderinizin daima yükselen devleti -
nin ve halkının bütün bu inkişafların se
~erelerini şerefli bir sulh içinde zevk ile 
ıdrak etmesini dileriz. 

Prof. Rypka'nın türkçe sözleri 
Bundan sonra Çekoslovakya namına 

:~ofesör Rypka, türkçe olarak söyledi
~1 ve çok alkışlanan nutkunda Avrupa
nın en eski üniversitesi olan Şarl üniver
sitesiyle Çekoslovakya şark enstitüsü -
nün hürmet ve sevgilerini büyük kon -
greye sunmağa kendisini memur ettikle. 
tini ve burada bu vazifeyi ifa edeceğini 
söyledikten sonra dedi ki: 

" - Şimdiye kadar koyu karanlıklar 
içinde kalmış. bazı meseleler aydınlan -
tnağa başlam ştı. İmparatorluk devri bu 
tneselclerin halline yardım edemedi. An
cak Türkiye cumhuriyeti münevver hü
künıeti ve bilhassa Reisicümhur sayesin
dedir ki hakiki ve ilmi bir tarih, yüksek 
himaye ve irşatları altında inkişaf ede
bilir.•• 

Prof~sör sözlerini şöyle bitirdi: 
Y · ş ısın ikinci Türk Tarih Kongresi, 

ıc;asın sel"'fi ve halefi. 

Prof. Delaport"un hayranlığı 
Bundan sonra kün;iye gelen Profesör 

be\aporte fransız profesörleri namına 
kon reye tesekkür ettikten sonra 1931 

d hnkara'd~ kendisine gösterilen bü -
Yllk \ fk' 1 - h. -.. lttu ar ıgı ıç unutamıyacagınr 

soyıedj ve ded: ki: 
., - Bu lutufkarhk ve nezaket şah

sıını aşa.-ai . Büyük Cumhur başkanını
.tın ICıtr en l<abııl buyurduğu - eti ve As
.Ya etüdleri cemiyetini de istihdaf edi -
Yordu" 

Profesör kongrenin muvaffakiyetini 
Ve ınesaisinin ehemiyetini temin için 
sarfedilen büyük gayretlere hayranlığı
nı gösterdi. Ve bu mesaiyi fevkalade tak· 
dir ederek sözlerini şöyle bitirdi: 

" Büyük bir babalık sevgisi ile ku -
ruınun ve kongrenin çalışmalarını takib 
etlene dönerek, bütün vatandaşlarımın 
derin saygı ve sevgilerini arzetmekle şe
ref kesbediyorum ve kendisine eski Eti 
§efine söylenen şu sözlerle hitab ediyo
ruın: 

" Bay Başkan Atatürk, sizin, şahsı
nız10, evinizin, etrafınızda bulunanların 
\te tne 1 k · · · · I · t "t · " m e etınızın ış erı ras gı sın. 

Prol. Muyres diyor ki: 
Profesör Delaport'dan sonra kürsiye 

g.elen Oksford üniversitesi profesörle -
:nden ve dünyanın en büyük alimlerin

an Profesör Muyres kürsüde İngiltere 
namına ·· 1 · ·· 1 d" şu soz erı soy e ı: .. 

- Uzun senelerden beri seyyahlar 
Ve 
r· arayıcılar yakın şarkta yaptıkları ta-
11h arkeolojik tetkiklerinde türk dost
d~~Indan yardım ve sıcak bir kabul gör
ti ~~er. Türk Tarih kurumunun tertib et-
gı ve büyük bir misafirperverlik hava-

81 \tc rnuh b" h" · · d }' teşem ır mu ıt ıçın e cere -
dan eden bu kongrede birçok diyarlar -
lea~ ~elen filimler toplandılar ve tetkik
ltlrı~ı ortaya koydular. Serginin mükem
b clıyeti ve tebliğlerin etraflılığı mat -
l.ı Uatta kongremiz için büyük bir alaka 
h~andırdı. Kongrenin bizzat türk Cum-

... r ~e· . lu ısı Atatürkün himayesi altında bu-
ıu~ın~sı ve içtimaların sık sık onun hu -
li b~ ıle Şereflenmesi bu ,lıadiseye husu
}'al ır ehenıiyet verdi. Bu suretledir ki 
ııınınız_ ileriye değil mazisine de bakma
ba]j bılcn ve mazisine bakarak istikba
tar·~. Yolunu tayin eden bir millet için 
na~il~ tetkikler ancak ehemiyet kaza
larih ır, Kongrenin İngiliz a~aları türk 
l\t kurumuna ve onun hamisi olan 

atürk' k ve . e albten gelen h'.lyranlıklarını 
ııukranı . . rak . arını sunarlar ve ılının te-
ısi İle beraber yürüyen büyük sa. 

adeti dilerler. 
Prol. Przeworskai'nin temennisi 

Bundan sonra söz alan Prof. Prze
worskai, Lehistan namına burada bir 
hafta enternasyonal ilmi bir beraber 
çalışma havası içinde yaşadıklarını ve 
türk arkeolojisinin verimlerini hayran
lıkla tanıyıp öğrendiklerini söyledik
ten sonra dedi ki: 

"- Temennimiz, bizim için pek a
ziz olan türk milletinin, büyük önderi
nin dahiyane ve kuvvetli idaresiyle ta
rihinin pek şanlı yapraklarına yeni yap
raklar ilave etmesidir.,, 

Prol. Rossinin türkçe hitabesi 
Bundan sonra italyan profesörü Et

tore Rossi türkçe olarak şiddetle al
kışlanan şu hitabeyi irad etti. 

Ekselans Atatürk, 
Türk Tarih. Kurumunun sayın baş

kanlığı, 

İlk emirde, İtalyan meslekdaşla· 

rım namına, türk toprağında bize kar
şı gösterilmiş olan keremkar misafir
perverlik, ve bu ilim bilginlerinin top
lantısına iştirak etmeğe verilmiş fırsat 
için derin teşekkürlerimizi sunarız. 

T. T. Kurumunun mevzuları olan 
ilimler için beslediğimiz sevgimizden 
dolayı, kurum tarafından davet oluna
rak biz İtalyan bilginlerinin geniş aile
sinin üyeleri olduğumuz itibariyle, on
ların namına da teşekkürler takdim e
deriz. Biz, onlara, Atatürk Türkiye
sinde ilmin ne kadar takdir edildiği, ve 
insaniyetin müşterek tarihi ile ulus ile 
ulusların mütekabil münasebetlerini a
lakadar eden sahalarda İtalyaya, bütün 
dünyanın bilginlerinin yardımlaşmaları 
için ne kadar geniş bir meydan bulun
duğuna dair haber vereceğim: 

Bilhassa büyük ilim meselel·erinin 
tetkiki yolunda türk alimleri tarafın
dan ne kadar yüksek alaka gösterildi
ğini anlatacağız. Türkiye ile İtalya a
rasındaki kültürel münasebetlerin d3-
ha büyük semere !er vermesini temenni 
ederiz. Türk tarih kurumundan bir ri
camız vard'ır ki, o da bir türk - italyan 
bibliyoğrafiası tertib edilmesi, hakkın
da ileri sürdüğümüz teklifimizin ku
rum tarafınd:m teyid edilmesidir. Ta 
ki, bu eser müşterek mesainin neticesi 
olarak daha iyi bir surette fiile geti

rilsin. 
Yaşasın Atatürkün Türkiyesi.,, 

Prol. Ziçinin teşekkürü 
Bundan sonra Macar profesörü 

Comte Ziçi, Macaristan mmma kon
greye teşelrkür ederek dedi ki: ''Bu 
kadar yüksek cengaverlik ve siyaset 
ananelerine malik milletinizin şimdi 
garblı medeniyetimizin de faal bir ya
pıcısı olduğunu görmekle bahtyarız. 
Büyük Şefin bu değişiklikte ne kadar 
yüksek ve büyük bir rol oynadığını bi
liyoruz ve d:ıha çok uzun yıllar muh
terem ve büyük önderin size, gösterdi
ği yolda, rehber olmasını temenni edi

yoruz. 
Profesör bundan sonra türkçe ola

rak beyanatına şunları ilave etti: 
"Atatürk, Bayanlar, Baylar, 
Bir kardeş ulusun sevgisini ve se

lamını elimden geldiği kadar türkçe 
ifade etmekliğimc müsaade buyurunuz. 
Türk milletinin yeniden yükselişinin 
büyük neticelerini gören biz Macarlar 
saadet ve gurur duyuyoruz. Garbi me
deniyet alan:nda da yeniden buluşmak
la bahtiyarız. Menşeden gelen ve dü
üşnüş tarzı ayni olan iki milletin müş. 
terek çalışma ile dünya medeniyetine 
çok faydalı hizmetler yapacağı kanaa_ 

tın dayız. 

Prof. Persson'ın hayranlığı 
Şiddetle alkışlanan Pr. Ziçi'yi kür_ 

süde İsveç namına Pr. Persson takib 
etti ve Türkiye ile İsveçi bağlıyan ta
rih h,3.tıraları kaydettikten sonra dedi 

ki: 
"Cumhur başkanınıza ve Kemalist 

Türkiyeye karşı duduğumuz pek bü
yük hayranlık hissi burada daha kuv
vetlendi. Sözlermi İsveç ve Türkiye 
arasmda cari olan dostluk münasebet
lerinin daha sıkı ve daha samimi bir 
şekilde inkişaf etmesi temennisi ile bi

tiriyorum.,, 
Prol. Nestar'ın teşekkürü 

Romanya namına kürsüye gelen Pr. 
Nestor kongreye teşekkürlerini sun
duktan sonra dedi ki: 

"Türkiyeden yalnız tarih kurumu 
ve büyük hamisi tarafından nazik ve 
llltufkar bir muameleye tabi tutulmuş 

olmaktan dolayı şükran hisleri ile ay
rılmıyorum, ayni zamanda türk ilminin 
yeni verimlerini öğrenmek için bu gü. 
zel memlekete tekrar dönmek arzusu ile 
ayrılıyorum.,, 

Prol. Marinatos'un sözleri 
Profesör Nestor'u kürsüde Yunanis

tan namına takib eden Pr. Marinatos 
kongrenin haz .rlanma ve çalışma tarz. 
]arına ne kadar hayran bir takdirkar 
olduğunu kaydettikten sonra dedi ki: 

"Memleketinizin büyük önder ve 
cumhur başkanı Atatürkün idaresinde 
katettiği, terakki yolları gözlerimız ö
nünde müşahhas bir şekilde canlandı. 
Hiç bir memlekette harbdan sonra ya.. 
pılan ıslahatın hiç biri burada gördük
lerimiz kadar radikal olmamıştır. Bu 
kongrenin muh.terem üyeleri gibi her 
şeyi tarihi ve tenkidi bir zaviyeden 
görmiye alışmış olanlar buradaki inkı
labın cezriliğini daha iyi anlar ve gö
rürler. 

Biz Balkan memleketleri, eğer sizi 
sevmeseydik hased ediyoruz derdik. 
Bizler yani türkler ve yunanlılar bir
birimizi iyi tanıdık. 

Bu kongrenin faaliyetlerinin şarkın 
medeniyet yolundaki gayretlerinin bü. 
yük bir merhalesi olarak telakki edi
yorum.,, 

Prol. Fahim Bayraktaroviç'in sözleri 
En son olarak Yugoslavya namına 

Pr. Fahim Bayraktaroviç kongrenin 
büyük ve verimli mesaisini kaydetti ve 
türk tarih kurumuna istikbal için en 
güzel muvaffakıyetler diledi. 

Başkan Saffet Arıkan profesörlere 
gösterdikleri sıcak hislerden dolayı te. 
şekkür etti. 

Türk tarih kurumu genel sekreteri 
Muzaffer Göker, kürsüye gelerek ya. 
rın Dil bayramı olmak münasebetiyle 
kardeş dil kurumunun bu bayramının 
kongre namına kutlanmasını teklif et
ti. Başkan trafından reye konulan bu 
teklif ittifakla kabul olundu. 

Sallet Arıkanın kapanış nutku 
Bundan sonra başkan Saffet Arıkan, 

aşağıdaki kapanış nutkunu okudu: 
Kongrenin sayın üyeleri, 
Türk tarih kurumunu ikinci devre

si çalışmalarını şu anda sona erdirmiş 
bulunuyor. 

Birçok emeklerle ve derin etüdlerle 
hazırlanmış olan bu cihanşümul ilmi 
mevzuları, büyük bir vukuf ve vuzuh i
le, teşrih edenlere ve bunları en yük
sek bir alaka ile dinliyenlere türk kül· 
tür ailesi adına, teı;,ekkür etmek, yapıl
ması bana müstesna zevk veren bir ö
devdir. 

Kongre başlangıcında, Türk tarih 

tezinin arkeoloji, antropoloji, lengüis

tik gibi en müsbet belgelere dayandığı

nı, arzetmiştim. Filhakika bir haftadan 

beri Tarih kurumu adına söz söyliyen 

bilginlerimiz, kurumun çalışmalarında 
bu esasa ne kadar kıskançlıkla bağlı 

olduklarım huzurunuzda belirttiler. Mi

safirlikleriyle bizi şereflendiren ve her 

biri şahsında medeni alemin saygısını 

toplayan alimler de türk tarih tezi üze
rinde türk kollegleriyle kanaatte ne ka
dar birleşik olduklarını büyük bir isa
betle tebarüz ettirdiler. 

Bu surc\le, hangi milletten olursa 
olsu~ bütün ilim adamlarının be§er 
saadetine hizmet etıneleri hakkında, 
ilkin yaptığım temennimin bu kongre
de çok geniş bir sahada tecellisini gör
mekle cidden bahtiyarım. Ve ilmt ahla
ka bu kadar asil duygular ve insani fi
kirlerle örnek veren sayın alimlere şük
ranlarrmızı ve saygılarımızı sunmakla 

bahtiyarız. 
.. Söz alan ve dinleyen üyelerinin yük-

sek şahsiyetleri ve izah edilen mevzula
rın derinliği itibariyle, bu kongrenin, 
ilim tarihinde geniş bir adım olduğunu 
söylemek ve bilmek, hepimiz için ifti
hara değer bir neticedir. 

Açılışındanberi, eşsiz .. varlığı ile 
kongreyi şereflendiren ve koruyan Ata
türke hepiniz ve hepiıniz adına sarsıl
maz bağlılığımızı ve en derin tazim ve 
minnetlerimizi sunarak kongreyi kapı-
yorum.,, 

Ulu önder alkışlanıyor 
Bütün kongre azası ayağa kalkarak 

vecdü heyecan içinde Ulu Önderi tü
kenmiyen alkışlarla alk~şl~ış ve kon
gre bu suretle sona ermıştır. 
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Akdenız meseLesı ve ltalga 

lngiltere ve Fransa bir 
muhtıra verdi 

Paris, 25 (A.A.) - Fransızlarla in
gilizlerin Roma hükümeti nezdindeki 
teşebbüslerile B. Musolioinin Alman
yaya seyahati, Paris gazetelerinin bu 
sabahki mütalealarına zemin teşkil et
mektedir. 

"Pöti Pariziyen., diyor ki: 
"Romadaki ingiliz - fransız teşeb

büsü ile birlikte bir muhtıra da verilmiş 
olduğu ve bu muhtırada fransız - İngi

liz isteklerinin tasrih olunduğu ve met
ninin B. Musoliniye Münihe varır var
maz telgrafla bildirileceği zannolun
maktadır. Fransız ve ingiliz maslahat-

güzarları aşağıdaki üç meselenin haki

ki ve umumi bir surette halledilmesınin 

çok mühim olduğu noktasında ısrar et

mişlerdir. 

Akdenizde emniyetin yeniden ku -

rulması, İspanyada, Balear adalarında 

ve Fasta statükoya rücu, ecnebi muha-

Bayan Afetın 
(Başı 6. ıncı sayfada) 

ihmal ederken inkirazını hazırladı. 1 729 
- 1919 tarihleri arası bütün bu safhaları 
kaydeder. Onlan etüd etmek, düşünce -
lerimizi o noktada teksif etmek yeni ha
yatımız için elzem bir iştir. Çünkü os -
manl rimparatorluğu son asırlarında di
ni siyasete alet tutmuş, ordusunda disip
lini kalmamış, maliyesi bozuk bir dev -
letti. 

Fikir hayatı, türk milletinde uyutul
muş bir halde, ekonomi hayatı alabildi
ğine ecnebi ellerine geçmişti. Bu hal bi
ze şu düsturu hatırlatır: 

Devlet hayatı bütün kültür mües
seselerine müsbet veya menfi tesir yapar 

Osmanlı imparatorluğunda bu dev -
let idaresi hayatı iyi olduğu zaman di -
ğer içtimai ve iktısadi müesseseler müs
bet sahada ilerlemiş, bilakis devlet ha -
yatındaki durgunluk ve gerileme inkt -
raz devirlerinde en fena tesirlerini gös
termiştir. 

20 inci asra girerken 
20 inci asra girerken Osmanlı ida

resindeki değişiklikler cezri olmaktan 
gene çok uzaktı . 

Meşrutiyet 1914 harbını en fena 

şerait içinde neticelendirdi. İmpa
ratorluğun yıkılışına hep şahidiz. 1919 

asırların zelzelesinden kurtulabilen 

bir türk mevcudiyetini bu yıkıntılar 

içinden sapsağlam çıkabileceğini daha 

4 yıllık istiklal mücadelesiyle meyda.. 
na koyar. 1923. Onu asıl adıyla dünya
ya tanıtırken inkılab hayatına girişi

mizi hep yaşadık ve yaşıyoruz. 
Zararlı olan müesseseler i_slahata da

hil inkılabla faydalı hale geleceğini 

bize en büyük türk yaparak öğretti. 

riplerin geri alınmaları. 
Eko dö Pari diyor ki: 
"Bu teşebbüs. fransız - İngiliz tesa• 

nüdünün beklenilmiyen bir sıklaşması
nın delilidir. Bu da İtalya ve Almanya
nın muhalefetine rağmen tahakkuk et· 
tirilmiş olan Nyon mukavelenamesine, 

fransız ve ingiliz diplomasileri b3kı

mından, bir varış noktası olarak değil, 

bir hareket noktası olarak bakılması rn
zıın gelmekte olduğunu göstermekte· 

dir. 

Popüler' den: 

Şimdi söz, ltalyanındrr. Sarih bir 

mevzu hakkında görüşmeler yapması 

kendisine teklif edilmiş olduğundan an· 

cak Duçenin avdetinden sonra verilebi

lecek olan cevabını bekliyoruz. Fakat 

bu görüs.meler yapılmıyacak olursa o 

zaman söyliyeceğimizi söyleriz. 

mühım tezi 
Türke istiklal veren el ona kültiil'! 

hayatının her safhasında ileri gitme
nin bir zaruret olduğunu öğretiyor. 

Yeni hayatımızın ileri gidişteki hızı.. 

nı tarihimizin derinliklerindeki kuv
vete dayanarak alıyoruz. 

Bu izablarımla geniş çizgilerle an
latmıya çalıştığım "Türk Osmanlı ta
rihinin karakteristik noktalarına bir 
bakış" bize bu hakikati bildirir. Bfr 
devletin siyasi hayatı milletinin kül
tür hayatiyle en sıkı bir surette alaka. 

dardır. 

Kültür hayatının yani o devlet, fikir 

ve ekonomi sahalarında eser gösteren 

milletler medeniyette bir mevcudiyet 
olurlar. Bir de milletler daima beşer 
tekamülüne uygun olarak kendi cemi
yetlerinin hayatını tanzim etmelidir, 
ler. Müstakil siyasi mevcudiyet esa~
tır. Ancak kültür hayatında ilerleyiş, 
bu istiklali sağlam olarak tutmağa muk· 
tedirdir. Milleti için inkılablar yapan 
büyük türk ona prensip olarak inkı
labcılık vasfını da verdi. 

Bundan şunu anlıyoruz ki türk mil. 
leti ilerlemek için hiç bir engel tanı
maz. 

Dinamik karakterle yürüyüş, ona in_ 
lnlabcılık vasfını en layık kılar. 

Bayan Afetin birçok yerlerinde, bil· 
• hassa büyük türkün yaratıcılığına .şa-

ret eden kısımlarında heyecanla alkış
lanan tezi bittikten sonra başkan kon
grenin sona ermesi dolayısiyle bazı 

profesörlerin söz istediklerini söyledi. 
ve sözü evvela Almanya namına profe
sör Hartman'a verdi. 

[ Ecnebi profesörlerin sözleri birin. 
ci sayıfamızda ayrı olarak gösterihniş

tir. ] 

Kumbar~ biri 

TURKIYE 
CUMHURİYETİ 
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T~~yyareI~rLnizden birinin altın.daki «ULUS gazetesi» yazısı 

Bayan Sabiha Gökçen Türkkuşu alanında 

Türkkuşu filosu dün 
Konyaya gitti 

( Başı 1. inci sayfada ) 

nel sekreter Server Ziya Gürevin. neş
riyat direktörü Orhan Haydar, Türk
kuşu direktörü Şakir Hazım ve kuru
mun ileri gelenleri seyahat yapa(;ak o· 
lan tayyarecilerimizt başlarında ku
mandanları önyüzbaşr Zeki Gülsün oldu
ğu halde bulunmuşlardır. 

Başvekil filonun hareketinden ya
rım saat evel Bn. İnönü ve çocuklarıyla, 
Ankara valisi B. Tandoğan, Emniyet di
rektörü B. Sadri Aka ve bazı zatlar ol
duğu halde sahayı şereflendirmişlerdir. 
Meydanda bulunanlarla tayyareciler ta
tarafından karşılanan İsmet İnönüt ev
vela uçuşa haz11 olan tayyareleri gez
mişler t sonra hangara giderek bir müd· 
det oturmuşlar ve Hava Kurumu Yar
başkanından uzun boylu izahat almış
lardır. 

Verilen izahattan çok memnun ka
lan Başbakanrmız, tayyarecilerimizle 

ayrı ayrı konuşmuşlar ve: 

"- Şimdi büyük bir memleket tu
runa çıkıyorsunuz. Gelecek sene yurd 
içi dola~larını bitirmiş olacaksmız .,. 

demişlerdir. 

Cumhuriyet bayramınd~ki hava gös-
teril erinde yapılacak paraşüt atlayışla. 
rı hakkında izahat alan İsme t İn önü, 
k an•atlerini yarbaskana şu ctimlelcr:e 

Filonun kıymetli fmmandanı yiiz
bO§ı Zeki Gülsün tayyaresinde 

ifade etmişlerdir: 

"- Hava Kurumu; cok güzel. çok 
canlr ve çok verimli çalışmaktadır. Si
zi tebrik ederim . ., 

Kücük Özder İnönü: Başvekilin, e
lini öpen Bayan Gökçen ·e bir buket 
vermistir. tnönü, iyı yolculuklar te
menni ettiği ayyarecilerimiz, havalan
dıh:ın sonra şehir Ü7erindeki grup ha
linde ve çok güzel geçişlerini zevkle 

seyretmişler: 

" - Bunlart demişlerdir. Hepsi ha
vacılıkta henüz senesini doldurmuş 

genç çocuklardlr. Asıl verimleri ve fa
aliyetleri böyle uçtuktan, mesleklerine 
ve nefislerine itimad getirdikten sonra 
başlryacaktır .,, 

Uçuşu yapan tayyarecilerimiz hak
kında bazı sualler soran lnönüt Türk 
Hava Kurumu Yarbaşkanının pilotluk 
üzerindeki çalışmalarını öğrenince 

memnun o 1 muşlar ve yanl arında du
ran oğulları Ömer lnönünü işaret ede. 
rek: 

"- Çok güzel. •. ben de Ömerle be
raber tayyareciliğc çalışma.ya başhya
cağım • ., demişlerdir. 

Altı tayyareden mürekkeb olan filo, 
Ankara üzerinde bir uçuş yaparak şehri 
selamladıktan sonra Konya istikametin
de yoluna devam etmiştir. 

Tayyarecilerimiz 
Konya da 

Konya, (Filo ile hususi surette giden 
arkadaşımız telefonla bildiriyor) - Bir 
saat kırk dakika süren ve çok rahat ge
çen bir yolculuktan sonra saat 16.40 da 
Konya'ya geldik. Bizi hava meydanrnda 
başta Konya V ali ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Basl--anı B. Cemal Bardakçı oldu. 
ğu halde kolordu kumandanı Ge
neral Kerameddin Kocaman, Gene • 
ral Rüştüt Fırka kumandanı, general 
Necib Nuri, ordu sıhiye reisi, helcdiye 
reisi Şevki Ergun, parti ve belediye ileri 
gelenleri refikalariyle birlikte karşıladı
lar. Çok kalabalık bir halk kütlesi, saha
nın e.trafını dodurmustu. Şehir adına bi
ze buketler verildi. Bu aksam Orduevin
d.e belediyenin yemeğine davetliyiz. Kon
yayı bayraklarla süslenmis ve ışıklarla 
donatılmış göriince. mahall1 bir lıavram 
gününün yıldönümüne r: i rastladığımı. 

zı sorduk. Bu bavramın, Türkkuşu filo

sunun ziyareti olduğunu öğrenince biz:e 
gösterilen lıu al1ikadan dolayı muhter m 

Konya halkına minnet ve siıkranl.~rımı

zı bildirdik. Havacılığı gönlünde bir ga

ye halinde yaşattığım her fırsattan fayda

lanarak gösteren bir yurd parçası i.ize -

rindet çok güzel geçen :;eyahatimize ya

nn sabah devam edeceğiz. 

Türkkuşu tayyarecileri bu akşam 

Atatürk'ün evinde misafirdir. 

UILUS 
29 ilkteşrinde 

En ileri teknikle 
çıkmağa hazırlanıyor 

Konya halkı yeni 
anlatan dövizleri 

Tayyarelerimiz 29 ilkteşrin bayra
mında Türkiyenin en büyük hacimli, bol 
sayıfalı, zengin münderecatlı gazetesi o
larak çıkmaya hazırlanan Ulustun, Kon
ya için hazırladığı kağıdlab attılar. Türk 
tayyarecileri, kendi sadık dostları Ulus'-
~ 

un, yeni hazırlığının, muhterem Konya 

halkı tarafından alaka ile karşılanmasını 

görmekten büyük bir zevk duymuşlar -

dır. 

Tayyarelerimiz, bu memleket turun-

da türk havacılığının daima artan yük

sek kabiliyetini doğu illerine gösterir. 

ken Karaman, Silifke, Adana, Mersin, 

vasıflarını ~/ 

karşıladı 

Anteb, Diyarbekir, Urfa ve gayst:~' 
halkına da bu dövizlerlet yeni uıus 1 
vasıflarını tanıtacaktır. 

Ulus' un 
alaka ile 

I 

Yarın sabah Konya'dan aynlıYor1J-
İlk durağımız Karamandır. Konya ~ 1:: 
raman arasını, bir saatten kısa bir ııtf 
man içinde alacağıınızı umuyoruz. ~~et 
Silifke, Adana, Mersin, Tarsus ve dıg 

1 

yurd köşeleri ... Yurdu, bir sinema pe~ılı 
desi üzerinde seyreder gibi gönııeıı1., 
verdiği bir gıbta hissini duyduğuı:Jtl~ 
sizlerden çok uzakta olmamıza rağlll,. 
anlıyor gibiyiz. Fakat bunun, bututl3~1)" 
rasında dolaşmanın tabii bir hakkı ol 
ğunu siz de tasdik ediniz. 

Türkkuşu filcsu Aı,kara ü:.tiinde 
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Bir tatil günü 
Cemal tatil günlerini hiç sevmiyor- 1 

du. Çünkü içki içmiyor, oyun oynamı
yordu. Kahveye gitmek de adeti değil
di. Hele sinema onu büsbütün sinirlen
diriyordu: Kendisi mahcub bir delikan· 
h olduğu için hiç bir kadın ahbab edi
nememişti; halbuki beyaz perdedeki ak
torle aktris ona nisbet verir gibi ikide 
b~r boyuna öpüştiyorlardı. Ah, bir bi
sıkleti olsaydı barı ... O zaman kırlara 
gider, gezer, avunurdu. Onun için, Ce
hlal tatıl gunlerinde öldürücü bir can 
sıkıntısı duyuyor ve oyalanmak için en 
tenha yolları seçerek şehirden çıkıyor, 
Uzun otların arasına yatıp bir müddet 
gazete okuyor, ondan sonra da uykuya 
dalıyordu. 

'Gene boyle bir pazar günü, Maslak 
civarında bır korulukta akşamın saat 
dördüne kadar horul horul uyuduktan 
sonra birdenbire kendisinden beş on a
dırn ilerde duran bir otomobilin gürül
tüsiyle uyandı. Bir gözünü açarak, ay
dınlık vurmasın diye yüzünün üzerine 
Ötttügü kasketinin kenarından baktı: 
Rrem rengi, çok şık bir arabadan, başı 
açık, güzel bir kadın iniyordu. Açık 
kumral renkte parlak ve kıvırcık saç
ları, mutenasib bir vücudu, tatlı bir te
ni ve mavi .... mavi gözleri vardı. Güzel 
bir kadındı doğrusu. Motörün kapağım 
açtı, kaşlarını çatarak eğildi. 

Cemal öteki gözünü de açmıştı. Ot
larla çalıların arkasında olduğu için ka· 
dın onu göremiyordu. Kendi kendine 
konuşmaga başladı: 

Pis otomobil 1 yaptıgını beğeniyor
sun degıl mi? Seni kullanmyı Öğren
meden once makine dersleri almalı imi
şim! 

Cemal bundan sonra kadının derin 
derin içıni çektigini küfüriı andıran bir 
kelime daha söylediğini duydu ve ken
ken kendine düşündü: 

- Asfalt dururken buralardan ne 
diye geçiyor? 

Sahıden de bu acaib bir işti. Çünkü 
etraf da, dünyanın en iyi makaslarım 
ltırabilecek hendekler vardı. 
t Genç kadın otombilin içindeki çan
~dan .bır alet ~ıkardı ve iç çekişleri da
C fıraklı bır şekil almaga başladı: 

d
.erna1 bir kahkaha atmamak için ken
ın · d 1 zor ttuuyordu: Kadınların hepsi 

r·e biribirlerine benziyorlardı. Erkekle-
ın her yaptığını yapmak istiyorlar, 

•onra en ufak bir güçlük karşısında da 
•urat asıyorlar, ahlayıp ofluyorlardı r 

1 
Bu sırada, sanki ikisinin de fikir

eri ara d b" ı k sın a ır yo varmış gibi, ge••ç 

1tiı.n arkasına dönerek Cemali gördü. 
afıfçe irkildi ve boynundaki inci 

gerdanlığı telaşla blüzünün içine soktu. 
Cemal namsulu bir çocuktu. Bu ha

reltet · d 1 gorunce pek de memnun olma· 

1 
ı. Uzun bacaklarının üzerinde doğru-
up kadına hitab etti: 

ha,- Ney~ ~~rkuyorsunuz? Vakıa üstüm 
h ım peJmurde ve ellerim siyah ama, 
ırsız değilimi namuslu bir işçiyim.. 

C Genç kadın yavaş yav~ gcrileyor, 
ti ~rnaı da ilerliyordu. Sözüne devam et-

- Bırakın da size yardım edeyim. 
t Kadına yaklaşmıttı. Burnunu gayet 
atıı b" k dı ır oku dolduruyordu. Genç ka-
tıen Yakından daha çok güzeldi. Fakat 
ttı Y.azık ki korkusu gittikçe artıyor ve 
avı gözleri iımidsizlikle doluyordu. 
Cernaı: 

h - Anlıyorum, dedi, siz beni bir 
aydud d sanıyorsunuz. Ne ise ... Burada 
urun. B ş · l " . . en ış ıye kadar gıdeyım ve .. 

dı: Genç kadın birdenbire soez başla-

hı· - Bana iyilik etmek istiyorsanu 
r ga . ' 

tanı raıa kadar gidecek otomobilimi 
Yet·ır edecek birisini gönderin. Hürri-

ı eb d" . . Şişli e ıyc teesındekı caddeye geçip 
'Ge Ye oradan dönmek istiyordum. 

ç katdıgı · k · . bu ta m ıçın estırme olsun dıye 
rafa &ela· saptım. Fakat başıma da bu iş 

&et· ı. Yanımda para yok ama buraya 
ırcc giniz ad .. . . . . 

tır. am, ucretınızı sıze ve-

Ceın l k d ' dcy . • a ının 'yanımda para yok" 
•ndekı ac1 1 

manayı da anlamıştı. Acı 

Cenıa~ ~u: Bu kadın sahiden enayi idi. 
fcnaı 1 tese bu tenha yerde ona her 
Çıkarı 1 Yapab lirdi. Fakat hiç sesini 

ın dı "t ve agır agır uzaklaştı. 
1 n allah 1 . '' d Hr ızlar gelıp şunu soyar-

ı~c 0 > lenerek il:i yüz adım git
•ştı k" ı arkasında acı bir f~ryad i-

Fransızcadan nakleden: S. T 

şitti. O zaman, böyle bir temennide bu
lunduğu için pişman oldu ve geriye dö
nerek koşmağa başladı. 

Gördüğü manzaranın şakay gelir ta
rafı yoktu: Ufak tefek, ktilhanbey kı
lıklr ir herif genç kadını sun sıkı bağ
lamı§tı. Arab denecek kadar esmer baş· 
ka bir adam da harıl harıl arabanın içi
ni araştırıyordu. 

Cemal: - Vay canına! diye mırıl· 
dandı. 

Kadının biarz eve} kendisine yaptığı 
muamele karşısında hıncını çıkaracak 
yer arıyordu. Eline mükemmel bir fır
sat geçmişti. Bir küfür savurarak, ön
ce uafk tefek adamın üstüne atıldı ve 
bir yumrukta onu yere yuvarladL 
(Çünkü Cemal sahiden acar bir deli
kanlı idi). Esmer adam ona doğru dö
nünce, yumrukları yeniden işlemeğe 
başladı. Biraz sonra ikisi de biribirleri
ne karışmış, gör düğüm olmuş bir hal
de, iki başlı ve dört kollu acaib bir 
hayvan gibi yerde yuvarlanıyorlardı. 

Cemal tam herifi 'alt etmeğe başlamış 
ve yere sermeğe hazırlanmıştı ki ya
vaş yavaş kendıne gelen ufak tefek a
dam, sessizce yattığı yerden kalktı. Ce
mal, gözlerinin önünden şimşek gibi 
parlak bir şeyin geçip koluna çarptığı
nı duydu. Bunun arkclsından da o ka
dar büyük bir can acısı hissetti ki, es
mer herifin gırtlağını bırakmağa mec
bur oldu. 

İki dakika sonra herifler gözden 
kaybolmuılardı. 

Cemal sersemlemişti. Orada ne i
çin bulunduğunu kendi de anlamaksı
zın, düşmemek için otomobile dayana
rak bir müddet durdu. Genç kadının, 
ağzında bir mendil tıkalı ve elleri bağ
lı olduğu halde yerde yattığını görün· 
ce aklı ba ına geldi. 

Kadının elerini çözdü ve ağzındaki 
tıkacı çıkardı. Bir tarafdan da homur· 
danıyordu: 

- Nasıl? Haydud ben mi imişim, 

onlar mı? 
Kadıncağız tirtir titti)'or ve ağlı

yordu: 
- Nereden bilçyim? İnsan kimseye 

emniyet edemiyor ki ... 
Sonra gözlerini sildi ve özür dile

mek istiyormuş gibi gülümsedi. O ka
dar güzel bir tebessümü vardı ki Ce· 
mal kinini unutuverdi: 

- Durun bakayım, dedi, ben motör
den anlarım. 

Kolu tutulmağa başlıyordu, fakat al
dırıi etmedi ve motördeki bozukluğu ça
buk bulup tamir etti. Ondan sonra marş 
otomatiğe bastı. Motör saat gibi çalış
mağa başladı. 

- Buyurun, dedi, şimdi güle güle 
gidebilirsiniz. Ha, sormayı unuttum. 
Herifleri aşırdıkları çantada çok para 
var mıydı? 

Saçlarını taramakla meşgul 
genç kadın cevab verdi: 

olan 

- Hayır, çantamı halının altına sak
lamıştım. 

Ve zavallıcık, demin söylediği yalan 
meydana çıktığı için kıp kırmızı kesil
di. 

Cemal, genç kadının kendisini af 
ettirmek için hakikati söylediğini anla
yarak sevindi, fakat birdenbire yüzünü 
burşturdu: Kolu fena halde ağrımağa 
başlamııtı. Genç kadın otomobile bin
meğe hazırlanıyordu: 

- Eh, dedi, allaha ısmarladık hanı
mefendi ... 

Genç kadın tereddüd içinde idi. Se
vimli tebessümiyle: 

- Şey, dedi, siz de gelsenize ... 
O sırada Cemalin elinin üzerinden 

kan aktığını gördü: 
- A !.... dedi, siz yaralanmışsınız. 

Çabuk binin, bir doktora gidelim!... 
Ve delikanlının kımıldamadığını 

görünce, güzel elleriyle onun elinden 
tuttu: 

- Haydi, dedi, binin rica ederim .. 
Arabanın içinde tatlı kokular saçan 

güller vardı. Genç kadın da baygın bir 
koku sürünmüştü. Yüzü ne kadar da 
güzeldi... Cemal içinde acaib bir zaaf 
duydu. Doğrusunu söylemek tazım ge
lirse, çalışma ile geçen yeknasak haya
tında hiç böyle anlar yaşamamıştı ı "bin
sem mi?" diye düşündü. Fakat bu ko
kuların ortasında, kendisine tatlı tatlı 
bakan mavi gözlerin karşısında kal-

ULUS 9 ====-

Uzak şarkm Parisi denilen şehir 

ESRARENGiZ 
ŞANGHAV! 

N ankin yolunun bombalandığını, 
şehrin alt üst olduğunu ve ışık· 

tarın söndüğünü, boşaltma hazırlıkları 

başladığını bildiren bir telgrafında 
Şanghayda bulunan bir dostum bu bü
yük, mağrur ve neşeli şehrin ne hal er
de bulunduğunu anlatıyor. 

Bu hususi telgrafı kahve altı masa
ının üzerinde bulunca çok üzüldüm, 
çünkü ben Şanghayı çok severim. Ha
yatımın on iki senesi orada geçmiştir. 
Ben ve ailem 1927 harbında orada idik 
ve canımızı güç bela kurtarabilmiştik. 

İngiliz kamoyu, Nankin yolunun 
bombalanmas~nm ne demek olduğunu 

kolayca anlıyabilir. Fakat bu şehirde 
ışık söndürmek ve gece yasağı, ne de
mektir? Bunu anlamak zordur. Çünkü 
içinde milyonlar yaşıyan enternasyonal 
bölgede hele fransız imtiyazlı bölgesin
de gece ortalık karardığı zaman sokak
larda bulunan herkes evlerine çekilecek· 
tir. Gece ister çinli, ister avrupah 
kim sokakta görülürse, o geceyi kodeste 
geçirmek mecburiyetindedir. 

O zaman sokakları ve geçidleri bir in
gitiz generalinin idaresi altında bulu
nan zabıta kuvvetleri tutar. 1927 sene• 
sinde bu ışık söndürme ve evlere çe
kilme mecburiyeti, zannederim, on dört 
gün sürmüştü. Ben, vazifem dolayısiyle 
bir paso taşıyordum ve gece, karanlık 
ve sefil manzaralı sokaklardan geçerek 
evime dönüyordum. O zaman, bu ecne· 
bi bölgelerine hiç bir bomba düşmemiş
ti. 10.000 ingiliz askeri, bizi geceli, gün
düzlü muhafaza ettiği için canımızı ve 
malımızı selamette hissediyorduk. 

Bu gün ise oradaki yabancılar, her 
an bombalanmak tehlikesi ve korku i
çinde heyecanlı zamanlar geçirmekte

dirler. 

B en, Şanghaya, şarkın Parısı ae
nilmesinden hoşlanmamışımdır. 

Bu doğru değildir. Evvela, Şanghay bil
yük Britanyanın uzak şarktaki en büyilk 
ticaret merkezidir. Şanghay, ilk önce, 
çamurlar üzerine ingilizler tarafından 
kurulmuştur. Bugün ise ecnebilerin e
lindeki emlak, 300.000.000 İngiliz lirası 
değerindedir. Palas otelinin ve Sassun 
binsmın bulunduğu Nankin yolu sem
tinde ise toprağın bir dönümü 300.000 
İngiliz lirasıdır. Gümrük binasının, ban
kaların ve ticarethanelerin bulunduğu 
semtte ise bir dönüın 150.000 ingiliz 

lirası eder. 
Şanghay, Londradan 12000 nıil u· 

uktadır. Fakat eski çamur kulübelerin 

yerine kurulmuş olan bu büyük şehirdo 
bir paytahtın bütün zenginliği vardır. 

Bundan önce biç bir zaman ingiliz 
konsoloslu!u, Çindeki ingiliz mahkeme-
si, Hongkong ve şanghay bankaları, em
niyette kalabilmek için yer değiştirme
ğe, daha içeriye ve yahud daha sahilo 
gitmeğe lüzum duymamışlardı. 

Bütün bunlar, orada ticaretin ne bü-
yük bir tehdid altında bulunduğunu 
göstermektedir. Binlerce ton istiabında· 
ki gemiler, ticaret eşyasını taşıyaca\ 
yerde mültecileri taşımakla uğrat-
maktadır. 

1843 senesinde Sir Henri Pottinger'-
in oraya gelmesinden limanın ve ec
nebi bölgelerinin açılmasından beri sü
kunet ve intizam içinde yaşamış olan bir 
şehir için, bu hadiseler ne büyük zarar. 

lar doğurmaktadır. 
Şehir ilk önce kurulmağa başlandı

ğı zaman burada arazi tarla fiatına alı
nabiliyordu. Kayıdlar, 0 zaman en pa
halı yerlerde bir dönümün doksan in
giliz lirasına alındığını g~st:r~ekte
dir. Bugün bu fiat 300.000 ıngılız lira• 

mak ... Bu insanı çileden çıkarmağa ka
fi idi, Cemal, gözlerinin dolmağa baş-

. ladığını his etti: 
_ Hayır, dedi, elimdeki yara ehe-

miyetsiz bir sıyırıktan ibaret. Teşek
kür ederim. Hem akan kanlar da araba-

nızı kirletecek 1 
Ve birdenbire otomobilin kapısını 

kapayarak, sanki şimdi kendisi kor~u
yormuf gibi, tanımadığı bu genç ve gü
zel kadından hızlı adımlarla uzakhştı. 

Büyük eğlence şehri ve t · caret 
merkezi olan Şaı1ghayda öyle 
yerler vardır ki buı·ada arsanın 

dönümü üç yüz bin İngiliz 
lirasına satılıyor 

ID;yli Heraldtanl 
sına çıkmıştır. 

Bunun sebcblerıncıen binst, bır çok 
çinlilerin ecnebi bölgesinde yaşamak i&
temeleridir. Geçen yıllarda milyonlar
ca çinli, ecnebi bölgesinde, bilhassa 
fransız imtiyaz bölgesindeki modern a
partımanlarda yaşamak için akın etmiş
lerdir. 

S ize, çamurlu Vangpu sularından 
geçerek şehrin göbeğine nasıl 

gelindiğini tasvir edeyim. 
Vusungu ve şhrin ağzındaki Vusung 

kalelerini geçtikten sonra bir iki ta
ne Goliang tarlası görürsünüz. Bu bir 
nevi hububattır ki bundan çinliler Sam
şui isminde bir içki yaparlar. Ondan 
sonra bir kaç köy görürsünüz, bir kaç 
tarladan sonra Şanghay görünür .. 

Yan taraflarda bir takım petrol te
sisatı, büyük antrepolar vardır ve bun
ların önünde daima yük boşaltıp yük a
lan büyük gemiler durur. Bu kıvrılan 
nehir içinde otuz mil kadar yol aldıktan 
sonra e!\_as şehrin göbeğine varırsınız. 

Putung tarafında ingiliz, amerikan 
şirketlerinin büyük tütün fabrikaları 
göze çarpar. Burada normal zamanlarda 
binlerce çinli erkek ve kadın işçisi ça· 
hşır. Çinlilere siğara içmesini İngiliz
ler öğretmişlerdir. 

Şehirin ortasında yabancı zırhlıları 
demirlidir. Şehirde yüksek ve canlı bi
nalar görülür. Sokaklarda birçok araba
lar otomobiller gider gelir. Büyük otel
lerde çalışan çinli garsonlar, dünyanın 
her hangi bir yerinde içebileceğiniz ka
dar mükemmel içkileri size hazırlayıp 

sunabilirler. 

Gayet süslü masalarda, gayet iyi ha
zırlanmış yemekler yiyebilirsiniz. 

"Şarkın Parisi,, yanlış bir tabirdir. 
Şanghay, Londra, Montekarlo, Bertin 
ve Nevyorkun çıkaracağı her şeyi 24 
saat içinde size verir. Şanghayda öyle 
barlar vardır ki elli senedenberi kapı· 
larını kapamamışlardır. 

Şu halde bu şark şehri, size bir gü
nün yirmi dört saatinde eğlenmek ve
silelerini hazır tutmaktadır. 

Nankin yolu üzerindeki büyük ma
ğazalarda gönlünüz ne isterse satın ala· 
bilirsiniz. Eğer eğlenmek istiyorsanız 

gece hayatının türlüsü vardır. 
Bazan bir arabanın yükü ile birlikte 

kaybolduğu da olur. Fakat bu tuzağa 
düşmek için biraz da sersem olmak la
zımdır. 

Şanghayda seyrüsefer, mühim bir 
meseledir. Çinli arabacılara bunun ka
ide ve nizamları, ancak son yıllarda 

öğretilmiştir • 
Bütün köşe başlarında seyrü seferi 

tanzim edecek kuvvetli lambalar vardır. 
Şehirde 10.000 motörlü nakılvasıtası, 

250 bin araba devamlı surette gidip 
gelir. Tramvay hatlarının uzunluğu da 
10 mil tutar. Bütün bu işlerin yedi mil 
mürabbaı bir sahada vukua geldiğini göz 
önüne getirirseniz, buradaki sıkışıklığı 
ve izdihamı anlarsınız. 

Bu bölge, 1853 de tesis edilmiş olan 
Şnghay belediye meclisi tarafından i
dare olunur. Bu meclisin dokuz azası 
Şanghayda seçilir. Bu meclisin emri al
tında muhafaza, polis ve sair kuvvetleri 

vardır. 

Fransı?: imtiyaz bölgesinde de ayrı 
bir belediye meclisi vardır. Böyle buh
ranlı zamanlarda bölgelerin ve orada o-

turan vatandaşların müdafaası için her 
iki meclis de iş birliği ederler. Bunlar. 
böyle zamanlarda donanma kumandan
ları ve konsoloslarla da temas halinde 
bulunurlar, 

Ecnebi bölgesindeki polis kuvveti 
2 bin kişidir ve bunların başlarında in
giliz, hindli ve çinli zabitler vardır. 

·Bunların işleri oldukça güçtür; çünkü 
çok defa çinlilerin oturduğu semtlerde 
silahlı hırsızlarla çarpışmak mecburi
yetinde kalırlar. 

Fransızların da efradının çoğu çin
li olan muhafız kıtaları vardır. 

Bir zaman amerikalılar da SuçOY 
konin şimalinde Hongkuv da kendileri 
için ayrı bir bölge kurmuşlarsa da son
radan burası diğer bir bölge ile birleşti
rilmiş ve enternasyonal bölge ismini at
mıştır. İşte Şanghayın bu tarafındadır 
ki japonlar kendi kolonilerini kunnup-
lardır. J 

Yardnncı ve vekil 
öğretmenler 

Kültür Bakanlığı, orta tedrisat mek
teblerinde açık derslere tayin edilecek 
yar.dmıcı "'°' ya vekil muallimlerin se
çilmesine itina etmektedir. Bu yıl da 
asıl muallim bulunmıyan dersler yar
dımcı veya ücretli muallimler tarafın
dan idare edilecektir. Muallim sıfa
tiyle sınıfın tedris ve terbiye mesuliycı
tini deruhde edeceklerin gerek okuta
cakları derslere vukufları ve gere'k ka. 
rakterleri bakanından itimada layık ol
dukları iyice anlaşılmadan açık yar
dımcı veya vekil muallimliklere kimse 
inha edilmiyecektir. Yardımcı veya ve
kil olarak inha edileceklerin vesikalan 
tam olarak ve vaktinde bakanlığa gön
derilecektir. 

Gümrük tenzilatına tabi iptidai 
maddeler 

1937 finans yılı iptidai maddder 
tenzilat cedveline ithal edilmediği an.. 
laşılan bazı iptidai madd:iere, 1 baıi· 
ran 1937 tarihinden iti•Jarc:n tcn,.ilat 
tatbik edilmesi Bakanlar !lcyetinee ka
bul edilmiştir. Tenzilat •atbik edilecf'k 
maddeler ve tenzilat nisbet'edni yazı
yoruz: 

Tahta kutu, incir kasası, kundura 
kalıbı ve zikredilmiyen t:ıhtadan ima
lat yapan bilcümle sanayi için yüzde 
10, döşemelik ve yol mu-.ambaları ıç\a 
} üzde 28, elbiselik miişam!Jalar y!izde 
30. 

Bundan başka kursun kalem ıÇln 

tayin edilen yüzde on ten ilat msLo:ti 
yüzde otuza ibH'iğ edilm1ş,1r. 

Yeni polis memurları 
Zabıta mesleğinde çalışanlara terfi 

imkanı veren yeni polis teşkilatı kanu
nunun yürürlüğe girdiği 1 ağustos 937 
den beri emniyet genel direktörlüğüne 
birçok müracaatlar yapılmaktadır. Al
dığımız malfunata göre muamelat kıs. 
mı memurları kadrosu tamamen dol
muştur. Yalnız kanunda yazılı şartlan 
haiz kimseler arasından polis memuru 
alınmasına devam olunmaktadır. 

Öğretmen mekteblerinin müfre
dat programlan 

Öğretmen mekteblerinin fizik, kim
ya ve tabiiye dersleri müfredat pro
gramları kültür kurulunca değiştiril

miştir. Yeni programlar pazartesi gü
nü mekteblcre gönderilec ktir. 
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P. T. T. umumi müdürlüğünden : Dr. Basit Orek 1 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta· 
hklar mütehassısı 
Hergün hastalarım saat 15 
den sonra Yenişehir Meş· 
rutiyet caddesi 10/1 numa--IQ -:x: 
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'Beher metre mura6'.ı 1 
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lstim lak bedeli yekün 
Lira Kuruş 
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376 

423 

4719 

80 
96',25 
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MULAHAZAT 

Tapu senedinin olmadı~ anlaşıld,fmdan 
parası ancak senet ietilu\a.linden sonra 
verilecektir. 

1 rab evinde kabul eder. 

----· Tel: 1694 -

NAS1Q1lAC1 
~ANZU K 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır • 

Umumi deposu i İngi!i.z Kan· 
zuk eczanesi. Her eczanede bulu
nur; ciddi ve müessir bir nasır 
ilacıdır. 

Dr. EMİR NECİB 
ATAK A M 

Doğum ve Kadın Hasta· 
lıkları MütehassısL Postaha
ne caddesi B. Yusuf Hik· 
met apartxmanı No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar· 

Telefon: 1816 

Acele satılık ev 

Etimesudda inşa ve tesis edilecek Radyo diffüziyon istasyonu için istimlak edilecek mera ve tarlaların mevkii, takdir edilen kıymeti, tnikdan ve sahibleri yukarda yazılmış ol-

Dışhisarda Buyruklar sokak 
yokuşunda 1 ve 3 sayılı hane 

3500 liraya satılacaktır. Ayda 40 

lira icar getirmektedir. Taliple

rin içindeki ev sahibine müra 

makla bu hususta itirazlan olanlarm sekiz gün zarfında Belediye Riyasetine müracaatları irnn olunur. 3-5242 caatları. 3--5275 

Anl{ara devlet konser vatuvanna 
bu yıl alınacak talebe kayıt 

ve kabul şartları 
1937 • 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Ti

yatro ve opera) kısmlarına kız ve erkek talebe almacaktır. Okul 
parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

I - Arnrlan genel vasıflar şunlardır: 
a) Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
b) Sesi güzel olmak, 
c) İ yi kulağa malik bulunmak (işittiği sesleri tanımak ve ya• 

hud aynını tekrarlayabilmek). 
d) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. 
e) En aı orta okuldan diplomalı bulunmak (opera kısmı için 

pek iyi sese malik olanlardan bu şart aranmaz), 
f) Şivesi ve vücudu sahneye müsaid bulunmak, 

II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için şunla::: aranılacaktır; 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi an

latma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçi· 

]ecek bir rolü yapabilmek, 
c) Sınav heyetince verilecek bir rolü yapablimek, 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır. 
a) Kendi . seçeceği ,bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) S~sl~rı ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Rıtmık duyma ve his etme kudreti. 

III - Sınavlar, S.10:937. salı gününden 9.10.937 cumartesi gününe 
kadar İstan~ul~a ~-ehır tıyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.10. 
937 pazartesı ~unnu~e? ı.~:10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebecı de Muzık ogretmen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yapılacaktır. 

İstekliler, pullu dilekçeleri ile lstanbul'da Şehir tiyatrosu re
jisörlüğüne ve Ankara'da Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne 
baş vurmahdırlar. 

IV - Dilekçeleri şunlar bağlı bulunmalıdır: 
a) Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
b) Orta okul diploması veya t asdikli bir sureti, 

c) Sıhat raporu, 
d) Hüsnühal varakası. (3255) 3-4895 

AZGIN SEVDALILAR 
Gaby Morlay - Marie Glorie 

---RECETELERINIZI---w 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterihr. Ulus. Halk sineması sırusındo 
reıeton · 2018 

. 

Gülzar 
Yurdu Direktörü 

Bolu nafia müdürliioOiinden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksilteme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa V:e~le~nden tadilen tasdik 
olunan evrakı keşfiye mucibince Bolu. vılayeti .merkezinde yeniden 
yapılacak ~astahane binası keşif bedelı 54010 lıra 70 kuruş.tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve. evrak şunlardır, 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi . 
C - Baymdrrhk işleri genel şartnaınesı A 

D - Hastane binasına dair fenni ve hususı şartname 
E - Keşif hulasası, mesahat cetvelleri 
F - Hususi ve mali şartname 
G - Projeler. 
İstiyenler sartnameleri ve evrakı saireyi Bolu Nafıa Müdürlü

ğünden 2 lira ?o kuruş mukabilinde alabilirler . .... 
3 - Eksiltme 6-10-937 tarihinin çarşamba gunu saat 15 de Bo

luda hükümet binasında daiınl encümende nafıa vekaletinin kabu
lüne talikan bedel layıkı had görüldüğünden ihalei evveliyesi ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapıl~c~ktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklının 3951 1ıra muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös-
termesi lbımdır. . 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğ~n~ daır vesi.ka. 
2 - İstekliler Nafıa Vekaletinden verılmış 937 tarıhli ehliyet 

vesikasını haiz olanları. 
6 - Teklif mektuplan yukarda üçüne~ madde~e J;azılı saatten 

bir saat evveline kadar Boluda daimi encumen. ~aıresıne getirerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muk~b~_hn~e verilecl!ktir. 
Posta He gönderilecek mektupların nihayet ~ç~_ncu maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muh':1r mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler ~abul edil-
mez. (631.5) 3-5198 

Anl{ara m·el{tepler mühayaat 
komisyonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın a~macak 300 - 350 çift 
iskarpinin açık eksiltmesi 11.10.937 pazartesı saat 16 da Ankara 
mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdara göre tahmin edilen bede] 1732 lira 50 kuruştur. 
İlk teminat 130 liradır, İskarpin nümunesi ve şartnamesi her gün 
mektebte görülebilir. (3536) 3--5221 

Mardin nafia müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuriyet meydanı ya
nındaki arsa üzerinde yapılacak 30 yataklı hastane inş.aatI. 
, 2 - Esas keşif bedeli (37393) lira ise de bu sene yapılacak o· 
lan kısmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralık malzemesi mev
cut ve (10000) lirası nakdidir. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E- Proje. . 
İstiyenler bu şartnameleri Mardin nafıa dairesiyle vilS.yet dai· 

mi encümeni kaleminde görebiİirler. 
. 4 - 28-9-937 11alı günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle Mardin 

daırn1 encümen dairesinde iha1esi yapılacak bu işin talipleri tek· 
lif zarflarını kanunun tarifi veçhile imla ile ihale günü olan salı 
günü saat ona kadar Mardin daimi encümen riyasetine verecekler· 
dir. İhale saatinden sonra verilecek teklif zarfları kabul edilrniye
ceği gibi postada vaki gecikmelerq~ mazeret teşkil etmiyecektir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık temi· 
nat akçesini vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı resmi ga· 
zete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
hakkında ticaret odasından alınan belgeyi ve işin ehli olduğuna da· 
ir ehliyet vesikasını göstermesi şarttır. 

6 - Evarkı keşfiyede d-ahi] ve bu evrak için vaktiyle alınmış o• 
lan ve hali hazırda mevcud bulunan 6000 liralık in~aat malzemesin· 
de müteahhitten aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi mecbur
dur. 

7 - Bu iş hakkında daha fazla ma1Cimat almak istiyenlerin Mar· 
din villiyet encümeniyle Mardin nafıa dairesine müracaatları ilan 
olunur. (3513) 3-4999 

r~~m&&&m ~ wmw wmw mmwmmmm 

Türk llava Kıırumu 
6 cı Keşide 11 Birinci teşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır . 
Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DlKKA T: Bilet alan herkes 7 / Birinci Teşrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini de ğiştirmiş bulunmalıdır. • 

L 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.~ ~ 

.:r1x1x1xXx:Ix1x1x1,:txıxıı:tx1y.tx1xIT1T1xip~ 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 1 Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu llanları Komisyonu llanJar1 

--------------- ---------------~ --------------- ----------"!"""----·· 
İLAN 

Manisa tümen lataatmm senelik ihtiyacı için kapalı zarfla mü
llahaaya konulan 24 tem sade yağına teklif edilen fiyat pahalı gö
rülmekle 2490 sayılı kanunun 40 ınc1 maddesi mucibince bir ay zar
fında pazarlıkla alınacaktır. 

- Şartnamesi bedelsiz olarak 14anisada tümen satın alma k o
n:dsyonu-.ia her gün görülebilir. 

- Münakaaası 29 eylül 937 çarşamba günü saat 16 da Manisa 
tihnerı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Kilosunun muhmmen bedeli 97 kurut ve muvakkat temin.atı 
1746 Jiradır. 

- İ•teklier ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
CÖStereckJer ve muvakkat teminatlariyle birlikte belli gün ve saat-
te S&bn alma komisyonuna müraca.atlarL (3342) 3-4965 

t LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 154 

\on pirincin 12 birinci teşrin 937salı günü saat 15 de kapalı zarfla 
tkailtmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 26180 lira olup muvakkat teminatı 1963 li
ra 50 kuruştur. Şatrnamesi 131 kuruş mukabilinde komisyondan 
Yerilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
nıinat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saattan 
bir saat cveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
Vcrrneıeri. (3477) 3--517 S 

1 LAN 
100 adet bakır büyük ve 100 adet bakır küçük kazan 2000 adet 

hakrr karavana 2000 adet bakır kapaklı bakraç 8- birinci teşrin -937 
c:unıa günü saat 15.30 da Tophanede İstanbul L.v. amirliği Satın 
Aı. Ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 25860 liradır. İlk teminatı 1939 lira 50 
kuruştur. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı belgelerle be

taber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat eve) Ko. na ver-
lbeleri. (3476) 3-5157 

iLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 59 

t?n bulgurun 11-10-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ek
•ütıncsi yapılacaktır. 

2 - Bulgurun tutarı 5103 lira 50 kunış olup muvakkat teminatı 
~2 lira 77 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görü
hır. 

3 - 1atelclileıin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
~nat makbuzlarını havi teklif mektublarmı yazılı gün ve •aatten 
bır saat evveline kadar levaz.nn amirliği satın alma komisyonuna 
vernıeleri. (3473) 3-5156 

f LAN 
1 - 150 ton sığır etinin ihale günü olan ı 7 eyhll 937 cuma günü 

Baat lldcyapılan ebiltmesinde ilhun yanlış yapılmış olmasından 
dolayı 20-9-937 den itibaren 15 gün zarfmda dört defa ilan edilmek 
~e~yle yeniden kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltmesi 5 bi
rı?cı teırin 937 salı günü saat 11 de Sarıkamış askeri satm alına ko
lllia~on binasında yapı1acaktrr. Tahmin edilen bedeli 25500 lira ve ilk 
t~rn1natı 1912 Jira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görü
lür. Evsaf ve '"'rtlarını öğrenmek istiyenler hergün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de belli edilen ihale saatinden bir saat evvel bu işe ye
ter teminatlariyle birlikte teklif mektublarını ve ticaret vesikaları
nı. vermiş bulunacakları ve hariçten iştirak edeceklerinde ihale sa· 
•tinden bir saat evvel yetiştirilmek 13rtiyle 2490 sayılı kanunda ya-
2uı vesaiki postaya vermiş ve gününde ermiş bulunacaklardır. 

(3490) 3-5164 

1 LAN 
1 - Pazarhkta olan iş Pınarhisar ganizonu 745 ton yulafı. 
2 - İhalesi pazarlık suretiyle Vizede yapılacaktır. 

(3477) 3-5158 

İLAN 
1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle münaka

~aya konulan 24.000 .kilo sığrr etine verilen fiat gali gö~ü.ldüğün
~n ART. EKS. ve ıhale kanununun 40 cı maddesi mucıbınce ye

llıden kapalı zarfla münakasaya konulmu~tur. 
2 - İhale beş ilk teşrin 937 sah günü saat 12 de Ankarada Sa

flkışla civarında ordugahta topçu alayı satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 

3 - Talihlerin 450 liralık teminatı muvakkate makbuzlariyle 
lnezkur günde komisyona müracaatları. 

. 4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra ko-
lllisyona müracaatları. (3523) 3-5271 

İLAN 

1 l -:;- Polatlı garniozn kıtaatı için 48.000 kilo linyit kömürüne .. 
8 eylul 937 cumartesi günü talih gelmediğinden ART. EKS. ve i

haıc kanununun 43 cü maddesi mucibince on gün uzatılmıştır. 
~kı 2 - İhale 4/ 1. TŞ./937 pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sa
da şla civarında ordugahtaki topçu alayı satın AL. k<>misyonun-

1apılacaktı r. 
~ 3 - Talihlerin 36 liralık teminatı muvakkate makbuzlariyle 

zkur günde komisy<>na müracaatları. 
:ra ~ - Şartnameyi görmek istiyen talihlerin her gün öğleden son-
......_ Otnisyona müracaatları. (3525) 3-5270 

Anl{ara ValiliWnden: 
ta Ankaranın Yeni sincan köyünde yapılacak (100) göçmen evi in
eya~~a aid keşifname tadil edilerek muhammen keşif bedeli beher 

15 ıçın (884) lira (91) kuruş üezrinden 29.9.937 çarşamba günü saat 
ih ~e •. Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda 
ek, a .esı yapılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile tekrar 

Sıltrneye konulmuştur. 
l - Muvakkat teminat (5674) lira (55) kuruştur. 

lar (Teminat kızılay cemiyeti umumi merkezi namına mal sandık-
ınca emaneten alınacaktır.). 

ca 2 - Alakadarların yukarıda adı geçen günde, tekliflerini, ti
)e~et odası vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzlarını niha
tııuksa~t. 14.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip 

l ab.ılınde bir numara pusulas, almaları şarttır. 
tııUa~tı~.enler şartname ve keşif evrakını Ankara ve İstanbul iskan 
~rluklerinde görebilirler. (3381) 3-5019 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
li k~) - İdare ihtiyacı için 50.000 metre çift, 100.000 M. tek nakil
kon 1 cenıan 150.000 metre sahra kablosu kapalı zarfla eksiltmeye 

ınuştur. 

ek8~1~ l\;luhammen bedeli 10600, muvakkat teminatı 795 lira olup 
l>:r.T esı 8 • teşrini e~vel - 37 cuma günü saat (15) de Ankarada 

3) · satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
hunu -;- İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
s1111 .tıcaret odası vesikasmdan başka müteahitlik ehliyet vesika
e ka~e teklif mektubunu muhtevi kapah zarflarını o gün saat (14) 

4)a.r nıezkur komisyona tevdi eyliyeceklerdir. 
lstanb l Şartnameler, Ankarada P.T.T. levazım müdürlüğünden, 

u da P.T.T. ayniyat şube müdürlüğilnden parasız verilir. 
(2886) ~~4441 

Bf LtT 
ı) Beher tonuna biçilen ederi 20 Jira olan 200 ton kriple kömürü 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 300 liradır. 
3) İhalesi 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde

lerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. {3413) 3-5065 

BtLtT 
1) Beher tonuna biçilen ederi 281ira :0lan 270 ton sömikok kömü-

rü kapab .zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) tık teminat y~rası 567 liradır. 
3) fhaJesi 4 bır~nci teşrin 937 pazartesi günü gaat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleri}~ birlikte teminat ve teklif mektupla
nnı ihale gününde en _geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vrmelerı. (3412) 3--5067 

BİL 1 T 
1) Beher metre mikabına biçilen ederi 217 lira olan 40 metre mi

kabı gürgen kalas mütcahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye kon
muştur. 

2) İlk teminat parası 651 liradır. 
3) İhalesi 6 birin~i teşrin 937 salı günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gıreceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde 
M. M. V. satrn alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(3307) 3--4929 

BtLtT 
1) Beher metre mikabtna biçilen ederi 395 lira 25 kuruş olan 20 

metre mikabı diş budak kalas müteahhid nam ve hesabına açrk ek
siltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 592 lira 88 kuruştur. 
3) İhalesi 27 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 11 dedir 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2; 3 üncü 

maddelerinde istenilen helgeleriylc birlikte ihale gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(3306) 3--4930 

L( ________ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa_n_l_a_r• _____ _.I 
1 LAN 

ı - Sakarya mahalJesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 
murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

ı _Muhammen bedeli (1119) liradır. 
3 _ Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 
4 - Şartn~~ini görmek istiyenJerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklılenn de 1 teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk-
da belediye encümenine müracaatları. (34-43) 3-5104 

İLAN 
J - Yenişehirde 1152 inci adada 1 numaralı paTSelde 700 metre 

murabbaı ana on beş gün müddetle açık eksiJtmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262.5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 1 teşrini eveJ 937 cuma günü saat on buçuk· 
da belediye encümenine müracaatları. (3441) 3-5103 

fLAN 
1 - Yenişehidre 1054 üncü adada 2 parselde 85.50 metre murab

baı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 256,5 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (19.23) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 5 teşrini evel 937 salı günü saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3531) 3-5211 

İLAN 
Halde (26) numaralı dükkan 5 teşrini eve] 937 sair gününe ka

dar verileceğinden isteklilerin her cuma ve sah günleri saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3250) 3-4846 

iktisat vel\.aletinden: 
1 - Vekalette mevcud nümunelere uygun olmak üzere cins ve 

mikdarları aşağıda yazılı sekiz kalem yazihane, masa ve saireyle 
beş kalem mefruşat işi ayrı ayrı satın alınacaktır. 

2 - Tahmi~ edilen mobilya bede~i (2865) lira olup muvakkat 
teminatı (215) lıra döşemenin (1355) lıra olup teminatı {102) liradır. 

3 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan. pazartesi günü saat 10 da 
levazım müdürlüğünde toplanacak komısyonda yapılacaktır. 

4 - İst~klilerin şartnameyi görnı~_k ve yüzde yedi buçuk mu
vakkat temınat paralarını yatırmak uzere levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(3449) 

Adet 
3 Müdürü umumi masası camlı, 
3 Müdür masası. 

10 Memur masası, 
3 Daktilo •• 
4 Telefon ,, camlı 
3 Amerikan etejer, 
5 Dosya dolabı, 
4 Orta masası, 
3 Müdürü umumi koltuğu 
3 Minderli döner koltuk, 
9 Maruken koltuk, 

15 Maroken sandalya 
10 M emur sandalyası. 

3-StOS 

Dahiliye Vel\.aletinden : 
Orta mekteb mezunu çabuk ve doğru yazan bir daktilo alına

caktır. Bu evsafı haiz olanlar 27 -~:937. P~~~rtesi günü saat on bire 
kadar dahiliye vekaleti hukuk muşavırlıgıne müracaatları 

(3557) 3-5229 

Ankara yüksel{ ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden : . 

1 - Yüksek enstitü ta:ebeler! ıçın aşağıda cinsleri gösterilen 
ayakkabıları açık eksiltme ıle sa~ın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 2702 lıra 50 kuruş olup muvakkat temi
nat 202 lira 70 kuruştur. 

3 - 1hale13.10.937 tarihine rastlay~ çarşamba günü saat 16 da 
yüksek enstitü rektörlük binasında komısyon odasında yapılacaktır. 

4 - Fazla izahat ve parası~. ~~c:ı:ıe al~k ve nümuneleri gör
mek istiyenler eııstitü daire mudurlugune muracaatıarı ilan olunur. 

azami yekfuı tutarı 
adet muhammen bedeli lira 
450 çift 550 2475 

Cinsi 
Erkek talebe A. K. 
Kız ,, 35 u 650 227,5 

(3560) 3-5273 
2702,5 

1 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 

Komisyonu ilanları 

-------------------
709 ÇİFT YÜN ÇORAB 

475 ÇİFT ELDİVEN 
Tahmin edilen bedeli (687) lira (35) kurut olan yukarıda mikda. 

rı ve cinsi yazılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma k<ımisyonunca 14.10.937 perşembe günü saat 14.30 da açık ek .. 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda.il 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (51) lira (56) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkil.r gilil 
ve saatta komisyona müracaatları. (3570) 3-5269 

125 adet boyun bağı 
672 çift çor,~p 

200 adet gömlek, 
125 takını pijama 
125 adet kısa don 
125 adet iç fanilası 
125 adet yün fanila 
800 adet mendil 
125 adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yüzü, 
1036 adet havlu 

Tahmin edilen bedeli (2337) lira (10) kuruş olan yukartda cins 
mikdarları yazılı on bir kalem melbusat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alına komisyonunca 14.10.937 perşembe günü sa .. 
at 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola.o 
rak komisyondan verilir. Talihledn nıuvakkat teminat olan (175) 
Jira (29) kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. (3569) 3-5268 

lktisat Vekfiletinden : 
Maadin nizamnamesinin 26 mcı maddesi muci.bince müteharri .. 

lere yalnız yüz ton için imrariye verilebilir. 
Bundan fazlası için cevherlerin, taharrinin zaruri bir neticm 

olarak istihsal' edilmiş bulunduğunun iktisad vekaletince tesbit O• 

lunması takdirinde imrariye verilebilir ve bu mikdar iki bin tona 
kadar yükselebilir. 

İlfuı tarihinden evel yüz tondan fazla satış teahhüdlerine gir• 
miş olduklarını bu ilanın neırinden itibaren 15 gün içinde ikti• 
sad vekaletine müracaatla isbat edenlere çıJtarmxı oldukları mikda .. 
rın iki bin tonu tecavüz etmiyen kısmı için imrariye verileceği i-
lin olunur. (3559) 3-5274 

Ankara Valiliğinden : 
1683 lira 23 kuruş bedeli keşifli Beylik köprü tamiratı açık eJC.,. 

siltmeye konmuş ise de talib zuhur etmediğinden ihale müddeti 10 
gün uzatılmıştır. İsteklilerin 126 lira 35 kuruşluk teminat mektubu 
ile ticaret odası vesikası ve nafıa müdürlüğünün ehliyet vesikasiyl~ 
birlikte 30 eylül 937 perşembe günü saat 14.5 da encümeni daimi4 

ye müracaatları (3572) 3-5272 

Devlet Demiryollan 9 ncu İşletme 
Direktörlüğünden: 

9 ncu işletme Sirkeci deposuna 31. V.939 tarihine kadar gel~cetC 
olan 38.000 ton kömürün vagondan yere ' tahliyesiyle istifi ve aynı 
mikdar kömürün yerden makinelere tabmili işi 15.200 lira muha.ın· 
men bedelle 12.X.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Sirkecide 9 ncu işletme binasında eksiltme komisyonunca ihale e
dilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanu
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek 
istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkındaki talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 
a kadar işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daresinden ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 3-5276 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Uzun köprü belediye reisliğinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: 
''Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletinden musaddak elektrik 

projesi mucibince elektrik tesiatı.' 
Tahmin edilen bedel: 
A - B edeli keşfi 13.300 lira olan lokomobil ve teferruatı • 
B - Bedeli keşfi 19.486 lira 50 kuru§ olan alternatör, tevzi tab

losu, irtibat nakilleri, santra] tenviratı, beş tonluk pon rulan te
hir şebekesi ve montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Projeler. 

fstiyenler bu şartname ve evrakı beş Jira bedel mukabilinde u. 
zunköprü beldiye muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 27.10.937 tarihine tesa
düf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi rn.zrmdır. 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber nafıa vekftletin
den almmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

5 - Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Uzun köprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 3 ncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl .. 
ınış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"6267" 3--5136 

Ankara Valiliğinden 
İdarei hususiye müdüriyeti ile tahakkuk ve tahsil şubelerine ı 

muktazi 50 ton yerli kok kömürü açık eksiltme suretiyle alınacak
tır. Muhammen bedeli 1400 liradan ibarettir. İhale 4 teşrini e·vel 937 
pazartesi günü saaat 14.5 da ~ıl!Jayet daimi encümeninde yapılacaktırf 

Eksiltmeye girmek için 105 liralık muvakkat teminat itası ıa. 
zımdır. 1stek1ilerin ihale günü daimi encümene şartnameyi görmeli 
istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur, 

(3429) 3-5088 

P. T. T. müdürlü~oden: 
~ 1 - Posta, Telgraf tevzi işlerinde istihdam edilmek üzere ida .. 

remize üç memur alınacaktır. 
2 - Bu üç memur orta mekteb mezunu ve motosiklete binme 

ehliyetnamesini haiz bulunacaktır. 
3 - Verilecek maaşı asli 10 lira emsali hasılı 42 lira 20 kuruştur. 
4 - Taliplerin en son 30·9-937 perşembe günü saat on altıya 

kadar müdürlüifümfüre miiracaatları ilan olunur. (3512) 3-5200 
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Mektepliler! .. Bütün Kitaplarınız Halil Naci Mıhcıoğlun'da 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Dahiliye vekfiletinden: 
Türkiyedeki Hataylılara ilan 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları sancak ara
zisi dahilinde doğmuş olup da sancak statüsün'ün meriyete gireceği 
29 teşrini sani 937 tarihinden 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler. 

Bu statünün 12 inci maddesi ahkamı mucibince sancak vatandaş
lığını iktisab edebileceklerdir. 

Bu şartları haiz olanlardan sancak vatandaşlığını iktisab etmek 
istiyenlerin 29 teşrini ani 1937 den itibaren sancağa gidebilecekle· 
ri ilan olunur. (3486) 3-5148 

Evl~af Unıum 1\ılüdürlüğünden: . 
Ankarada Gökçeoğlu mahallesinde kain ve merkez kumandan

lığı, Emniyet Müfettişliği ile dil kurumunun tahtı isticarında b11-
lunan Ü!S evin arasına vahidi fiat üzerinden ve pazarlık suretiyle 
septik çukuru yaptmlacaktır. Keşif bedeli 1737 lira 25 kuruş olup 
1 teşrinievel 937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de ihalesi ya. 
pılacağmdan mimar veya mühendis olmak veyahut da bir mimarla 
teşriki mesai etmek suretile talip olanların % 7,5 teminat akçele
rile birlikte mezkur günde vakıflar umum müdürlük inşaat daire-
sinde müteşekkil komisyona müracaatları. (3416) 3-5069 

Zile Şarbaylığmdan : 
300 hektardan ibaret ve 5000 lira bedeli keşifli Zile kasabasının 

halihazır hartası nafıa meclisinin 13.3.936 T. ve 29 sayılı karariyl~ 
tasdik olunan şartname mucibince tanzimi 20 gün müddeti~ müna
kasaya verilmiştir. İhale günü olan 15.9.937 de talih zuhur etmediğin
den ihale on beş gün talik edilmiştir. Bu müddet zarfında belediye 
riyasetine müracaat etmeleri. ''6315" (3517) 3-5204 

Yüksele • • •• •• 
zıraat enstıtusu 

relitörlüğünden : 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altr ka

lem eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 

yüksek enstitü rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatrnda ko· 
misyonda hazır bulunmaları. 

S - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cins adet beherinin 

Yorgan çarşafı 
Yatak ,, 
Yastık yüzü 
Yatak .. 
Yüz havlusu 
Bom uz 

1200 
1200 
1200 
225 
100 

50 

fiyatı kuruş 
380 
215 

75 
80 
60 

550 

Yekun 
tutarı lira 

4560 
2580 
900 
180 

60 
275 

8555 
(3346) J-5012 

Adana pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğünden : 

Alınacak eşyanın mikdarı 
nevi Muhammen bedeli 

Benzin 700 Teneke 312.5 Kuruş Beher tenekesi 
'Gaz 230 ,, 282.5 ., ,, ,, 
Mazot 3350 ,, 155 ,, ., ., 
Valvalin 50 ,, 450 ,, ,, ,, 
Vakum 4000 Kik 30 ., Beher kilosu 
Gres 250 ,, 45 ,, ,, ,, 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan 
v~ yukarıda cins, mikdar ve muhammen bedelleri hizasında göste
rılen yanıcı maddeler hpalt zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 5.10.937 tarihine müsadif sah günü saat 15 de Adana pa· 
.muk üretme çiftliği müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzu
runda yapılacaktır. İlk teminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ve 
almak istiyenlerin Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğüne mü
racaatları ve talihlerin muayyen gün ve saattan laakal bir saat e
vci teklif mektublarını Adanada Köprü civarında Pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğüne nrmeleri. (3492) 3-5181 

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

prtname ve nüm.unesi veçhile 98 takım elbise ve kasket yaptırıl
ması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 .- Yapılacak elbise ve kasketlerin kumaf nümunesi adliye ve
kileti levazım müdürltiğünde mevcud olup istekler şartnameyi 
parasız olarak adı geçen müdüriyetten alabilirler. 

3 - Bedel muhammen 2156 liradır. İstekliler muvakkat temi
nat~ olan. l~l lira 75 kuru•a aid 2490 sayılı kanunun 17 inci mad
desı mucıbınce teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte 28.9 
937 salı günü saat 15 ~e vek!let levazım ve daire müdürlüğü oda~ 
ırnda toplanacak komısyona müracaatları (3303) 3-4937 

Arapkir belediye reisliğinden : 
1. - K~abaya a:tı .kilometre mesafeden getirilecek içme suyu•. 

na aıd keşıf ve pro1enın yapılması 13.9.937 gününden itibaren ara
daki tatil günleri sayılmamak Uzere yirmi gün müddetle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Yapılacak proje ve keşif içme suları projelerinill ne suret
i~ hazırlanacağına dair olan talimatnamenin 6 ıncı maddesinin bü· 
tün fıkralarına göre ihzar ve ikmal edilecektir. 

"'3 - Gene bu talimatname mucibi yapılması icabeden diğer hu· 
ıusat dahi tamamlanacaktır. 

4 - Bu iş.i yapmak iatiyenler tekliflerini birinci teşrin ayının 
altıncı çarşamba günü saat 16 ya kadar Arapkir belediyesine bildi
receklerdir. • 

~ - Edi_len tekli~ komisyonca muvafık görüldüğü takdirde is
teklıy~ malumat verılccek, icabeden teminat alındıktan sonra kati 
ihales_ı yapıla~a~tır. Bu işi yapacakların ehliyet kağidı ibraz et
melerı mecburıdır. 

6d- ı;:ksiltme kapalı zarf iledir. Teklif mektublarının ihale sa
atın an hır saat eve) yetişmesi lazımdır. 

7 - Bu hususta fazla izahat almak istiyenler belediyemize m\i-
racaııt etmeleri ilan olunur. (3503) 3--5182 

PAZARI 
Beyoğlunun Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getirmiştir. Ağır kumaşlardan palto, pardesü, elbiseleri yüksek 

, işçilik ve uzun taksitle yapmağa başlamıştır. Tel: 1977 

imil 3-s ı sJ ~St! 

Ank.ara Devlet onservatuvarı· 
na bu yıl alıııacal{ talel,enin kayıt 
ve kabul şartları : 

Ankara konservatuvarının müzik kısmına yatısız talebe kaydolu
nacaktır. Orta tahsili bitirenler alınabilir. 

İsteklilerin 29.9.937 çarşamba gününe kadar birer dilekçe ile 
Cebecide Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne baş vurmaları Ja. 
zımdır. 

Dilekçeye şunlar ilişik bulundurulmalıdır: 
a) Orta okul diploması, 
b) Nüfus cüzdanı, 
c) Sıhat raporu, 
d) Beş vesika fotoğrafı. 
Konservatuvarın bu kısmı~da öğretilecek şeyler şunlardır: 
1) Yaylı sazlar (Keman Vıola. Violonsel, Kontrbas), 
2) Nefesli sazlar (Fliıt, Obuva, Klarinet, Fagot, Korno, Trom-

pet, Trombon, Tuba). 
3) Piyano, Arp, 
4) Tembal ve Batteri (Xilofon, Glockenspiel, v. s.), 
S) Şan ve ses terbiyesi, 
6) Teori, kompozisyon 
İstekliler bir sınavdan geçirilecektir. Sınavda şunlar istenecektir: 
a) Sesleri ve melodile~i tekrarlayabilmek, 
b) Ritmik duyma ve hıssetme, 
c) Evelce bir C!nstrüman çalmış bulunanlar çaldıkları enstrü

manla istediklerı morsoları çalarlar ve şarkı bilenler beğendikleri 
bir şarkıyı söylerler. 

Kabul sınavının hangi gün yapılacağı isteklilere okulda tebliğ 
edilecektir. (3382) 3-5020 

Bitlis defterdarlığından : 
1 - Bitlis hükümet konağında yapılacak olan 21621.53 lira ke. 

şif bedelli tamirattan yalnız 12 bin liraya tekabül eden 900 metre 
murabbaındaki kiremitli çatı beton hatıl, çatı altı döşemesiyle ta
vanı gibi kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - Yapı işlerine aid fenni şartname, 
E - Metraj, keşif ve silsilei 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 ırnrf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka da Nafia vekaletinden verilmiş ya· 
pı müteahhitliği ehliyet vesikasiyle 937 yılına aid ticaret odası ve· 
sikalarmı göstermeleri meşruttur. 

. 6 - Teklif mektublarr yukarda ücüncü maddede yazılı saatten 
bı~ saat evetine kadar Bitlis defterdarlığına getirilerek eksiltme ko· 
mısyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 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 

Manisa valiliğinden : 
.ı - Manisa • Turgudlu yolunun 1+074-17+430 uncu kilomet

~erı arasında yapılacak (92286) lira 49 kuruş keşifli şosa ve sınai 
ınşaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - .Bu inşaata aid keşif ve sair evrak ( 461) kuruş mukabilin
de Manısa vilayeti nafıa müdürlüğünde~ alınabilir. 

. 3 - E~siltme birinci tetrinin ye~incı perşembe günü saat on 
bırde Manısa vilayeti daimi cncümenınde yapılacaktır. 

4 - Eksilbne kapalı zarf usulü iledir. 
S - Muvakkat teminat (6921) lira 49 kuruştur. · 

. 6 - ~u eksiltmeye gireceklerin nafıa vek!_letinden alınmış eh
lıyet vemkası ile bu yıla aid ticaret odası vesıkasın1 ve muvakkat 
t~minata aid makbuzlarını bir zarf ve teklif mektublarını da ayrı 
hır. zarfa koyarak bunları 2490 sayılı kanunu.o. 32 inci maddesi dai· 
resınde hazırlayacakları bir kapalı zarfın. ıçıne koyarak 7.10.937 
saat o~a kadar Manisa valiliğine vermelerı. ve posta ile göndere
cekler~n mezktlr kanunun 34 üncii maddesıne riayet etmeleri lü-
zumu ılan olunur. (3491 ) 3-5180 

Kiralık mobilyalı oda Tezgahtar aranıyor 
Yenişehir İnkilab sokak No: 

4 Tel: 2103. 3--5263 

Kiralık daire 
Dört oda bir hol kalorifer ve 

sıcak su 
Adres: 

Kırtasiye mağazalarında ça· 
lışmış bir tezgahtara ihtiyaç var
dır. 

Yeni hal No. ı 'M. Nedime .. 
müracaat. 

YENi 
BU CON BU GECE 

-----
·Yüksek ziraat enstit~ ~;ii 

rektörlüğünden: 
.Bu yıl Ankaıa yüksek ziraat enstitüsüne ziraat, baytar fakül• 

tesıne kız ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yaulr, 
!>~ralı y:tılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
ıçın aşagıdaki şartlara uymak gereklidir. 

l - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını 
vererek baknloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını atını' 
bulunmak Hlzımdrı . (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dip
lomasını almamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokudukları sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
ka~ul edilerek baytar, ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömestr
l:r~ne .alınırlar. Ancak baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin 
bırıncı ve ikinci sömestrlerinde okunan anatomi dersine de ayrıca de
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapınl"' 
ları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den )'11" 
karı olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği bo
de? kabili yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir basta 
evı kurulunun raporu lazımdır. Bu raporlarda talebenin her tür1il 
askeri hizmete kabiliyeti olduğu ayrıca tasrih edilecektir. 

_ 5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ".' 
~~glamlık muarenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdı
gı beden kabilıyetini göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çift• 
liğinde 10 av staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanrr. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüde sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız y_atı talebesinden staj veya okuma devresi içind• 
her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bı
rakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükUmetçe yapılan ma!t' 
rafları ödeyecekleri hakkında verilecek nümuneye göre noterlikten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazılı rapordan bat" 
ka nüfus kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları 
ö~gidim kağ1dlarını, orta mekteb ve liselerde görmüş oldukları 
suel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılariyto 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikt• 
doğruca A!1kara'da yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş vu• 
rurlar. Talıbler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıd olunmak is
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci 
maddede yazılı kağıdların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sa-
yıhr. Ve bunlar hakkmda hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde bat 
vuranlar arasından pek iyi veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baf 
vurma sırasına göre alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

,,. 11 - Cevab istİ\.·enler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden cylülüniltl 

30 uncu giinü akşamına kadardır. Bundan sonraki baş vurmalar 
kabul edilmez. (2298) 2-3795 

Baş v.e Di 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezlesini 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

llik ve 12lik 

ambalajları 

arayınız. 

E FAL 1 

Baş ağr1sından çok 
. ıztlfap çekiyordum. 
·sefa/in. ali:Jık.fon -
sonra ne raha/Jm ! 

SiNEMALAR HALK Maltepe (Bomonti bahçesi 
arkası) Akıncılar sokağı Tele
fon 3948 yeni asfalt ve otobüs 
durağına bir dakika (Sait Bar-
las apartımanı. 3-5249 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Aşki, hissi ve musikili büyük şaı.ı=ct 
EBEDi SENFONi 

Oynryan: 
FERNAND GRA VEY 

BU GECE 

Aşk ... ; Fcia ... ; Lüks 
CASUS AŞKI 

Ha-~ketli ve kuvvetli fransızca sözlil 
büylik casusluk filmi 

Programa ilaveten: 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: ANKARA 

Programa ilaveten : 
Büyük Trakya Manavralan 

ŞEHİR 
1 kısımlık terbiyevi film 

BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

Danslar dev ım · ediyor 

A Bütün l\fcl{teh l{itablarının satış yeridir. Kırtasiye ve kital larıııızı siındide ı .. C: lı uz 
' 

• 


