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... tatiirk yabancı dil alimleri
kabul buyuı·dular • 

nı 

Büyük Önder iki saat süren görüşmeden 
sonra « ... Dünya dil alimlerinin türk alimleriy
le beraber çalışırıalan dil ilminin şimdtye ka
dar halledemediği bir _çok güçlüklerin hallini 
kolaylaştıracaktır. Bundan büyük hakikatler 
m~uclana çıkacaktır.» buyurdular. 

lstanbul, 22 ( A.A.) - Üçüncü Dil Kurultayına İ§lİrak etmek 
üzere memleketimize gelen yabancı dil alimleri ıereline Türk 
Tarih kurumu namına Aıbaşkan Bayan Alet, bugün Dolmabah
çe sarayında bir çay ziyafeti vermi§tir. Ziyalette yabancı alimleı 
Tarih ve Dil kurumu üyeleri hazır bulunmuılardır. Ziya/eti bü
yük Şef Atatürk ıerellendirmiıler ve alimlere ayrı ayrı iltifatta 
bulunmuşlardır. Z iyafetten sonra Sarayın balkonunda Atatiirk 
davetlileri huzurlarına kabul ederek dil bilgileri üzerinde ken
e/ileriyle iki saatten fazla görüımü§lerdir. Atatürk bu görüşmele
rin sonunda ''Dünya dil alimlerinin türk alimleriyle beraber ça
lışmaları dil ilminin ıimdiye kadar halledemediği birçok güçlük
lerin hallini kolayla§tıracaktır. Bu!iclan, büyük hakikatler de mey
dana çıkacaktır.'' JemiılerJ:r. 

IJil Kurrılım·ı açılırlwn 

Tür' dili üzeriııd~ki çah~nıaft ı·ın Vf'rrni 
>ldu'!'u ııeticeler çok ·cviudirif·idiı· 

~ I 

lıtanbul, ( Tele/on) - Dil Kurultayı hazırlıklarımn hıımma· 
lı Faaliyeti içintl• bulunan Dolmabahçe Sarayındaki büro•unda, 
Dl/ Cemiyeti Genel Sekreteri B. /brahim Necmi Dilmen'i, adeta 
irlerin çokluğu tıltında bofulmuı bir halde buldum. Fakat tü
k enmu enerjin..lçJn.d~ Jaima dinç bir nqe muhafaza eden kıy. 
n.etli alim, Kurultay hakkında biz• iıtediğimi:ı geni§ malumatı 
11ermelı için JiQ/i uakit buldu. Dil ıahaıında baıarılmq ıiılen 
o ıun ajzınJan i/inleflıe1t luılıiltoten iltiltor elnNm«Y• Unlıtôn 
yoİ .. tf'. Üçüncü Dil Kurultayının yük•ek ehemiyetine iıaret etlen 
IJ. Uilmen dedi ki: 

çok ılerlcdık. Önumuzdekj seneler zar. 
fında daha çok mesai sarfederek türk 

Sonu S incı ıaylfada 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Sovyet şef leriııe 
suikasd yapacak 

.olan oıı altı 
ırıazn uıı uıı 

idaınları isten.ildi 
Mo kova, 22 (A.A.) - Mahkeme 

Tro~'ci 'nin talimatıyle Stalini oldür· 

mek üzere Berhndcn Moskovaya elen 

Fritzdavid'in sorgusi1 le tethı çılcı in 

rnuhakcme.>inl bhirmi tir. Bütun maz

hunlar Troçkinın direkuflcri ve alman 
faşist merkezlerinin mUz:aharetiyle 
Sovyctlcr bir li ğini idare edenler ale»· 
hindeki suika t te kilitına dahil bu
lı •fukJarım ıtira! ctmi lcrdir. 

Mtiddcıumumı her 16 sının d k ır· 
şuna d i ılme l rini 1 temi tir. 

.. uç1ular hirçol kiın 
sPIPrİ ithaın t>ttilcr 

Moskov , 22 (A.A.) - Tas ajan ının 
bildirdig inc gcire muhakeme esnasın

da maınunlcırdan ba ıları Tomski, Bu

harin. Rıkof, Ugranof, R dek, Piyata· 

kof, Sereb} iaJ<of \'C Sokolhikofun da 

suç ortağı olduklarını iddia ctmi ol
duklarından ilk altısı hakkında tahki
kat açılmış ve diğer ikisi i e mahkeme· 

ve tevdi olunmuştur. 

ltalyaııııı geri 
çektim kuvvetler 
Roma, 22 (A.A.) - Havas ajan 'ı" 

muhabirinin &allhiyctH blr ktynaktan 
öğreıadi fne ıare talya. Habefıatancla 

bulunan ve Akdeniı:de vaziyetin ger

gln bulunduğu sırada Libyada ve E· 
ge denizinde tahşld edilmi§ olan kuv· · 
vetlerinin büyük bir kı mınr ltatyaya 
çağırmıştır. 
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A nkarndaki f'hidliğc dün konan f'-'lcnk 

Seıhidliklerim ·ı~, Kamutay adı
na ın · nnet '.: lenklerini koyacak 

heyet dün hareket etti 

nl ara 
İtalya, İspanya islerine -

ş )hidliğine dün çelenlt lioııuhlu 
Montrö yeni bo •a:ı:lar anla~masının 

ta diki için Kamutayın 2 ağustos ta· 

rihli f ev kala de toplantısında verilen 
blı takrir: umumi heyetçe kabul \;dile
rek bu me ud hadi e dolayısiyle bütUn 
şehidliklerimize Kamutay adına birer 
minnet çelengi konulması kararla mı 

şehrimizdeki mebuslar uğurlamıştır. 

Gazetemiıe beyanatta bulanın Dil Cemi· 
yeti Genci Sekreteri B. lbrahim 

Necmi Dilmen . 
- Bu seferki kurultay eski kurultay. 

lıtrdan tamamiyle farlClıdır .. Denebili~ k.ı 
birinci kurultay bir tesis toplantısı ıdı. 
Orada herkes bir çok bilgisini döktü. 

Fakat hedef dil kurumunu kurmak ve o· 
na çah~ma cephelerini tayin etmekten 

ıbaretti. 
· İkinci kurultay daha çok amclı ola· 

rak ortaya çıkarılmış dıl mahsullerinin 
teşhirine mahsus bir toplantı idı. 
. Bu uçuncü dil kurultayında türk dil 
fturumu, emsali dünya dil kurumlarına 
r\asib olmamış diyebileccgim bir maz· 
hariyete eriyor. O da btitun dillerin ilk 4 · 

na kaynağına aid bir tıirk teorisinin orta· 
Ya konması ve bunun )'llnız yurddaşlara 
değil kurultayda misafir bulunacak ya· 
hancı dıl bilginlerinin vasıtasi)·le btitun 

dünyaya yayılmasıdır. 
Bu suretle bu kurultayda arsıulusal 

lhustakbcl kongrenin tohumunu ekiyo· 

ruz. 
- Arsıulusal müstakbel dil kongre· 

&ınin ne zaman olacagını tahmin eder· 

siniz. ? 
- Biz ümid eden kı belki g lccck 

ktırultnyda bu olal.ıılır Çunku teoride 

karışmıyacağını bildirdi 

Fransanırı, kararın, süratle tatbiki içiıı 
bir konferans topla1111ıası1ıı istiyeceği 
bildiriliyor, iisilerl.e lıükü111et kıtaları 
arasındll çarpış11ıa lar devanı ediyor 

tm Seba<örıyendr c~pheyc 

Roma. 22 (A.A. ) - 1t lya İı> n)a 

işkr.ne kcırışmaınak hus undakı fra(l · 
sız teklifını kabul ctmı lir. Fakat 1 • 
pan}a ıçin iane toplama husu ndak 
es J ihdrazi ka)·dıı 1 m. r 
tedir. 

İt.ılya dı bııkana B ~ı no, duı ak
am fransız elçı ı B. du Şambron c u 

nokt lan ıhth J eden notayı "'ermı tır: 

ı - İtalya, lspanya'ya ve İspanya 
sömurgelcrıne ııl. h, muhimmat, harb 
malzemesi ve tcıyyarc ihracını menet

~ u1eği taahhud eyler. 

2 - İtalya. bu yn ağı, şimdiye ka- • 

uirn hır ı lıll kamyo11 

dar > .ıpılm ı '' JlUn .ıııl rnc lar hakkın
da tatbık etme ·ı taahhud eyler. 

3 - İtalya, bL<na ben er tcdb. 1 ır er a-
lacak olan but ııı hukumlcrlc d 1 cvam ı 

tema ı rnulıafa etmcgi taahhüd eyler. 
4 l il umct, bu kararları bu ı:ı. 

B 
. F • YUA 

rıtanya ran a, Portekiz Alm · anya ve 
Birle ık Amcrıka'nın 1 tıraki halinde 
derhal t t ıık m vkiine koyn•a h • a azır-

dır. 

Not.ıy. u k.ıy ıt ılcı\ e cdılmı tir: 

"llogrudan doğruya mud lıakde bu
lunm mak" tekhfını kabul eden İtalya 

Sonu J ııncu aytfadn 

Ve b . • b. . ~ ş 
unun ıçın ır reıs vckilt bir idare 

amiri ve bir divan k1tibi}•lc 7 m b <: USU• 

muzdan mılteşekkil bir heyetin ayrıl
ması kabul edilmişti. 

Reis Vekili R. Tevfik Flkret Sıla 
(Konya) ın reisliği altında, idare ami. 

ri B .. Halid Bayrak (Bayazıd) , Divan 
Kntıbı B. B. Ziya Cevher Etili (Ça-

• nakk. le) ile Bn. Satı Çırpan (A nkara) 
D~. lsmııll Kemal Alpsar (Çorum), 
H1kmet Işık (Erzincan), General Ki· 
zım lnanç (İzmir). Mükerrem Onsal 
I pıı~ta), Dr. Şükrü Şenozan (Kasta· 
mont), General Naci Eldeniz (Seyhan) 
d n mtite ekkil ol n heret dün 12.33 
tre~i~·Je Polatlı)•& hareket etmiştir. He· 
yctı ı tasyonda başta Kamutay Ba,ka

nı B. Abdülhalık Renda olduğu halde 

J~eyet, dün sabah saat 10 da mızıka 
ve ~ır .asker kıtası olduğu halde Cebeci 
şehıdllğine gitmiş ve bir kalabalık ö 
nünde törenle tunç çelengi chidliğ; 
koymuftur. 

Heyet rei i B. Tevfik Fikret Sılay 
(Konya) lsta yonda bize şunları sö • 
1 

• • y 
emıştır: 

" K . - amutay umumi heyetinin ver· 
mış ôlBu{tu kararı yerine getirmek fi · 
z:e~c heyetimiz şimdi Polatlıya hareket 
edı~or. Polatlr"dan Dumlupınar'a gide
ceğız. Gece llozöylik'ten lnö .. • nunc gc· 
ç;ceğı~. 24 a~ustosta 1nönil şehidliğine 
ç len~ı koyduktan sonra lstanbula gi· 

d~c~ğız. Eyüp şehidliğindc de vazife. 
mızı yaparak 29 unda İstanhuldan va. 
ıı.urla Çnnakkaleye geçerek memleke
tı~ kurtuluşu ve inkıUib uğrunda ölen 
atız şehidlerimi.ı:e; Montrö zaferi do
layısiyle Kamutayın ve tUrk milletinin 
duyduğu minnet ve şukranı. ko}•acağı
mız tunç çelenklerle ifade ettni olaca
ğız." 

Şclıidlikfof(' rclctık koymak r. h u.:trc t: re ket d v 
8. Abdiilhali c f'n n..mıııtny lı }'Cti B ~' <ı n 

k Ren <la u url:ı1111;)t1r 
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O=UlE:R 
Ş~'Y(Q)IEN 

.__--=ıa:ll~~-B ü RAZ 
Konya radyo undan haber? 

Biz bilmiyoruz, fakat Jı:mir'de çıkan bir srhdBŞJmı:un yazdığına bakz
Jılırsa Konya'da bir telsiz merkezimiz varmış, hatta bu arl:adaşımız ondan 
.şu havadisi alarak birinci sayfasına koymuş: "Konya 19 (radyo). Sağlık 

Bakanımız Çumra'ya yeni gelen göçmenlerle görüıtıtlr ... 11 

Tertib batası mı, tashih hatası mı, yoksa? ... 

Bir vilayet gazetesinden pa~lar 

- Eminem. Eminem şektr Eminem ... ve saire ya11nda bilmem nere
nin ... hane sokaklarından gelmiş puçaları dinliyemeyik.. Bu çirkin laüba· 
/iliğe kar§ı harekete geçmek lazımdır. Almanya kendine elvermiyen ki· 
tabiatı bile yakmıştır ... 

Gazeteleri okuya okuya 

Gazeıeci konuşması: 

, - sı~1er, sllt~ su 'Eırrştınmila 
t61- •nuz. 

., ecJ.erim Jr.i bu, oğluman 
bir aJayı. 

- T>rme'I JiJ sen 'babanla alay 
ed' ha? 

> 'r alay uniyorum., oyun 
01nadım, 

- Nt> ovımu-, 

- Şu üç f i k i r 1 e r i İleri sütmüft"lJr. 
; . 

- Bir de, türkçe muallimiyim, ::J~rsirı. 

- Ne yapayım, istersen buna dalgınlık dı, İitersea gazeteleri o.tuya 
okuya türkçemi unuttuğuma hükmet. 

Sa~lığı k:orunınk çareleri 

Vücud, kendisini bir takım ba.sta1ık1ara la1111iendi llaşına mlidalıa 
edip bunlarr yenebilir miJ Bu mesele, medeni dünya doktorları arasında 

son günlerde bir münaka§a mevzuu olmaktadır. Amerika doktorlarından 

Dr. Hulburt bu mesele hakkında şu Oç fikri ileri sürOyor: 

1 - Normal bir vücud kendı'sinJ herhangi bir hastalığa karşı mü· 
dalan edebilir ve eder. Bu hususta lazımgelen şila çarelerini Jıendiliğin

den bulur ve bunlarr İcab eden yerlere sevkedr. 

2 - Hastalık, l!it vücudun madaf aa sisteminde öncedea bit bozukluk 
varsa ancak o zaman bsşgösterir. 

3 - Onun için bir hastalığı tedavinin en gfJzeJ yola, vüçud maltı"nası

nın bozuk tarabnı tamir ederd: onu hastalıkla mücadel edebilecek bir 
hale getirmektir. 

Gene amerikan dohtorlarrndan Dr. Russel Makogan da şunları s6yli
yor: 

1 - Her gece sekiz saat uyku uyuyıftıuz; herkes Nspolyon, yahut 
Edison olamaz. 

2 - Bir günde dört veya beş bardak su içiniz. 

3 - Canızrn istediğinden az olmak üzere ağır ağır, serbest serbest ve 
reşidli yemekler yeyiniz. Eğer böylece yemek yemeğe vaktiniz müsaid 
değilse acele yiyeceğinize hiç yemeyiniz, daha iyidir. Kalori ve vitamin 
meselelerini doktorlara bırakrnız. 

4 - Kendinizi spor ysrı§larına fazla vermeyiniz. Bu hususta ileri git-
meyi profcsiyonellere ve pek genç olanlara bırakınız. • 

5 - Daima yürüyünüz. 
6 - SükOnetle ve faydalı bit şekilde düşünmeğe kendinizi alı§tırınız. 

Can sıkıntısı ve tela§ tsliin jJdz kız karde§leridir. Bunlar pek kısa bir ha· 
yat sigorta ederler. 

Profesör Nimbus'un maceraları. - Teni si rahatça oynamak için çar•·• 

ULUS 

Genç 
Oslo 

tarihçilerimiz; 
milletler arası 

kongı .. esinde huyük 
bir muvaf f akiyet 

kazandılar 
lsanbul, 22 (A. A.) - Ağusost ba-

mda Oslo'da toplanan "tarihten evvel
ki ve tarihsel zamanlar bilgileri ikinci 
arsıulusal kongresi" ne Türkiye namı
na iştirak eden Türk tarih kurumu Ü· 

yeterinden Pr. antropolog Dr. Şevket 
Aziz Kansu ve arkeolog Remzi Oğuz 
Ank evvelsi gün ıncmleketimize dön
mü~lerdir. Genç Alimlerimi:ı bu kong
reye Türk tarih kurumunun geçen yıl 

AlacahUyük'te başladığı hafriyatta çı· 

kan kUltUr eşyası ve iskeletler hakkın

da çok dikkate değer tebliğler yapmış

lar ve tebliğler kongreye iştirak eden 

bütün dUnya aJimleri tarafından büyük 

alaka ile dinlenmiş ve alimlerimiz teb

rik edilmiştir. Bu tdıliğler o kadar a· 

laka uyandırmıştır ki murahhaslara ay

nlması mutad olan bir çeyrek saatlik 

zeman umumun arzu ve israr üzerine 

uzatılmış ve arkeolog Remzi Oğuz A

rık'ın hafriyatta bulunan kültür eşya

sı üzerinde projeksiyonla verdiği iza

hat iki saat devam etmiştir. 

Fudbolcnlaı·ıımz 

Alnnıyadan 
döndüler 

İstanbul, 22 (A.A.) - Berlin olim
piyadlarına iştirak ettikten sonra Bey
then'de Yukarı Sile:ı:ya muhteliti ile 
bir maç yapan futbolcular bu sabah 
Smcplon ekspresile şehrimize gelmiş
lerdir. 

Futbolcularımız Sirkeci garında 

kalabalık bir spor~u kütlesi tarafından 
,karşılanmışlardır. Karşılıyanlar arasın

da SU Bakanı General Kazım Özalp da 
bulunuyordu. 

DiL KÖŞESi 

"Suçlular sigorta firkctinin kasala
rını ceplerine indirmenin yolunu bul· 
muşlardır." 

Koca kasayı cebe sığd1ran muharri
rin, bu hünerini, filen de tatbik ettiği
ni g6rmek isterdik. Profesör Zati Sun
guı'u yalnız lafla g61gede bırakmak 

pek gü) bir if olmasa gerek. ... 
"Sovyet bU:y'1klerine yapılmak iste· 

nilen komplo ..• " 
Komplo, fransızca bir kelimedir ve 

dilimizde daba yeni yeni kullanılmaya 
başlamıştır. Bu itlbarla sslmdaki ma
naya hürmet edilmesi zaruridir. lmdi, 
komplo, aşağı yukarr "lesad" manasr
na gelir. Bu itibarla suikast mukabili 
olarak kullanılamaz. "Sovyet büyükle. 
rine yapılmak istenilen fesad" diyeme
yiz, §U halde burada komplo kelimesi· 
ni kullnamalr da hatalıdır. 

*** 
"Sanatın valörünü vermeliyiz." 
Züppelik yalnız tavurda ve konuş

mada olmaz, bazen yanda da bu karak
terin bariz vasrllarına şahid oluruz. 
Kıymet gibi, değer gibi türkçe kelime
ler dururken bir yabancı dil bildiğini 
göstererek bilgiçlik teslamalc için şu 
"va1ör" kelimesinin kuJJanılışı başka 

nasıl vasılJandırılabilir! 

(Le ]ournal'dan) 

Üç vatan aş 
Yaş sebze ve meyvaları
mızı masrafsız ve husu
si bir ambalajla uzun 
zaman bozulmadan mu
hafaza çaresini buldular 

BB. Mehmed Ali, Hüseyin ve Sa
dık isimli üç vatandaş tarafından yerli 
bir maddeden yapılan hususi bir for • 
mül ı;ayesinde yaş 11ebze ve meyvalan 
uzun müddet bo:ı:ulmadan saklandığı 

haber verilmişti. 
Evelıü gün İktısad vekfiletinde bu

nun tecrübesi yapılmış ve· 23 günden
bcri vekalet mahzeninde bulunan pat
lıcan ambalajı Türkofiste bir heyet hu
:ı:urunda açılmıştır. Heyette Türkofis 
Reisi Dr. Mecdet AJkin, Türkofis mü· 
şavirleri ve kimyagerler bulunmuştur. 

Neticede patlıcanların biç ·bozulmadığı 
görülmüştür. Bu formül üzlim, kavun, 
tomates, patlıcan, erik ve marul da ay
nı müspet neticeleri vermektedir. 

Ambalajlar 29 temmuzda İzmirde 
yapılmış ve Türkofis tarafından sakla
nılmıştı. İkinci tecrübe 30 ağustota 

gene Türkofiste yapılacaktır. Bu çe
şit ambnlaj yapıldığı ve tatbik sahası
na konulduğu takdirde; yaş sebze ve · 
meyvalarımızm geniş ölçüde ihracı im
kan altına girmektedir. Çünkü zahmet· 
1i ve pahalı olan frikorifikten bu usul 
hem basit hem de onun yirmide biri 
kadar masraflıdır. Bu suretle bir de 
memlekette yeni bir iş sahası kurulmuş 
olacaktır. 

Bu şekilde ambalaj ile 23 gün ta:ı:e
liğini muhafaza eden yaş sebze ve mey· 
valanmız en uzak pazarlara bile sev
kedilecektir. 

Güınrük tayinle;ri 
İstanbul Başgümrükler müdüriyeti 

katibi Şevki Atakan İstanbul gümrük 
başmüdüriyeti memurluğuna, İstanbul 
dahili ticaret manifesto memuru Naci 
Aydoğdu İstanbul gümrük baş müdü
riyeti memurluğuna, İstanbul dahili 
ticaret katibi Baha Kıral İstanbul güm
rük başmüdüriyeti memurluğuna, Ga
lata ithalat gümrüğü katibi Kazım Tim
sel İstanbul gümrük başmüdüriyeti 

memurluğuna, Galata ithalat gümrüğü 
katibi Fuad Pekcan İstanbul gümrük 
ba~üdüriyeit memurluğuna, İstanbul 
dahili ticaret gümrük katibi Sadullah . 
Hı:ı:lan İstanbul gümrük başmüdüriye
ti memurluğuna İstanbul dahili ticnret 
gümrük katibi Burhan Pektaş İstanbul 
gümrük başmüdüriyeti memurluğuna1 
İstanbul dahili ticaret gümrüğü katibi 
Tevfik Tanberg İstanbul gümrUğil ma· 
nifesto memurluğuna, İstanbul dahili 
ticaret gümrüğü manifesto memuru Ce
mal Teker İstanbul gümrüğü başmü· 
düriyeti memurluğuna, İstanbul drhili 
ticaret gümrüğü kitibi Nazım Bayrak· 
dar İstanbul gümrüğü başmUdüriyeti 
memurluğuna, IGalata ithalat gümrüğü 
katibi Saniye Tansu İstanbul gümrüğü 
başmüdüriycti memurluğuna, İstanbul 
dahili ticaret gümrüğü katibi Ali Rıza 
İ tanbul gümrüğü başmildüriycti me
murluğuna, İstanbul ithalat gümrüğü 
katipliğine Sudi (namzed olarak), Ga
lata ithatat gümrüğü katipliğine Tah
sin Erduman (namzed olarak), Galata 
ithalat gümrüğü katipliğine Nizamed
din (namzed olarak), İstanbul dahili 
ticaret gümrüğü katipliğine Rauf Çal
lı (namzed olarak), Galata ithaUt güm
riığü katipliğine Melfihat Oskay (nam· 
zed olarak), İstanbul başmüdürlüğü 

gümrük kimyageri Salahaddin İzmir 
başmüdürlüğü kimyagerliğine, İstanbul 
başmüdürlüğü gümrük kimyageri N ec-
' mettin Trabzon başmüdürlüğü kimya-
gerliğine, Mersin başmüdürlüğü güm
rük kimyageri Haki İstanbul bafIDÜ· 
dürlüğü kimyagerliğine, Trabzon baş
müdürlüğü gümrük kimyageri Enis İz
mir başmüdürlüğü kimyagerliğine, İz· 
mir başmüdürlüğü gümrük kimyageri 
Osman Nuri Menin ba~müdürlüğil 

kimyagerliğine, İzmir başmüdürlüğü 
gümrük kimyageri Hamdi htanbul 
başmüdürlüğü kimyagerliğine, Gümrük 
tatbikat kursuna hariçten f.ftirak eden 

l\li1letleraras 
varının 

hazırlıkları h · tııı4' 
•• uzere 

aıtJ~ 
Imıir, 22 (A.A.) - Fuvar b ·~ 

larına geceli gündüzlü deva:n edı ~ 
tedir. Devlet pavyonlariylc bet0~, 
yapılmaktadır. Diğer pavyonlar blpa! 
Uzcredir. Tamamlanan Sovyet. ~ 
yonuna eşyalar yerleştirilmektedı~ 
varda her çeşit eğlence yerleri ~ 
mıştır. Yu-nan ve mısır devlet P' 
lan, elen ve mısır mimari tarzın~ 
gun bir şekilde yapılmaktadır. ~ 
münasebetiyle 1zmirc gelecek ol ...t 
dan fazla ücret alııunasına ıneydJD ~ 
riJmemek için tDrif eler otel ve 1° 
ve gazino fiat listeleri belediyece 
zırlanmaktadır. Bu listeler gerek 
zabita memurları ve gerekse fu...ır 
scyman bürosundan dağıtılacaktı~ 
Jfillln birinden itibaren 20 gün ~ 
edccke olan panayırın mükemmel~ 
sma büyük bir gayretle çahşılrna 

•• 
Busenel{i ){uru üzü 
re oltemiz alı111ıt 
Jıeş hin ton ıesnb 

edilmektedir 
Evvelce resmi komisyon taraf. 

tahmini olarak neşredilen kuru 
rekoltemizinı son aylar içinde b 
gelen hava tebcddÜlatı dolayısiyle 
velld ilk tahmin olan 77 .000 tona 
betle yüzde ı 5 noksan olduğu an 
mıştır. Bu vaziyete göre 1936 ~rıl 
züm rekoltesi 65.000 ton hesab cdıl 
tedir. 

Yeni mahsul piyasruu İzmir bo 
da 20. 8. 936 da açılmış ve o gtııı 
bin çuval kuru üzüm satılm•ştır. çıı 
lar ge5en seneye nazaren o.so.ı 
fazladıt. 

Ay nın tütiııı 

ı·ekoltesi 
Aydın, 22 (A.A.) - Bu yıl t4 

ürünü çok nefi tir. BaşmüdUrJUk 
gesinde 2618 hektar tütün ~ki'-'11_.. .... 
Geçen yıl bölgenin bütUn istıh5'~1 
milyon üç yüz bin kilo idi. Bu ~ ... 
milyon kilodan fazla tahmin ed 
tcdir. 

Ankara Halkevind~e 
Ankara halkcvinin salonu 11 

dil kurultayının toplanışını kutl 
için beş gece yapılacak top1at1 ~ 
programını hazırlamak için ge~e t 

dolup boşalmaktadır. Dil, edebıY' 
tarih şubesinin davetine işti~ ~ 
edebiyatçı ve yazıcılar bu bliyil~ -
tere yakış_an şenliği yapmakta el :,ı 
fa birliğiyle gayret göstermekte ı 
Yarınki içtimadan sonra son .,e 

şeklini alacak ilk gece progrtuJ'l1~1 

silatile yazacağız. Halkevi, içer ~ 
pılacak toplantılar için yerin dar 

1
, 

dan dolayı bilet dağıtmakta, ~ış ~ 
kutlanacak geceler için ise biitUf\ 
kara halkını davetli saymaktadır· 

Yakalanan kaçakçı13' 
G b. h f . . d gn-..ii~ ,, eçen ır a ta ıçın e rı,. -

2 
haf aza örgütü 49 kaçakçı, 129 

gümrük kaçağr, 303 kilo in~isat ı 
ğı, 19 altın lira, 163 türk ıırasr,cJe 
fek, bir tabanca, 55 menni, ~ı 40 
sigara kağıdr, 247 keçi koyun Jle 
çakçı hayvanı ele geçirmişlcrdif· 

Kasım Bodrum gümrük meınurlU 
Gümrük tatbikat kursuna bati~0 
tlrak eden Hüseyin Bodrum tit':. 
memurluğuna, Mürşidpınar ~~~ 
den açıkta Sabri Cizre gü~~ rUı' * 
ıebc memurluğuna, Dalyan gül1l ~ 
dare memuru Osman Zeki 13:,....,. 
gümrüğü anbar memurluğuna. J!.. 

•f pi 
paşa başmüdürlüğü kaitbi Ara 

1 
Haydarpaşa muayene meınu 

Mürsidpmar gümrüğü anbar .ıne ril~ 
ğundan açıkta Suphi Silvis ıı:ii~ 1e 

..ı•ıın•t· dare memurlu~una tayin euı 
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SON IJ.4.Kil(A: 

'.Alman gazetelerinin Sovyet 
Rm:ıya aleyhindeki neşriyatı 

Siliil1 
eden 

bir sovyet tecavüzünden. bahs 
neşriyat. Mabancı rnahfıllerde 

ıayretle laırşılanınaktadır 
B rlın, 22 (A.A.) - Havas ajans.ı 

biltlıriyor: . bancı mahfiller, silaiılı. bır 
Sovyet tecavuzü iddialarına karşı anı ve 
şiddetli m..ıt' uat ınüc.adelcsinden az c.ok 

hayrettedirı . Bu mahfillerd.e deni· 

liyor .ki, ş .ye kadar a ,man ı 
komunist 1 "ilagandasına karşı çıi<ıŞ· 
makla iktıdl eJıyordu. lsugun ısı:, o.u..:· 
tı:ler, Sov) .:t ~usyanın garb hududl.at ı 
üzerinde l.J ar .. tli bir surette tc:ca\ uz oa 
zırlanmal. • ı.ıuJundugunu iddia eoıyoı • 
lar. Bazı b 1.teler, Rus yanın 1' ınlandı
ya hudud ' ı i>oyunca şimal buz denı~ın· 
den Lenm . da kadar kışlalar inşa el· 

ti~ını yazı) oılar. Aynı gazete.er, l\los· 
kova tara •• ıuan başlanan dun.> a ın • ıı· 
line t r~ı hır eiılısalib hazırlamak ı\rın 
medeni mılı tleri davet ediyor.ar. 

.Hcrlın 1.cııci.ıı mahfillerı, Amlunya • 
nın bır hı ,1ü uzer:nde kışlalar ya, r 

nıaga telı ı etmekt~n çekinmesi ta 
zıın g ldi •• z:ıa, bizzat A·lmanyanın 

7 • rr art • ~ u danberi Ren arazisindl' 
kışlal r \ c <lı~er askeri inşaata hararet 
le devam e. ıgi mutalaasındadır. Bu 

mahiıl c.n.~ s.>} lendigine gore. Alman -
yanın Ba.uk denizindfki deniz hazırlık 
ları ı:n büyıik bir faaliyetle idare edil· 
mel:tedir. Bazı siyasi müşahidter di· 

tedir. Ve Nurenberg nazi kongresinin 

açılması arifcsindekine benzer bir hava 

yaratmağı ıstihdaf etmektedir. 

iki <ılman gn=ete.sirıc 1-:iire •• 
Berlin, 22 (AA.) - Völki er Beo· 

bahtcr ve Berhner Tagclblat gazetlcri 

tıu sabahki nüshalarında Moskova'daki 

yapılan alman teşebbüsünü birinci say· 
falarnıda büyük harflerle tefsir ediyor· 

lar. 
Völki~r Beobahter şöyle diyor: 

''Bu tcşebbusler, çok sarahatle gös. 
teriyor ki, Almanya, yahudi bolş.evizmi· 
nin devamlı tahriklerini ve B. Hıtler ıle 
onun hukiımeti hakkındaki mutema:li 

küstahlıklarını mukabelesiz kabul etme· 
mek azmindedir. Eğer, Madrid ve Mos • 
kova medenı milletler gıbi bir yol taki· 
bine kabiliyetli değillerse, yahudi bolşe· 
vikler başka turliı bir ders almalıdır. 

lar." 
Berliner Tagelblat yazıyor: 

.rTemenni olunur ki. bu teşebbüs. ha
yırlı bir ikaz teşkil etsin, .Avrupa. Mos· 
kova radyoları neşriyatının manasını 

anla rn ve bu teşebbüs. ilk ihtarı din
lemezs~. alınması zarurileşecek tedbir· 

lere esas olsun." 
.> orl .. r ki: , 

.. Ahn.:ın matbuatının Rusya ya kar· Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansın· 
• h" ımları rue. fransız ittifakı· dan: 

şı anı ucı • . M k 
nı bozmayı istihdaf ede~ ~iman. dı~lo· Moskova'daki alman elçisiı os ova 
masisinin esaslı hatları ıçtndedır. Hıt • radyosu tarafından üçilncü Rayh aley• 
ler Almanyası, şimdi inigiliz ve fransı~ hine her gün yapılmakta olan tahrik· 
kamoyunc1 n bazı hizibleri heye~ana dil· Jeri protesto etmiştir. Almanya, govyet 

k 
ve Moskovanın ihtil!ilcı tema • hükumetinden bu harekata blr nihayet 

şurme . . k d' 
. ilerine karşı itim.adsızlık h11lerı uyan· verilnu·sini isteme te ır. 

r,~mak için İspanya hadiselerinden iı· Dil"r taraftan Almanyanın Madrid 

d
. " i• üderlne de marksiztlerle komünistlerin 

tifade etmekte ır. . . . s 
D'ğer bı1ZI siyasi mtişahıdlerın tahmı- ellerinde bulunan kısa mevceli radyolar· 

. ı öre bu matbuat hiıcumu, Vilhelm la ispanyada oturan alm3,111ar hakkında 
nıne g ' 

1 
ı sos yapılmakta olan yalan neşrivatı boan. 

Ştrıı e tarafından deği , nasyona. • 
'd dılmek ya hu' kümeti nezdinde protesto etıri1ştir. 

· · tarafından ı are e 
yalıst partısı---------------------

B. Leon Burnun bir tebliği 
Tebliğe göre bu ne riyat hükiım<'· 

in sulhcu harekteine ınsni olmağı istih 
daf etmektedir. Fransız hukümeti dost 
bir milletin meşru hükumetinin hakla
rına hürmet etmek ve ayni zamanda 
daha başlangıçta Fransanrn gösterdiği 
teahhudlere veya mllletlerarası hakla
ra muhalif tek bir harekette bulunul
masına müsaade etmemek azmindedir. 

Paris. 22 (A.A.) _ Başbakanilr~ 
.•. b'ır tebliğde bazı gazetelerın 

neşrettıgı t 
hükümete karşı muhalcfetlednde s· 

.... Uşte 
hadiseleri hakkında gorun 

pnaya -d rma haberler 
açık fakat hakikatte uy u 

rekinmediklerini yazmakta 
vqmekten " 

teyakkuza da'< et eylemek· 
ve kamoyu 

tedir. 

l aınerun hadise inin . oıı al"Jıa ı 

(A A ) _ Royter ajansı· 
Londra, 22 · · k öğrendi· 

~h· r bir kayna tan 
nrn sala ıyet '. "k"meti 10 ağus
ğine göre rngıltere hu u , ls· 

dilmiş olan ve 
tosta Madridde neşre k !arını ablo· 

. . . bazı mınta a 
pnaya sahıhnın nu ilan eden ka-
ka ultına alınmış olduğu ı hiı-

. h kkında spanya 
ramame meselesı a ka alarda bu· 
kümeti muzakere ve muna . ş 
lunmakta devam etmektedır. had'· 

İngiltere hiıkümeti, Kamerun. ~1 
h dudu olan üç mı 

sesinin kara suları u 1 
d da mı vukua ge-

içınde mi yok a ışın . 
mış oldugunu bilmemektedır. 

}'cılcınlarımı luılwrl,•r . 
Berlin 2( 2A.A.) - Atman aJansı, 

' . ı gemileri ta· 
Kamerun vapuru ıspanyo . . 

d'ld'ği vakit ıspan-
rafından muayene e 1 1 

• • 

1 d g·una d ır Gı 
yol kara sulannda bu un u 

kur vapurda 
ral'in beyanatını ve mez 

ld unu t kzıb 
harb levazımı mevc..ıd 0 llc. -

~tmekte lir 

J •1 · ıesebbii si eri 
nı:ı tpremn -.: . 

Londra, 22 (A.A.) - Royter BJ n· 
ı giltere Atman· 

•mm ögrendı ine gore n ' b 
. d:ıhalede u· 

ya'run İspanya ışlerıne mu 
. d taca "ı yolu ı-

lunulmam:ısı siyasetın e tu 5 d l 
nun ete e. 

Kam run hadise l mem 1 
i "r bir ırctıe h 11 dılmeııine bağlı o • 

duğu suretindeki haberi teyid eder ma
hiyette l.ır malumat almamıştır. 

1 Lufthansa irketine aid Olup iadesi Al· 
manya tarafından taleb olunan alman 

tayyaresinh zabtı meselesine gelince: 

Royter ajansının bu mesele hakkında 
elde etınış oldu u resmi malUmata gö. 

re ln ıltere hlikumetı er k Berlin'de 
ve g r k Madrid'de bu me elenin urat-

Je halledılıne i maksadı ile acil te ebbı.ıs

terde bulunmuş olup halen de adide 

butun nufuzunu kulla maktad r. 

ı~ i]i ·tindt:\ çarpı, ua
lar oluyor 

Kudüs. 22 (A.A.) - İngiliz asker· 

teri. sahil mıntaka ını sıst matık U· 

rette temiı:lemektedirler. Dun arab çe· 

telcri ile vukua gele bir mucadelede 

arablnr. on ölu vennh,ıl rdir. 

Diğer taraftım per embe gunil Hed· 
ra \ a rnında arnblarla bir İngiliz miif· 
rez. i ara"ında vı k..ı11 gelen ''e bUtün 
bir g'ın dtvam etmiş olan hakikı bh 
mu'l ebede arablar 32 kayıp vermi' 

terdir. 

ULUS 

HAB 
İtalya. ispanya işlerine 

l\arısmıyacağını bildirdi 

Fraıısanın, kararın süratle tatbiki iı·in 
bir koııf erarıs topla n11ıasın ı istiyec~ği 
bildirili11or, asileı·le lıükü111et kıtalt1rı 
arasında çarpışına lar devanı.. edi.zıor 

811~1 1 i11ci s:ıyıiada 
"bılvasıta müdahale" hususundaki ma
lCım gorüşunıl ve bunda rlolayısiyle hu
su ı surette ıane toplanması ıle gönUl
liı kaydının, anla mıya dahil olan mem· 
leketlerde ya ak edilme i lazım gddi· 

ği kanaatini muhafaza eder. 
Notada silah yapan butun Avrupa 

milletlerinin ayni taahbUdlerde bulun
ma! rı lüzumundan bahsedilmektedır. 

llir lwrıfrrcıns to]Jlanmmı 
Paris, 22 (A A.) - fıansa hiikume. 

tinın, ısp nyol işlerine müdahale etme-

rnm alncağınt or. n muhimmat fabri

k, cılaı ına. bu gibi sııtışların, Birleşik 

Amerikanın sıkı bitaraflık ~iyasetlne 

uygun olmadığını bildirmiştir. • 

Dış bak nlıÇı. bu gıbi taJebkıın l ek 

fa la olıno :ı •ını il \'C ctmi tir. 

Kort/mı f•lıri11i lıiil.-füıwtin <ıldı

·'ı bihliri/iym· . . 
Madrıd, 22 (A A) - Ro~ter Jan

ı muh biri bildiriyar: 

Madrıd'e geıen ve hcnuz teyıd edil 

Sen Scbsstiyende cereyan eden muharebeyi lrsm;ıE hududundan seyrcdl'n1cr 

mek görüşmel~rini hı.z:landırmak Uzere 

bir konferans toplama~ı duşündüğline 
dair çıkan hal,ıerlcr, salahi}etli mahfil

ler tarafından ne teyid ve ne de tekzib 
e<filmckteillr. 

Hukumet mahfilleri, bufikrin hcnliz 

katileşmenıtş bir projeden ibaret bu· 
lunduğunu oylemektedirler. 

lfomcı si) u. i malı/ illeri 11i11 

hamıati 

miyen hnberlere göre Kordon şehri hO

kUmet kuvvetlerinin eline dUşmU tiır. 

lsvwı,rol buşt•ehilirıin 
ii3 fotlild••ri 

1.ondr • 22 (A.A.) - Dcyli Telgraf 
gazetcslnın Madrid'dcki hu usi uıuha. 

biri ile görllşe~ t p nya ba vekili de· 
mi tir ki: 

Roytnr b<'y 11 wı bııl11m11 lJ Gir 1 

Bu v ıı •ır. ı pan} ol ul rınd 
durdurulmu v Kadık 'c petrol n klct· 
mekte oldugu gorulmu tılr. Petrol id
h 1i yas.ık oldu undan Kamerun v.ıpuru 
k ptanrna, g ri donme i ylenmi tır." 

lıal,\ er t·ernhmm l,mulrmfo 
"h İ 1'1 t' ri 

J.ondr ' 2Z (AA.) - Rorter n n· 
ı, ltaly nın 1 panya isi rme mu 1 ha

le etm mek hakkındaki fransız pl ınrna 
iştirak ettiği hav clisinin, J.ondra dıp· 
loma ı ve sıya a mahfillerinde bir in
şirah u,>andırdı ını bildiriyor. Fr nsız 
dlplomo isinin bu suretle ayanı k yıd 
bir muvaffakiyet elde etti ~i k n tı 
beslenmekte ve BUyuk Britan} anın, 
Fran anın te ebbüslcrine mlizaharette 
bulunmak husu unda hiçbir zahmetten 
çekinmediği ısrarla öylenmektedir • 

Kamerun h&di esine benzer h disc
lcrin çoklaşması imkinı olmakla bera
ber, umumi kanaat, Avrupa devletleri
nin 1spanya iç i !erine müclahalecleki 
kötU tehlikeyi atlattıkları merkezin
d•dir. İspanya i inden doğan milletler• 
n • .c•t buhranın pek ziyade hafifledl~i 
v buglin bir nikhlnlik hava ı mevcud 
olup bu havanın Sovyet Ru y nın on 
umanlarda 1 panya hart" hakkında 
re men ihti} atlı bir uküt mu haf za et• 
me i dol, yı ile arttığı oylenebilır. 

• 'VVVVVVVvv\.fVVVV\A'VVVVV'V\."" 

Zafeı· ve 
Tav,raı· ~ . ~ 

Roma, 22 (A.A.) - Siyasi mahfiller, 
dun akşam B. Ciano tarafından B. dö 
Şambrön'e verilen nota hakkında m m· 
nuniyetlcrini bıldirmektc ve bu notayı 

İspanyanın iç işlerine karı mamak 
hakkında fransız planının tatbik mevki· 
ine konmasını temine yarryacak bir un· 
sur tel!lkkl ettiklerini &Ö}0 lcmektedirlcr. 

Bu mahfiller, İtalyan notasının mıl

Jetlerarası normal munas::betlerin ıhya
sinr ve lıeş lt>karno devleti ara ında :> a
pılacak konferan ın hazırlanmasını ko· 
laylaşuracağını ilave etmektedirler. 

"- Size u kadar O) liyebilirim ki 
on beş yirmi güne kadar katı vaziyet
lerle kar ılaşacağız. ı~akat çete harbı 
belki haftalarca, aylarca urup gide
cektiı. Yabancı mallarına gelen zarar
lar, tazminat \'erllmek suretiyle tama
men tcliifi edilecektiı. .. 

Kamerun i imli alman vapuru hak
kındaki suale de B. Gıra! u ccvalıı ver- I ~Ba~amınd~ 

Uirl1irini t.uıma~·an lıcıber/{•r 

Madrid. 22 ( A.A.) - Havae ajan ı 
muhııbırinden: Huki.ımet ve asiler on 

' zamanlarda Iidet olduğu üzere, her lıirı 
lccndının rnli lıaıı muveffakiyctler ka • 
zandığını Oan etmektedirler. Bu haber· 
ter bıribırınl tutmamaktadır. 

Mühim hıç bır çarpı ma halıeri v rıl
memektedir. Kordolhı'nın hükumet kuv· 
vetl n t.ırafında Laptr haberi teyıd edil 

mcmıştır. iç B k nı, Marala>' Mangnda 
kumanda ındakı kolun Teruel mmtal:a 
srnda ılerledığinı ve evvelki gun Ndv.ıl 
peral hrinı z ptettı •ıni haber ver • 

mektedır. 

Aıu olları S r go ve Kup l.ıolg le ~ 
rınd bozguna ugratılmışlar ve aı;ıı ka
yıp verdinnişlcrdir 

Dı er taraftan, General Kulpo do J...a 
no, Sevil rad) o u ile ne rcttigi hır ha
b. rde, sileriıı, Aragon cepehsind l>ir 
katalon kolunu ma •lub ettiklerini, 23 
kamyon 7 top ve bir mitralyoz, sıHlh 
ve ccph ne aldıklarını bıldirmıtşır. 

Na\•alperal ve Badajoz civarınd di 

ger bır takım hükümet kuvvetleri dağı· 
ulmıstır. 

Anın il.a lıarb 11uılzl'J1H!11İ utı~ı 

Va~ington, 22 (AA) - Dıf Be· 
kanlığı, hptınyaya harp malzemesi sa
tışı husu unda hukhmetin nasıl lılr du· 

Fran ız komüni tlcri, fa. iz111 le 
mücadele etmel\: 
Paris, Z2 ( A.A } - Sen • Den is ko 

munıst kolunun terup ettiğı bir toplan· 
tıda H. Tore sor almı tır. Bu toplantı, 
bılha sa Dorıo'nun ısufaııını 1 temek 1çin 
terup cdılmıf bulunuyordu. l• ranımt 
h lkçı cephesının yeni CormulUnu \'e bu 
c: Jlhcnın İtıpan} a h:ıcliııelerinc kıır ı 0 

lan vaııpctıııi i h edc;n Torc , Dorıo 
mm ta ıstlcrlc lıirlıkte ç lı makta oldu 
gunu oylemış ve ılavc etmi tır. 

Menlle tın k\IV\'eti dobuml ıın 
artnıasıyle kaımdır. Bu ıtibarla. bU) uJ; 

serv tlcrden bır n11kdar para alıkonul • 
mak lazım gcldı ı ıbı, fa ist şeflerını 

su tıırmak ve hap c dttırm k lazımdır 

B 1 ou: lmclan aonra. B. Hitlcr'in 
'Mayn Kampf" adlı kltnlıındJn, Alnuı 1 

yanın ezelı di.ı maııı Fran a oldugu hak 
kındaki sa} faları okumuştur. 

Toplantı nih yetınue iki muhım kn 
rar alınnu ur. Bunlardan biri, cumuri 
yetçı Jsp nyaya karşı kurulan blokun 
durdurulmasına, tkincisı de Dorlo'nun 
istifa etme i ıçın te bbuslcrine dairclır. 

Pari&, 22 ( A.A ) - l'ecim ve Fu 
dUstri Bal anı B. B stid dün akşam t d· 

yo ile neşredilen ve daha geniş bir istih-ı 
llildn teminine matuf bir nutuk vermış 
tir. Bakan unları &öylcmit ir: 

• 
ı 

'B Torl'ı 

ge

rini 

J. 

ti 
el • 

11 'Ct• 
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U~iincü Dil Kurultayına Tarih deki vakalar 

Girme kartları veril ec,ek olaıılarııı li te i Ynza11: Max KEMM~Rlt.17 

garib 
xvıı 

Çeviren: S AıJ 
kekleri durdurarak karınlarına vurtJlii· 
lannı rica cdıyorl.,r ve 10 • 12 e~ 
tarafından vurulmadıkça sukUiıet bıJ]• 
mıyorlardı. Bu garib illet bittabi cı 
temayilllerle karısı} or ve gitgide re 
bir şekil alıyorou. Kadınlara nobet 
dikçe yardımhınna asla kadınları ç 
ğınnayıp erkekleri çagrrmal..ırı buı>' 
bir delildir. H tta erkeklerin de ge~ 
ve kuvvetli olanlarını tercih ederi dı 
Ekseriya pek hafıf gi~ inirler ve a 
anamızın elbi.,elermi göste.meğe pe 
mütemayil göruniırlerdi. Yardmılartfl 
koşan erkeklere istiyen gözlerle baka!'" 
Jar ve garib vaziyetler alırlardı. thti 
lacları durdunn k uzere kadr arın ki" 
rınlannı, goguslerini ve baldırlarını "" 
ğuştunnağa koşan erkekler bu {nsat' 
yedi yardıma h r zaman hazır görilJl 
Jerdi. 

lstanbul, 22 (A.A.) - Ti.ırk Dil Ku 
ı umu Genci Sekrctcrliğin~n : 

Adresleri malfun olmadığından do
layı Kurultaya girme kartları Dolma -
bahçe sarayının saat kule i tarafındaki 
kapısı önünde bulunan milli saraylar 
dircktôrh.iğü bina ında dağıtılacak olan 
davetli üye ve dinleyicilcrın adlan, 
e nlan apğıdaki listede yazılıdır. 

Bu listede adı geeçnlcr pazar gilnu 
aaat 10 dan 12 ye ve 14 den 18 e pazar
le41İ günU saat 10 dan 13 buçuğa kadar 
m•lli saraylar direktyrlüğündc buluna
f'.ak kurum memuruna başvurarak hüvi
yetlerini i bat ile kartlarını almalıdır • 
•ar. 

Uçuncu 'furk Dıl Kurultayında bu
hınmak ı tıyenlerden kurumumuza mu
racaatlannda kartlarım alacak arın ad· 
ran: 

BBn. Mel.ıhat ldoeçnt), Nabıt Surı 
(Varlık mecmu sı sahıbı), lcıaı (og
t~tmen), Bedri Bekirog u (Eti Ban 
Uruum Mudur muavinı) BB. Abaurrah
man ( l emyız m emesı uyesı), ~aıer 

(Kultur Bakanlıgı muhasebe dırektöru), 
Hıfzı 0(,""UZ Bekata ( Çıgır ck:rgısı dı

rektoru), Behçet Kemal Çaglar (An· 
kara Anafaı talar Cad. Vehbikoç han 
kat· 3), Saffet Dengi ( ıngılızcc aoçcn
tı), Nuri Esmen (eski Devlet Demiryol· 
ıarı inşaat umum mufettışi), Bn. Nuri
}'e Alpont (Bursa kız ogN:tmen okulu 
tr. bgretmeni), BB. Osman Nuri Fcrc
meci (ogretm n), Eminuttin Çelikgoz 
(oğrctmcn), H. Gönce! (oğretmen), 

Kemal Emin Bara (Kültur Direktörü), 
Akın Karaoguz (Zonguldak gazet-.si ve 
Zonguldak Karalımas yazınıevi \iyesi), 
Cevad Hakkı Tarım ( 1Jırektör), Malık 
Adalan (oğretmen). Rasim, (Zat işleri 
direktorü), Sadri Ethem (Mü~vir), 

Taha Toros Topçu alayında ihtiyat za 
biti), Adalet A)tuna (ögretmen), A. 
Teoman (Nufus i yarı), Besim Savanc 
(dırektör), Bn. Cahide (oğretm~n), BB. 
Cevad (oğretmen), Cevdet Salih Çan 
ga (Çine kaymakamı), Bn. Fevziye Do 
ganay (Şakir Dogan ym e i), Hamıdc 
(ogretmen), BB. Ha .. cın Remzi Çitçi 
( Mara mahk~m muavını), İbrahım 
Cengiz (Yatılı t ebe o. 6 ), 

BB. "Galıb Naşıd Arı (oğretmen), 

Gıyas Sağer (Halkevı DıI, Tarih, Ede
bıy at komitesi iı e inden) Bn. Mebru
re Şeren (ogretmen), B. Mehmet Va
hid Mi cıler (mumeyyız), Bn Nahide . 
(o ,retmen) BB. Nebıl Burharıoğlu 

(Kit psaray dırektoru), O man Recai 
Ocak (ogretqı n), Re d (o retmen), 
Sabahat (b retmen), $ .. di Atıf (miı· 
tercım), Abdurrclım n Adil Eren. Bn. 
Mefharet Tıizün (hukuk talebesi), B. 
Suat Tahsin ·Türk (hukuk doktoru), 
Bn. Şakire Ö ay (öğretmen). BB. Tah
sin ÖzgUç (talehe, D.T.C. fakultesi). 
Ziya Krlıçöz (öğretmen), Feridun Dün· 
iar (oğretmen), Mecdi Sayman (Tan 
gazetesi mUmessili), Basri Sidol (U· 
ray başsckreteri)", Avni Kaktulga (U
raylar banka ı yönetim kurulu üyesi 
Ankara), Asım M Yaşargil (Divanı 

muhasebat Sı. nnirakip). M Sıtkr 0-
ransay (Sanayi tetkık heyeti :üyesi), 
Cemil Guçyctmez {K. O. öğretmeni 
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Konya), Halide Erturken (ögretmen), 
Hasan Fehmi Turgal (Kitapsaraylar 
direktörü. Ankara), H. Zubeyir Koşar 
(Kültür Bakanlığı müzeler direktörü, 
Ankara), Suleyman Hursit Himram 
(Maliye vekaleti :Btüd bürosu müterci
mi), Muhiddin Doğan İnözü (Tecim 
lisesi öğretmeni), Arif (İç bakanlığı 

özel buro dırektöru), BBn. Mediha 
Delibaşı (Dr. Ali Suha Delibaşının e
si), Türkan Delibaşı (Dr. Ali Suha De· 
libasının kızı), Nazan Danişmen (1. 
Hamdi Danişmenin eşi), Guzide Dağh
oglu (öğretmen), BB. Hikmet Turhan 
Daghoglu (öğretmen), Sıtkı (bğret· 

men), Bekır Kemali Söylemez (Anka· 
ra silah fab. elektrik efi), BBn. Hüs
niye Birgi (Kocaeli saylavı Dr. B. Zi
ya Nuri Birginin eşi) Mefkure Aziz 
(Dördünciı genel cnspektör B. Tanhsin 
Uzer'ı~ kızı), BB. Edip Öymen (öğret
men), Refet Ciökmoran (Dr. emekli 
albay), Abdulkadir (müfettiş), Ahmed 
Esen (Yargutay raportörü), Yusuf Şu
limoviç (Halkevi talebe yurdu direk· 
törü), Yaşar Ödemiş (Acıpayam ceza 
hiikUmeni), Halil Nimetullah Öztürk 
(Eski Darulfünun profesörlerinden) 

İstanbul, 22 (A.A.) - Türk dil ku. 
rumu genel sekreterliğinden: 

Son ta1am olarak kartlan posta ile 
adreslerine gönderilen kurultay üye, 
davetli ve dinleyicilerin adlanru goste- • 
rir liste 8§3.ğıdadır: 

BB. Said Ogan (öğretmen), Selahad
din Kuray (öğretmen), Salim Tanyeri 
(Pangaltı), Sayfi Ulusan (şef), Sıddık 
Dora (Dr. teğmen), Sıtkı Dinçer (öğ
retmen), Suad Göran (öğretmen), Sul
hi Varol (talebe), Süha Somer (Şi§li 

Osman Bey Şair Nig~r sok.), Süley
man Faik Teklioğlu (dişçi)ı Süreyya ve 
eşi (kimyager), Şakir Candoğan (öğ
retmen), Ş. İleri (mühendis), BBn. 
Şukrüye Çelem (Beyoğlu Ağahamam 

Faikpaşa), Şükrüye Derkut (başöğret. 

men), BB. Tanaş Pirinças (talebe), Tev
fik Orkan (askeri muamelat me.), Tar
han Rifat Beşiktaş Şenlikdede nıah.), 

Bn. Vesime İzzettin (Arnavutköy tram
vay cad. 87 ), BB. Zahir Emin Ener 
(talebe), Zekai Öner (başögretmen), 

Zeki Ömer (Kabata hsesi ögretmeni), 
Zeki Ünal (talebe), Bn. Zeynep (Dr.), 
Ziya Aral (talebe '"bermin yüksek mu
hendis mek.), Sureyya (kimyager), 
Mustafa Adil (avukat: Sırkecı buyük 
Kınacı han), Muvaffak Gurbuz (Topka-

pı haricı Mitatpa a !Sİftligi sahibi Nı
hat Giırbüzun oglu), Necmı Ozsu (Şiş. 
li Mecidiye koy- C. H. P. ba kanı), Sad
ri Yurd (asıı;tan Beylerbeyi Külpcu ca
mii karşrsmda no: 47), Nevzad Aralan
gın(Beşiktaş Dumlupınar yatı okulu), 
Nizameddin Erkan (öğretmen Mecidiye 
köy taşocaklan no: 12), Numan Tarkan 
(öğretmen: 46 mcı okul başöğretmeni), 
Nuri Doğaner ( 45 inci okul başöğret
meni,, Nurullah Tecer· (Fatih Kı.ıta§t 
Simitçi sokak J 7), Nüzhet Görbüzel 
(çiftlik: sahibi Topkapı harici), Refiu:ı: 

(başögretmen' Bc:yoglu 42 ci okul Rem
zi Buldan (talebe. Büyükdere Elmadağ 
mektepçi Osmanbey sokakı 13), Rıd. 

1 - Halk havaları 
2 - Karışık mii:zik neşfr atı 
3 ~olo parçalar (plak) 
4 - Hafif müzik nes.riyatı 
S - AJanS haberleri 
6 - Caz musikisı. 

t"'t.anhul rall~o 11 

12.30 Muhtelif plak ne riyatı 
18.- Tepeha ı bahçes"nden nakil. 
20.- Piyano olo: profc ör Ferdi 

Ştatser tar fından 
20.30 Sti.ıdyo orkestrası 

21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Aandolu ajansının 

gazetelere mahsus havadi~ ervisi ve

rilecektir. 

Hd~rad rad} o n 
Kı a dalga (49,18 m, 1 kw, 6.100 kc) 
ı - Yugoslav matbuatından haberler 

ve parçalar (fransızca) 12.15 

2 - Kitab ve haftalık mecmualar hu· 
]asaları. 12.30 

3 - Radyo gündeliği 13.00 
4 - Ko ser 13.15 
5 - "Eski yüzbaşıların konuşması" 

Dragan Aleksi tarafından 19.00 
6 - "Eski yü başıların konuşması" 

mü1"k refa!tntiyle {İngilizce) 19.20 

7 - "Eski yüzbaşıların konuşması'' 

müzik refakatiyle (almanca) 19.40. 
8 - Radyo konsen 20 00 
g - Türkçe, amavudca, Macarca, 

Balkan radyo gündeli~ neşriyatı 21.00 
JO - Fransnca, italyanca, ingilizee 

haberler, 22,00 - 22.45. 
11 - Almanca haberler servisi 22.45 

12 - Konser 23.00 
13 - En on haberler servisi 24.00 

lila da hafriyat yapılıyor 
tsveç'in Upsala üniversitesi profe· 

aörlerinden Bay A. W. Person'un mem· 
lekctimize gelip Milas ıehrinin iki ki· 
lometre şarkındaki Gencik tepesi ve 
etrafında derin sun a1lar yapacağı ha

ber alınmıştır. 

van l\.orur (oğretmen: Kadıköy üçiıncü 
ortaokul). Rüzkan Yücebey (Arnavut 
kôy, No. 87), Murteza Elkcr (Mülki
ye mutekaidi, Beşiktaş), BBn. Mu
kaddes Osrı n {Be ıktaş, Yıldız Cad. 
Halilbey ap.), Saadet İzgi (Üsküdar 
Bağlarbaşı Selamsız Cad.), Resmiye 
Boysan (İzınir K. Muallim O. b:ışyar
direktorü Göztepe), Remize Cemal 
Altan (Vali konağı Cad. No. 75), Ni· 
met (öğretmen, 31 ci okul),( Naciye 
Türöğ (B. öğretmen, Üsküdar 14 cü o
kul). Müşerref Karyüz (öğretmen, Şiş· 
Ji, Bomonti Efe Sofrat ap. No: 4), BB. 
Adnan Sokullu (asistan), Ali Rıza A
ba.ş (raportör), Ali Rı•a Altay (talebe), 
Ali Suavi Gözen (talebe), Asaf Ercm 
(öğretmen). Bn. A tife Ayzıt (öğret• 
men), B. A. Zekeriya 'Gökaytaç (öğret
me ), Bn. Bahriye Özaykut (öğret
men). Bn. Bedia Erkan (öğretmen), 
BB. Cavid Ene:- (fiıik asistanı), Ce
mil Reıı.id Udanı?il (öğretrrten), Cudi 
Birtek (doktor), Ekrem Amaç (Beykoz 
malmüdürü), Bn. Emine (Küçük Aya

sofya, Dizdariye), 

Bir asır sonra da buna benzer şey
ler olmuştur. İmparator Sigismund 
1404 senesinde Znaim şehrini muhasa
ra ederken 27 yaşındaki Dük Albrecb 
ile birlikte a:e!Jirlendi. Sigismund'u 
doktoru goğsu yerdeki bir yastığa da· 
yalı olmak üzere ayaklarından as -
tı. Hükümdar bu feci vaziyette tam 
yirmi dört saat kaldı. Bere • 
ket versin ku• ll'etli bünyesi hem zehi
rin hem tedavinin te irlerine karşı 

koydu ve doktor bunu kendi usulünün 
kerameti sayarak öğündü. 

* Butün orta zamanda, siyasi sebebler 
yuztlnden, akıl hastalariyle izdivaç 
giınliık işİerdendi 

* İmparator birinci Maximılian'ın ka· 
rısı güzel Maria von Burgund birkaç 
aylık gebe olduğu halde bir ava iştirak 
etmi§ ve attan yuvarlanarak çocuğunu 
dü ürmüş ve ölmüştür. İmparator Sig
is:mund'un karısı Maria da aynı ekilde 
dünyadan gitmiştir. O zamanlar sıhat 
muhafazasına o kadar az chemiyet ve
rilirdi ki, gebe kadınlan ata bindirip 
ava göturmekte bir mahzur görülmez
di. 

* 1190 yılında kont Dedo adında çok 
şişman bir adama doktoru karnını ya· 
rarak fazla yağlan çıkarmağı teklif et• 
miştir. Bu ameliyatı kabul eden kont 
zayıflık halini göremeden ölmüştür. 

* Son zamanlara kadar hekimlik-bilgi· 
sini~ ne kadar ehemiyetsiz ve küçük 
görüldüğü Molibe komedilerinden an
laşılmaktadır. 

* Le Lage'ın meşhur 'Gil Blas romanı-
nın kahramanı ağır hasta olarak bir 
yerde yatmakta iken, o civarda doktor 
bulunmadığı için kendisini ölümden 
kurtulmu~ saymaktadır. 

* Öluler ilzerinde te rih yapmak pa· 
pa tarafından 14 ünciı asır başlarına 

kadar menedilmiştL 1308 sene inde Vc
nedik senatosu tahsil ve tetebbu için 
senede bir tane cesedin açılmasına izin 
vermiştir. Prag'da dördüncü Karl za· 
manında hapisteki bir katil şişle öldü· 
rillmüş ve cesedi hekimlere verilmi • 
tir. Hollanda'da ikinci Filip l c:5 de o
topsi yapmak müsaadesini 
(Fakat o zaman da ancak ı n edil· 
miş olan kimselerin cesedi a!iılabilırdi ) 
Bu müsaadeden evel teşrih için bir ce· 
ed bulmak, cesed haline gelmek teh· 

tikeleriyle doluydu. 

* İlk kadın cesedi 1720 &ene sinde Hol-
landa' da teşrih edılmiştir. 

* 1727 • 1762 seneleri araaında Paris'· 
te "ihtilac illeti" ismi verilen garib bir 
salgın bat göstermiştir. Kadınlar, kıı
lar, her nevi hastalar St. Medarduı me
zarlığı ile civarındaki sokakları doldu
ruyorlar ve biribirleriyte yarış ederee· 
sine ihtilaclar ile sarsılıyorlardı. Boy
lu boyunca uzanan kadınlar geçen er· 

Sen de sukfin içinde uyuyor musun Şir Han? 

Bu hastalık, ekseriya. duçar ol 
kadınların lıirer çocuk doğunnası • 

sona ermişt1r. 

ıs inci asırda 
tırlarında da garıb bir salgın ba g 
termiştir: 

Bir gün fazıletli bir rahibenin 
lına dığer bir rahıbeyi ısırmak gelın 
tir. Isırılan bundan ho lanmış ve ba 
birisini ısırmış ve bu illet derhal ya 1 

mağa başlamıştır, o kadar ki, fsvec;te 
İtalyaya kadar her manastırın sakini • 
ri biribirlerini ısırarak allahm bir1ı e 
varmağa gayret gôstermi terdir. 

* On dokuzuncu asrın sonlnrında dl 
öpmek hastalıgı ortalığa yayılı:nışt r. 
Bilhassa Amerikada birçok hatil>ler 
konferans verdikten sonra samiler ata· 
sındaki kadınların hücumuna uğrarl r 
ve bunların hayranlık buseleri altınd• 
perişan olurlardı. 

Bir zamanlar Flander'deki bir ra 
be manastırında bir bakire yatagınd• 
fevkalade acayip hareket1er yapına ' 
başlamıştı. Meger bu da sari imiş. J{ı 
sa zamanda butün manastırlardaki rJ• 

hibeler geceleri yataklarında öyle ıd· 
detli hareketler yapmaga başladılar k 1 

tahta karyolalar zor·mukavemet ede 
oldu. Nihayet kilise müdahaleye ltı• 
zum gö dii ve hakikaten mukaddes 

b ki• 
ve dua vasıt siyle şeytanı masurn a 
relerin vücudunrl. n kovaladı. 

\1'1' 
Burada bırkaç tane de başka ne 

dtn lgın hastalık zikredebiliriz. Ger· 
çi bunların zuhurunda cin i sebeb t 

yoktur. fal. bıına rağmen cok ) il' 
mışlar ve b r "umu ıi delilik" h 1 

almışlardır. 

S inci asırci;:ı l iı nsta bütiın ııaJlcf 
saran bir ih :ras b~ ~ôstermişti: Dol~ 
matik vecizeler hastalıgı ... Bu illet h•

1 

tabakaları arasına da vayılmrstı. tnsıı" 
allahın müşabihi midir, allahın aytı' 
mıdır sualleri büyük bir hevccan "'e 
espiri boJluğu ile her yerde münakat' 
ediliyor ve bütün diğer meseleleri ıı· 
nutturuyordu. 

(Sonu var) 

CENGEL Ki TABI 

O günden sonra Movgli, yanında dört 
kurt yavrusu ile birlikte Cengelde avlanma
ğa koyuldu. Fakat bütün bütün yalnız ve tek 
başma kalamadı; çünkü yıllarca sonra bü
yük bir adam oldu ve evlendi. 

Uyan uyan! Ben geliyorum ve boğalar da peşim· 

dedir. 
BufaJolurın kıralı Rama, ayağiyle bastı Vain

gunga'nın suları nereye gitti, Şir Han? 

dim; küçük bir vaidde bulundum. Lakin, sen elbı• 
seni vermezsen bu yadimi yerine getiremiyecegırı 

Bırakla, - insanların kuJJandıkları bıçakla • 8
" 

cı adamın bıç.ağiyle senin üzerine doğru, eJinıt gr 

çen hediyenin üzerine eğiliyorum. 
l'aU1J: Çeviren: 

•ud crl K.ıPLtl'lıG Nurettın ART AM 

Evet! wye cevab verdiler. Bu sırada 
.. nµdan bir kurt : 

Akela, dedi, sen gene bize önderlik 
•• ..i.y insan yavrusu, bize önderlik et. Çün

.KÜ biz bu nizamsız, yasasız yaşayıştan bık • 
tık, usandık. Biz yeniden serbest insanlar 
olmak istiyoruz. 

- Lakin bu olmayabilir, dedi Baghira, 
karnınız tam doydumuydu, siz gene kudu
rursunuz. Si e serbest kimseler denilmesi 
sebebsiz değildir. Siz serbestlik yolunda sa
vaştınız ve bu hak şımdi sizin oldu. 

.Movgli dedi ki: 
- f an sur-W ü ve kurt ürüsu beni dısa

nya attı: şimdi ben de Centrelde tek başı -
ma avlanacağım. ~ 

Dört yavru: 
- Bi?. de seninle beraber avlanaca~LZ! 

dediler 

Şu kadar var ki bu, büyümüş adamlara 
mahsus bir hikayediı. 

MOVGLl'N1N KAYALIKTA Ş1R HAN'IN 
POSTU ÜZERİNDE DANS EDERKEN 

SÖYLED!Cl ŞARKI 

Movglı'nin şarkı r! Ben Movg1i, ~arlcı söyliyo

rum Butün cengel benim neler yaptığımı dinlesin. 

Şir Han beni o/dureceğini, öldüreceğini söyle· 

mışti. Gun batarken koyun kapılarında o, kurbanz, 

M ovg/i'yi öldürecekti. 

Yemışti, içmişti. Kanasıya i~· Şir Han, çıinku 

bir daha nerede i~eceksin? Uyu ve beni r yaların

da öldür. Ben otlak üzerinde tek başımayım. Boz 

kardeş bana gel/ Tek kurt buraya gel; syağımızm 
dibinde bir av var. 

Büyuk bufalo'Jarı, mavi derili ve kızgın gözlu 
boğaları eetirin. Onları ben emrettik~e ileri geri 
sürün 

o. ne delikler kazan lkki, ne de uçup giden ta· 
vus Mao değildir. O, dallara asılacak yarasa Mang 
da değildir. Ey bir arada çıtırdıyan bambolar, söy-

leyin, o nereye gitti? 
Ov! O oradadır. Ahu! O oradadu. Topal Ra

ma'nın ayakları altında yatıyor. Ayağa kalk Şir 

Han! Kalk da öldür beni! Ônünde et var,· boi,aların 
boyunlarını k1tsana! 

Susun! o uyuyor. Biz onu uyandırmıyacağız. 

Çünkü onun kuvveti pek büyüktür. Çaylaklar, onu 

görmek için, a~ağıya giriyo:lar. Siyah karıncalar, 

onu tanımak için yanaşıyorlar. Onun ~ere/ine bü

yıik bir toplantı var. 
Aman, aman! Bürünecek bir esvabım yok be

nim. Çaylaklar beni çml çıplak glJrecekler. Bea 

bunların karşısına böyle çıkmaktan utamyorum. 

Elbiseni bana ver Şir Han! Bana parlak çizgili 
esvabını ver de ona bürünüp toplantı kayalıtıaa 

ıideyim. 

Beni satın alan boğanın ba~ı Dzreine söz ver-

Vaingunga suları, Şit Han'ın bana bt!sledil• 

sevgi yüzünden kendi elbisesinı bana verdiğine şı 
bid oldu. Çek Boz kardeş' Çek Akela! Şir Harı'ıtf 
derisi ağırdır • 

insan sürüsü öfkelidir. Onlar ıaş atıyor ve ç' 

cuk!ı•a sözler söyliyorlar. Ağzım kanayor. J(a ıf 
gidelim. 

Kardeşlerim, gecenin, bu kızgın gecenin içınd' 
var hızınızla benimle kaçın. Köyun ışıklarını bırr 
kıp alçalan aya doğru gideceğiz. 

Vaingungs suları, insan sürıısu beni arasınd• 
v rıJıf kogdu. Ben onlara bir şey yapmadım; fakat o 

benden korktular. Bilmem, niçin? 
Kurt sürüsu, siz de benı kogmu§tunuz CeP t 

bana kapanmı~tı; köy kapılan da kapandı. Bilt!Jttı1 
niçinl 

Mang nasıl Jıu~Jarla hayvanlar arasında uçars' 

ben de cengelle .k~v arasında ko§uyorum. Niçin' 

(Sonu var) 

f 

y 
1 

} 
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·- 23 ACU~TO 1~6 PAZAR • ES EL SAYFA~ =· 
• 

Orta • 
rı at e mu 

nıa arın re . 111§ 

:\' · ıdiı·İc · dir 
)'•• k d• • •• " 1d~:AJrı• Ç~lı l r .. · ı ı U7~r "' ~ 

bana }'abancı yanında bulund. u um hi•· ı 
ıini vermiyor. 

Bunlardan ba kı 'ebrımızdc bulu • 
nan Napoli Şark Enı;titii&ü profesSrü 
Doktor Bombaçi ile İstanbul Univerai· 
tc1>inde Lütince ve İtalyanca pro!csCSril 

erf~ 

Ilimleri11d eı1 
~d nler· oldu«u ııeticeleı .. " çol 

Doktor Bıltarini it ly n dilciliğini v ' 

• 
ı Jist tasdiJ d lıı 

Başı ı ınci uyılada 
. b 1 nn en marufu, Ho· 

. . . "k 'sbatlar bu· dıl tezıni tamamlryan buyu 1 

limlcr vardır kı un a il' idir 
. Valde aminde bir alman ım . 

J01s k ca iki ciltlik bir kitab yazmış, 
Bu sat o .. terek O· 

h rr lisanlar arasnıda muş 

Japonya Turk • İslim EnstitiıfiÜ Dire~
tbru Profesör Okubo da Uzak Ş rk bıl· 
glnliğinl Kurultayda temall ~decekler • 

Kültifr Bakanlığı orto ledri at mual/im l rinin t rli list •ini hazır• 
lomı v bu yıl, terli edeceklerin ayı•ım 460 olarak te•bit etmiştir 
liste Bakanlık makamının taıclikinclen geçmi§tir. • 

. . · · götürmeı lacağımrzr ve tcz.ımızı ıtırıız .. . 
' dir. 30 dım 35 lira) u lt•ı·fi t•dt·n)('f . · · ok umıd bir ckilde tesbıt edecegımızı ç 

cd"yoruı. 

- Bu kurultayda tetkik cdılccek 
tezlerin mcvıuu nedır? 

1 - Umumi içtıma la vcrılccek tez C· 

t ·ı teorisine a· tın hemen hep i gune · < 1 

ıddir. 

Sonra gunes dıl teonsi usuliyle çalı .• 
h ·yctli netı· tnalann vermi olduğu e emı 

cclcri soyle bul.ısa c:tt · 
resı diye anı· 

- Hind Avrupai zum • Sami dil 
lan dillcı o.;ar Sonra Hamı.. 'k" 

fil" len bu ı ı zümresi 'llar. I.ısan ım ~ b 
d'l kaynagı u· zümre ıçin muşterc t bır r 

Ü f'kdirler. Bu lunması lüzumunda m tte 1 

h' etic ye va· kaynağı aradılar. fakat ır n 

tilmadılar. h 
1

. hal 
bu meç ;.ı u Gune clıl nauırıye 1 b dil· 

l . ye m n u etmışıtr. H<:r ıkı zumre . 
lcrin ana ka) nagı turkçedır. 

1. d lılını orta As· Bu tezın en kuvvet 1 e . ·• 
Tanh gosten ' ın tanhinde buhını d 

. A . da ansan mc e· Yor lu turk.ler orın sya . 
· . . len Lır dev· nıyetının neohtık ısmı ven 

~ İni kurmu !ardır. canların 
MaJUmdur lri, umumiyet!; ınl litik 

·ı• . d vvcla pa eo • ı tt ıçtimai ınkı afın a e d .. f 
ııonra neolitik demlen devrelere. tesa 1 u 
edilir. Bunların birincisinde ınsan nr 
h . . 1 da ya arlar. Taş ayvan cıbı nın ara ar . d 

• 1 dan tabıi halın e }larçalannı hiç cıl. ama • '.!: d' 
A ı rmda suz ı· &lct diye kullnırlar. ra a 

li yoktur. Aneak ya işaretlerle ~eya ya: 
b• b"rlenyle an rı hayvanca edalarla ır 1 

la$ırlar. . . 
. • 1 k mcdenıyetı, Tam manasıyk ınsan 1 • 

k da göre türJU taşlar cilalanarak ma sa 
k ulduğu hayvan· 

tUrlu aletler haline on 'li k' nılduğu, 
'ğ' '"z dı u lar ehlileştirildı 1• 

80 
• ·ıdiği za· 

i cuda geun 
ptidai meskenler vu " ülüne bu 

ı 1 "ın tckı:ım 
rnan ha lar. nsan 

1
"" medeniyet dev· 

rnuhim merhalevi okart 
• ,_ • -t verilir. resine neohtıro ısım 

" a Jwnıl.·lo.rı 
Orta nS.) • kilde cereyan 

h ey tabu şe . . . Eğer er l'tik dcdığunız 
Asyada neo ı 

etseydi, orta kler yurdlannda 
medeniyeti kuran tur klimlile devam 

.ıı~ ki f ve te 
kalır oraı.ıo ın ortn Asyanrn ku· 
ederlerdi. Fakat anı~amedeniyet safhası 

· di Yenı • rakhkları gır · d ha iptidai sevı· 
• ..s mı"kdarları , a . de sa esınae • bır • a gorülrnemış 

yeöeki ya ayışlar dunyanın dört 
l n turkler, .. k recede çoga a d klan yukse 
ld tar ve var ı . 

tarafına yayı 1
• • • ve ılerlettiklen 

m deniyet sevıyesını. 

d.1 • d uaydılar. . . 
soz ı mı e ~ . . mc:.\enıyetını ne 

Ti.ırklcnn ncolıtık 1 l geriye ka· 
a}dı; arı, 

suretle dünyaya Y b' arada bulu· 
b tarla ır • lan eserler ve un k'L ve tcsbıt 

. sivle ta ı nan kafa tasları ıane 

cdilmi tir. . 'k eserlerle 
lk neolıtı 

Her tar ftakı 1 biraltisc· 
kafa tasları. 

beraber bulun n . .. 'le genis ka· 
.. lrüııu ı • fal (yani antrepoloJı 0 :ı dır 

• f t slan • falı) tıırklerc aıd ka 8 

I lım dillc•r 
J) ii mlmı W . yni mc· 

ürklenn a 
Bu eserleri yayan t amiıl ettirdikleri 

dcnıyet dcvrcdnde tek n canlı de· 
aöz dilini de yaydrklan~ı~'ke medeniyet 
lalini, §Ura da burada bil) u ak ilk ipti· 

k katar cereyanlarından uza den dillerde 
dai mahiyetini muhafaza ye !Fut dilf di· 
b 'b' ada 8 " uluruı.. Mesel Sı ıry dil halinde kal· 
ye bir dil var. Şifahi bır b rfleriylc ya· 

H r.l ! US a rnış, yazı ı yok. a birleri ara· 
ıılıyor. Sonra Ural Volga ne narındaki ura tara ında, Urcnburg ve 

1
• . Amerika· 

Ç "k dcbı ınz. ovaı lehçesini 2ı re ..1. kalnU , 
d ·tinden 814!.""' a da İspanyol tesı • ~eksika· 
d"kkate değer eski dill~l~·~~ruda Gc· 
nın cenubunda Maya 1 ıA rupada da 
§lta Kuş dili ·· Sonra. ~ile alimler 
:Sask dili var ı.; hala bugun Sonra yeni 
nıcn cini arayıp duruyorla~. Elam dil· 
\• . S . r Etı ve .rCnı keşfedilen ume ' ogibi dil 
lerine aid mahkuk eserler fılıın 

}adigirları var. hafa· 
• • . dai unsur rnu 

Butun bu gibi ıptı e 1>2h· 
• d·lince v 

za eden diller tetkik e ı . urlarla mu· 
•ettıgim eski dillere aid yadıg ki 

1 orüluyor 
kaycse olununca derha g. . . ·ıterl 
b . . dilının ı 

Utün bu dillerde bir ana e· 
. aı·matı ve g Yasıyor. Gerek tanh m u d l' ilk 

tek dıJ mukaycselerı bu an ı ın.· .. ı:. 
t maden ı:l"" aş tılihyan, tunç yap~n, eJeceğıni 
Yen kavme aid olması lazım g 
toatcriyor. 

Kölckr hep türkre • 
dil nmresı-'flind Avrupai denilen z ,

1 1 d. lı W' 11 n köklerini araatırmavı e ınnı 

mu tc ı kokleri "'e bunlann her lisanda 
Jan ana .. 

killeri tesbit etmıftır. 
aldıgı şe . hakkında ara ttr· 

Kitabtakı kokler 
k Bunlarm buyuk kısmı ıy-

malar yaptı • ·akın bir mana 
. ·man .. da veya pek } 

nı d nlı kelim olarak yaşıyor. 
turkçe e ca b' . . 

Fransadan elccek olan Sumcrolo& 
Hil ire De Bar nton'u pazar ı;abahı bek 
lıyon.ız. 

Bütun bu dun} dılcılık mumes ılle-
k b • için n) le Kurult .. yda bulu~na ızım . 

na lisesinden l~m, Upk ortaıırndarı, 
Fahreddin, Erzııruro" li esinden Cavid 
Trabzon lise ınd n ,J, Siva Jis &0: 
den Nacı Elbıst n ort sından Ziya d .. 
din 

• 1 r· kelimcs'n n .rıncı un· Mesela fıy oso 1 • 

"Iil"i ele alalım. Valdc nın uru olan ı k' 
k. b nda bunun muhtelif 1ısanlarda ı 
ıta ı • 1 ştur 
kli bhil koku ıle tesbıt o unmu · 

e d" mana ta· 

buyuk bir zevk oluyor. Bu vesile ıle dı· 
limı.ı hakkında yUksek takdirlerinı _ga
zetede ınulak t ekhnde bildiren mı ... 
firlerimi e ve bilh s turkçenın latince 
gıbi buyük ölçude klasık bir dıl oldı'.· 

l .. kışelıir li eıınden Enver, Edirne 
kız mualliminden Zehra, l tanbuJ 
kız ortasından Hilsnl)c, Nığde orta&ın. 
dan Kemal, Kadıköy birinci orta&ından 
Hulusi, l tanbul Gelenbevi ortasından 
N "ta.ti, Bahkeı r kız ortasından Faikıı, 
Bahke ir erkek ortadan Bus1.yin Avni, 
İst nbul kız Ji esinden Celll, Haydar
p şa lısesind n Saffet, Denizli lısesındcn 
Namık, İzmir K ta orta mdan Fc.:rı· 
de, Adana erkek liscsınden Kemal, J • 
parta ortasından Ömer Adıl, İstanbul 
kız mu llinıindcn Tezer, U 'lık ort:ısın· 
d n Salih, Adapazarı ort ınd:ın Jiusa
mcddin, Bur a lı fsinden Malik Kadı· 
koy ıkınci ortnaından J.' tma İstanbul 
Erenkoy ku: lis sind n H rmine, Ada· 
na erk k lı e ir.dcn Nıhad, İstanbul kt 
orta ınd n Behice, Kütahya li esinden 
Fıtnet adıköy ikinci ort srnd n Ru
gizan Adana art ından Necmiye, He • 
beli or rndan Faık. Davut paşa orta
sınd n Seher, Eski hır li i.1den Sa· 
drddin, Adana ortasından Ömer, Art· 
vın orta ından Hurşid, Ko ya krı mual
lımındcn Rukiye, Oskudar ortaSlndan 
Mehmet Reşad, Kıyseri J esinden Na
im, Aksaray ort liimdan Sürcyy , Ankara 

Kars lıse ind n Yaver, Adana kr 
hıcsindcn Memduha, Haydarpaşa hse • 
sinden Feyyaz, Manisa orta ından Ab. 
dulkerim, Bursa lisesinden Şevket• 
Bolu ortasından İhsan, Adan erke)( 
li esinden Harndi, Erenköy lisesinden 
Perıhan, Edirne erkek muallimeden H 
ıan, Kayseri lisesinden Ali ve Muhar. 
rem, İı:mlr erkek Useııinden Nafiz ve Ze 
ki, İzmir kız lisesinden Sandet ve MUni• 
fe, Sıvas lise ind n Niyazi, 'Galatasar y 
lise inden Veli Rıza, Bahke ir rkek 
muallımden K mıl ve Naci, Balıke ir 
kız ortasınd n İQrJ ıl Naci, Ayrntali 
lise inden Sai..1, Erzurum liscıindeıı 
Abdulkadir, Adan kı.ı lisesinden Durlr 
ye, İnnir kız muallimedcn Nezah t, NI 
pntaşı orta rpdnn Mukerr m, Amasya 
ort ırndan Ctmal, Zonguldak ortasın• 
dan Nuzhet. Ankara kız lisesinden. 

Cahıde, İstanbul erkek muallimdcq 
MUnirvc Orhnn Seyfi, Adana kız liıe. 
•inden AdıJe, Per \inlhaJ li e inden 

Alman alıminin buna ver ı ı 
. 'b" eylerdir. Tur cc<', nış dost, aşına gı ı d 

• "bT' koku de bu e-
bilmck mastarının . ldu u hal· 

. "dir? Sanskrit te dahıl o 
ğıl mı h" bir lisand muayyen 
de bu kök;c:~ ~~miyor. H n 1 ki bi iın 
bir mana ı a e ml c nh ola· 
h1ila konu tu umur 1 
rak mevcuddur 

Giine~ - IJil 

· n Ross a ğunu ifade ed<'n Sır Dcnnıso 

çok muteşekkirım. Jlakıkaten türk~e 
menşei bakımından latinee gibi değ.ıl, 

· · al dıl hep ınden ustun kla ik ve orıJln • 
dır. Teonmu: bunu isbat edıyor. Ümıd 
edenz ki, dun;ya dılciJigi de bu noktaya 
gclcc.ektır. 

Dilımızd kull nılaıı \c yabancı 6 : 

1 dan dıh· nılan kelımclere gelınce bun ar 

Ma ıdcn b gune d gnı tar hi usul 
rk ınttkal ede ede bu netıccye vardık· 

le krunu -mizin muhtaç olduğu k<'lıme rı k 
umuza alı} oruz, çunku bunların 'tudr • 

'1ının en çe olduguna kaılız ve turk on b 
tan son ral ' Jk turk oz dılının J .. ngıcı 
hakkında ortay hır farazı} konulmuş· 

mıştsr · lp· tur. Farnzıyeye ş ylece varı ·a 
t idai ins nlar bazı ecı ama ve c )' } 

• l\• kad mukaddes gozu} le lıaltı} orlaraı. .u 
ı n · toteın de· des gorup tanıdıl.larr şey e k 

niliyor. G rtk tarihi de\ iri ı e ve gere 
. ı ~ aıt ehle mev· tarıhten evvelkı dev1r er 

cut malfımat, bu devırlcrdckı insanların 
en bupuk totem, yani ınabud.ı giıneş hol• 

teriyor Bu in .tnlarca a· 
dugunu gbüys ük ka;n gı guneş addedil· 
yatın en Y 't 
diğini Sovyct !ihmı Me eanınof ta te} 1 

d . Bu"" daır delıllerinı Kurultay e ıyor. • ... 
bildırecektir. 

İptıdai insanın. bu kadar kıymet ver· 
diği gunf'~ı ıfadc fçın JruJJMdı(;ı hcca· 

S"- dıhnln ilk unsuru olduğu hak· nın, o.u 

kiyle fııuedikbllir. 
Bu ıJk hccayı hareket noktcı .. ı ol ı k 

k bir tarnftan dılde hccanın teka· 
aıımı rk · 
mülünU, dı~er tarafta bu guneş ı rı 

nin geni liyerek b rçok uro ı mefhum· 
1ı ru takib eder& k biitun dıl· 

lan yayı ı d n bi· 
lerin bir ıld n ka ' ıp 

JdrkJ rını kola •lıkJa ıs nbinnden yrı 

tidlal edebiliri~ 

J 01 zltln netice• 
k m ıJen tanht deliller Boylec gere ld 

elehrn. gerek lıa en vıırdımıle buguııe 
.r- 1 maziye: doğru yu 
bir fıırn:".iye ıancsı e . dur. 

• ardı uruz nence §U 
ruyehm, v d ldiğı gıbi Hindi 
Turkçe öyle za~nesı mi lisanlarından 

ve Hamı • a 
Avru::: dıl de ıldır. Bılakıs bunların 
ayn da bıılunamıyan nna kay· 
aranıp ranıp • 

ğıdır. 
1 

k alı ma-
l te bunun için on on 8} ı ç 

tı~uncu Dil Kurult~yının larm c:A ı ve ~ . "d' 
• GünH: .. Dil teon ı ır. bafhc.a mihven -T • • • 

Kurultayı mifillhr ecnebi dıl bılgın· 
• . d bu teoriyi layık olduğu ehe· 

lennın e J • i 
ı ütale~ ve takdir edecek mn nıJyet e M 

nağıdır 

Ecnebi ,ıu bilgini •ri 

. d kad r elen uyın yabancı 
ım ı)C: b' 

1 
. ._ 

1 .1 bulu.:m ktan ve ır ı .. te dil bilgin en e r- . 

k f atını velev lusa bır %am .. n 
rıı]ıcn\ll ırs ' • • 
r- .,.- Jd etmekten çok sevınıyo-• 'n olsun e e · 
ıçı ' 1 r Birlıği Ultlm Akııdemı· 
rum Sovyet e . . • . 

• J ur delegeden ıkııı, yanı 
sinden e en :s • f) 

Sa-,..ilovır ve (Meşeanıno ' 
Profesör ......, :s • 

d Varşova Onıversıteliı pro
ve Polonya ı k ski Fransad ., elen 
f esörü Zayonç ov b ' d n e :vcl de go· 
u . a Jean D oy, un 
ınOS) de erh aJıml rdir. . u oldu umuz 
ru~ Kurultayda da bulurunu • 
İlk üçU geçen d · · ad ından ol 

p sya k emıın 
J rdı. ru daha 1906 8 İstanbul 
Do~tor ~ı r.I ~ e birlikte çatı,mald 
'Onıversıt n e G 

du duğum bir Uıtattır. eçen v 
2evk y Jarda lnılunmaın ıae de at:· 
bu Kurultay 
vin vermektedir. . 

ç elen Sır ~nnıso 
lngiltereden g d • ihtifa-

. 'ki 1ene evvel Fır fil 
Ross ıle ı l.4k t fırs tı aramı 
lind n donu te mu u de ru9-

I nıamı tmı. .uU 
fakat bu a k sevındiın p ofes0rün 
_z: olmaktan ~o 
ııuof , b r ... l.siyet olduğunu 

kadar 'Cazıp ı r-· 
ne ~iıde söylüyor .muz. 
u: de an elen Do t ... r Kıver· 

Avu turyad 
1 

An ratt bir iter 

ı:iç ile Uç 'C: ~~:t 600 ayl rda epeyce 
gorüşınliftü B defa litl eald d t-

ktupla tık. u • d ıne d k bir vesıle ol u. ' canlan araca • • 
lllc.u .. Nemetbt lU: defa tıındı ya· 

Profuor T r c muanv.:ltıi. 
nınızdn ızördiim. avı 

Hatt u geldigını ıt.bat cdebıhyoruz. 
1 bakımdan Arap, Fars, Grek, Un~,. ı 

. · k dılının hı e d nılcn dıJlrnn na tur 
'· Jdıklarınr l.ıirer Jehc;csı hukmunde ,..a 

mtişah de etmcl.teyiz. 
. ak yolun Dılimıze e.unı keJıım koym 

gclıne· da bir te ebbu n l hatırımıza 
cağını ve mı tir. Suni bir dil yapılamıya . 

• lar k kclımc yaşıyan bir millete sunı. o .. kc11 bıhr. 
kabul ettirilemiyecc ını her • 

. e...tnc kelıme Az., çok fitınf dcncbılecek y 6"' • ilim 
. . (Uing Savant) dcnılen yaratma ışı, ğ 

tc:rmınlerinde olabilir. Bunu da aşa ı 

Yukarı butün dünya böyle yapmıştır. 
, kull ndı· Bunun hanemde ldıgımız ve 

d ·ı · · · canlı var ğımız kelimeler hep ı ımızm 

hklarından alınmaktadır, ıun{ de ildir .. • 

/)ı•rlı•nıe bılt•ri 

Evelkı kurultayda taram dcrgi&ini 
takdim etmi tik. O kurultaydan bu ku· 

rultayıı kadar bir kere "kılavuz mesaisi" 
yapılmıştır. Heyetler to_plandr, tarama 

dergisindeki kelimclcrı, arabf ve f rıs~ 

:r.annetti imi:ı: kelimelere kar9ıhk oJabı· 

lecek oıleri ayırdık, seçtik. Anket ha· 
linde gazctkrde ne rettık. Ciclen cevab 

ve mut lcaları topladık Hacın n küçuk 
fak t kıymet ıtıbariylc çok buyuk olan 
«teb kılavuzu> nu çıkardık . 

Şımdi hemen taram dergısl k dar 
musbet ve muhirn olan dığer bır i in il· 
zerindeyiz: 

cDerlcmc dergı İ> ... 
Derleme dergıai faaliyeti dedigimi:ı: 

fCY 3 enedenberi yurd içinde yapılan 
chalk ağzından söz derleme> çalışmala
rının verimini kitab halinde yurdd lara 
sunmaktır • 

Bilil"6iniz ki bu derleme i inde bütün 
vil yet ve ka:ıalar vuifc lnuşlarchr. 
Koylcre ve göçebe ipretlerine vannca-

.kadar her yerden derlenen ve JUgat .. 
~rimizde bulunmıyan halk aöüeri evve
li kaza merke%lerinde, o:ıra villiyct 
merkezlerinde iki defa ıUzulerek mil
kcrrerlerl ayırdıktan sonra kurum mer
kezıne geliyor. 

Bu ıkı Uımedrn sonra merkeze ge
len fi~lerın adcdı J 50.000 a ~eçmıştir. 
Ben eçcn kurultayda dcnuşum kı: 
c 1 SO.OOO fışten > ıade ı O he biyle ı S 
bin elıme çıksa çok sevineceğim > 

Halbuki bu fi le den tahminimin 
çok fevkinde kehme çıkt · ~ımdiye ka· 
dar c:Jımden geçen 80.000 fıştcn 20 000 
den fazl kelime çıkmı tır. 

Dtm ben m 15 000 :ıannc:tugım 
e 40 bıni ulacak ve bclkı de geçec~k

ti Halbuki Jıenil:ı: Jugıte geçmemış ı 5 
bin kHimc bı'c dıl için lıir hazinedır. 

S mdi derleme der ı&inı baımaga 
ha tadık. 6 Fonnaıı basılını;1tır, Bırinci 
forma ını numune olarak kurultayd da
fı acağıı. Yeni dergi bir kaç clld ola
caktır. 

Bu, duny il bilgııinde ~ok mU
hiın te irler uyandıneaktır. Çünkü ilk 

defa bir millet kendi ana dilıni kendı 
balkının ağzından toplanuf oluyor. Der
leme dergisi ilk varlı uu göatermelı: i· 
çin ak dcmik çalışmanın en Uıc:J bir 
nümuneıf ve n mUhlm bir ilim ve ıka-
1Jdır. T avvur edin bir milletin ğzın .. 
da kullanıl n e henua 10gatlerine geç· 
ınfyen 40 bin k elimeyi tcıblt etmek.. Bu 

rkek ortaaınd ıı mustafa. l~irnc orta
sından Remzj, K yseri lisesinden Sadi, 
Am sy or ından Hilmi, Ni§anta§ı kız: 
or ından Fatma, İzmir Buca ortasın .. 

1 

dan Gilltekin, 111u:ınbul Vefa liıcainden 
Ma:ıhar, Sivas erkek muallimd n Şefik, 
hnılr kıt muallimden LUtfiye, Malatya 
lisesinden Muııa, İnönü ortasından Seni. 
h , Ödemiş ortasından Zeki, Kadıköy 
ıkinci ortasmd n Fatma Erenkôy li e
sinden Hayriye, Haydnrpasa lisesinden 
Cemal, G zl Osnmn paş ortasından Ze
ki, Edrcmıd orta nıdan Fuad, K yseri 
lı esinden Nazlı, Gıresun ortasından Sa
lih, Knbata~ lisesinden Ferid, Nureddin 

ve Galib, 1znur kız mu:ıJlimden Vedide, 
Yo gad lisesinden Akif, Ankara erkek 
lisesinden Halil, :MUkerrem, Faik, Or· 
han, Hamz.a, 1 %et, 1hsan, Adana lısc 
sınden Asız, Edirne lisesinden H ım, 
Bergama oJrta ınd n Kemal, Sıvas lise-
mden Om r ve Ulvıyc, f stanb ıl kıı Ji. 

sc ınden Nez. het, Kandılh kız lısesin· 
den Melek, Ankara kız 1 e inden lcl.ll, 
Afet, Reşadet, Ad n kız lis sinden 
Makbule ve Hidayet, Ankar ... Musiki 
muallim mektebinden UJvı, F..dırn er
kek muallimden Ali, Ad na erkek il e-
inden F...cder, İstanbul D vutpaşa or
tasından Seyfettin, Gazi O man pap 
ortasından Serif, Ankara erkek or tsm
dan İhsan ve Cevad, Kırklareli orta ın· 
dan Ekrem, Giresun ortaSJndan Saded· 
din, Ç nakk le ortasından Zihni, Tokat 
ortasından ocvdet, Erııurum kız orta ın· 
<'lan H atJcc. 

25 clc•n 30 liru) 

Davudpaıa ort d n Senıha, K ndil
li lisesinden Fatma, Belki Sami, Hadı
yc, Ercnköy kız lise inden Hidayet , H • 
diye, latanbul Kumk pı ort dan Efra.z 
Adapazarı ortadan Memduh, Ankara ku 
lise inden Naılı, K ndilli ku lise inden 
Mediha, Galat ary lı&esinden İbrahim 
Hnkkı, hınir kız lise inden Mahmure, 

Gazi O m n pa§. onad n Rağıb, İlyas, 
bmır im: muallimden Fazik, Kcınya kız 
muallimden Zarif , Bolu ortadan Cemal, 

Afyon lifi inden Hami, İstanbul kız mu
allımden Mesad t, Re miye ve F tma, 

Denızli lı esinden Ccl leddin, Ankara 

erkek liscsındcn N catı, Tahsin, Subhi 
ve Rıfat, İz.mir erkek mu llimden AH 
Kemal, Samsun lı sinden Rcsad, Ada. 

derleme dergisini tamamlıyan bir de 
folklor derlcmui Y• pıyoruz. Bunıd bil· 

tün h lk m fi llanm, halk itikadı rım, 

manileri, komıaları, tekerlemeleri, bu· 

mecclerl topluyonır. Bize bu hususta 
10.000 den fazla fit clmi tir. Bund n 

baJka bır de konupn dılı sentcksi an
ketı ) pıroroz. 

Bund n onr d daha buyük ı o
l n büyuk bir ctUr lchçelen lOgati> 

haıırlıyacağız.. kin bu müstakbel me
l imlzi tC§kil edecektir.• 

Kurultay be Ju Un ürecektir. LU
ıum görWUrie u tilması ihtimali var
dır. 

Re ad, lzmir erk k Jis sinden Niyazi 
İzmir erkek muallimden Eşref, Konya 

lise inden Rn ıp, Samsun ilseslndc ~ 
ad, Trabzon lisesınden Ziya, Adana 

erkek mu llimdcn HulQ i ve Raşi' 
Kab ta lise inden Muhjddin, Di} ar. 

bekir lise inden Cemıl, Adanı orta ın. 
d n S diye, Ankara Gazi lisesinden 
Dündar, Bura lise inden Re it Arif, 

Heybeliada ortasından Bayan Aliyec 
İzmir erkek Jlseılnden Cemil, Erı:urum 
füe inden Cel J. 

22 lirudnıı 2 5 lira) a ferfi 
edeult.ır 

Sinop orta aından Mahmud, lstan. 
bu kıı muallimcden Meliha, G J t s .. 

raydan Mthmed Zeki, Mil ort <.lan 

Sukriy • A> Sıtkı, G ı t 

rayd n Şeref, Ncvtehir orta ndan Fu 
at, ht nbul kız li c inden Tahir, Ka .. 

trunonu Juı: ortasından Pakize, M. ni~ 
ortasınd n chh 1 lzmir kız mu mm~ 

den Nimet, K bata lisesinden Sadl
1 

Rize orta rndan Niyazi, Sıvns lise• 

sinden Muıaff r, J parta ortasından 
S niye, İzmJt ort ından Kerim, lst n. 

bul erkek mu llimden Faik, Biga oı ta. 
ıından İlhan, Amasya ortasından Arif 

Hikmet, Eyüp ortaııından Mediha, Ç nı 
km ort sından Fehmi, Denizli liscsin. 
den Nesrin, Aydın ortasından Hnlıl ve 

Nesimi, İstanbul kız lilesinden S det 
Ankara aıiden Faik, Kütahy lise in• 

den Ayfc, Bursa ortasınd n O&man Ze. 
ki, Galatasa ydc.n Sezai ve Seyfeddin

1 

Erenköy kı li eainden Fatma, htan• 
bul erkek Jiı;esinden Cemil ve İhsan 
İfitanbul kız H inden Mebrure, Or. 
du ortasından Mükerrem, 1 tanbul lcu:: 

ort ıından Ncıah t, Trrbzon kız orta .. 

ıınd n Sait, Ad n erkek lisesinden 

Kenan, Çanakkale ort sından Mesude 
1 

20 liradan 22 Jiro) a ter fi 
edf'ıılcr 

Denı.ılı lııe ınden Ufuvet, lıtan. 
bul erkek mualJJmd n Sami ve Şukru, 
İfitanbul kız muallımden Emine, Mu. 
crrem, Talat ve .Mumine, Adapazarı 

ortıııınd n H. tıc , Konya lisesinden 

Şehap, Simav ort lilnd n Nureddin K • 

dıköy U~ ortasınd~n Emine, Konya kıt 
muallimden Bedrıye, Hava ve Nahide 

lunir kar ta ortasından Seli.haddin, 

Akhisar ortasın<) n Zühtü, Zile orta~ 
aınd n Şerafeddın, Adana erkek muaı. 
limden Şcınseddın, Çorum ortasından 
C vide, B lıkesir kıı ortasından Ayşe, 
Akşehir ortaıl::ın Sadık, İstanbul Eyup 

ortadan Fatma, İzmir kız muallimden 
Kadrıye, Çorum o t d n Avni, 1 r .ı· 

rum ortadan Halı!, l\.ony ort.ıd n V • 

hl , Merzifon ort d.ın VeJa:t. lJrf oı
t il n Rıza lstanb~ı cucr ı n) c oı • 
d<ıu Muhsine, Balıke u erkek o t Jan 
J{aılrl, Ankara erkek orb J, n Nebıl, 
Am sya erkek ortadan Hatir,. 



SAYFA 6 PtUS 

afıa 
Açık eksiltme ilanı · 

Velcaletiııdeıı: 
r\ G~bze j)çeha) lı~ uı <lan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada İtfaiye meydanında Or~ 
ti Mekteb binasında yapılacak foı septik tesisatı. lnpatın tahmin 
edilen bedeli 9043 lira 65 kuruştur. 

2 - Bu işe aid prtnameler ve evrak unalrdır: 
ı - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Hususi şartname 
d - Ketif cetveli, silsileyi fiat cetveli 
e - Proje .. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı 45 ~~nış bedel mukabıhnclc 

Yapı İşleri Umum MUdUrlliğünden alabıhrler. 
3 - Eksiltme 4.9.936 tarihinde cuma günü saa t 16 da .NafJa Ve

kaleti Yapı İşleri Eksiltme odasında açık eksiltme usuJiylc yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 679 lira muvakkat 
t minat vermesi, bundan başka apğıdaki ve ikalan haiz olup gös-
termesi lazımdır. • 

1.6.936 tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve
ılkasL 

S - İstenilen vesikaların yukarda 3 uncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 
ıaukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek zarfların nihayet 
S UncU maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mU
hUr mumu ile iyice kapatılmış olması 1bımdır. Postda olacak ge-
cikmeler k~bul edilmez. ( 456) 2-3769 

ı Iaf ıa Bakanlığından : 
3 Birinciteşrin 936 cumartesi günü saat 10,SO de Ankarada Na

fıa Bakanlığı Malz~e Eksiltme komisyonu odasında 200.000 lira 
muliammen bedelli 4000 top kreozotun kapalı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır, 

Şartname ve mukav(le projesi 10 lira mukabilinde Bakanlık 
Malı eme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 112SO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7.S.936 tarih 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakan
lığından alınmış vesika ile birlikte 3 Birinciteşrin 936 cumartesi 
günü saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vennele· 
ri lazımdır. (48S) 2-3784 

l\ialiye Vel{aletindeıı : 
1 - Eksiltmeye konulan i (Adlıye Vekaleti binası çatı tavan-

larmın tamiri) 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak unlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Tamirat projesi 
d) Keşif cedveli 
h) Mukavele projesi 
lstiyenler bu evrakı görmek ve izah.at atmak için Maliye Veka· 

leti milli emlak müdürlüğüne m:.Jıac .. :ı t edt:l.>ilır. 
3 - Eksiltme 9 eylül 1936 salı gUntl İaat 15 de Maliye vekaleti 

milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme auretile yapılacaktır, 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 350 Ura 18 kurufluk 

muvakkat teminat vermesi Uizımdır. • 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi itleri yaptıklarına dair Na

fia Vekaleti >•apı işleri umum müdiırlüğünde·n verilmi~ ehliyet ve
sikasını haiz olup gtistermesi lazımdır. (S3S) 2-3847 

· Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
istekli çıkmadığmda.'l dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla 

vilavetinde Muğla • Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira keşif he· 
delli Namnam betonarme köprüsU inşaatının değiştirilen yeni §art• 
namelerine göre kapalı zarf usulile eksiltmesi 2-9-936 çarşamba gil· 
nü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
'komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUtefcrri diğer evrak (125) kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isti
ycnler bu şartnameleri Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek 
görebilirler. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin resmi ga .. etenin 3297 sayılı nühasında çıkan talimatnameye tev· 

· fikan m·lte'lhhitlik ehliyet vesikasını haiz olmalarr 11zımdır. 
Teklif mektuplarının 2-9-936 çarşamba glinü saat 15 şe kadar. 

Ankarada $ose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 
(376) 2--3716 

Satı1ık Ev 
Emlak ve Eyt:anı Bankasından: 
tsmetpaşa mahallesinde Uzunyol, Tenli sokakta kain ve Müte• 

kait Miralay Bay Osman Nuriden müntekil 32 ve 34 kapı numaralı 
evler Bankamızca açı.k artırma ile satılacaktır. 

Bina bir çatı altında iki müstakil kısımdan müteşekkil ve her 
kısım birer bodrum ile iki esas kattan ibarettir. Bodrum katlarda 
odunluk ve kijmürlük; birinci katlarda ikişer oda, birer matbah, bi· 
rer Ba:ıyo ve birer hela; İkinci katlarda ikişer oda ve birer salon 
mevcuddur. 

İhalesi 31. ağustos 1936 pazartesi günü saat onbirde Bankamızda 
yapılacakur. Arttırmaya iı:tirak etmek istiyenlerin 1.125.- lira de
pozito p<ırasını müzayededen evvel veznemize yatırmaları veya bu 
nisbette bir teminat göstermeleri lazımdır. Fazla mali'ımat almak 
için Bankamız Muamelat Müdür!Uğüne müracaat edilmesi. 

(195) 2-3373 

iııhisarlar Samsun 
Tüt·· n l7abrik:asıııdan : 

.Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı yerlere yol
lanacak ve iskelelerden vapurlara göndt:rilecek tütün ve sigaralarla 
sair eşyanın nakliyesi talip zuhur etmeJiği için 13 Ağustos 936 gU· 
nünden itibaren on beş gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmış
tır. İstekliler eksiltme şartnamesini resmi dairelerin açık olduğu 
saatlarda her gün fabrika sevk şubesine müracaatla görebilirler. 
Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın muhammen bedeli 5340 liradır. Ek· 
siltmeye girmek için bu paranın % yedi buçuğu nisbetinde dört 
yüz lira muva!ckat teminat vermek lazımdır. Eksiltme 28 ağustos 
936 cuma günü saat on beşde Fabrikada müteşekkil komisyonda ka
palı zarf usulile yapılacaktır. Muvakkat teminat makbuzlarile tek
lif mektupları eksiltme saatından evvel komisyon ba~anlığına ve-
rilmiş bulunacaktır, {467) , 2-3748 

\ Gcbıe merkezinde yapılacak S5 göçmen evi i.:a paJı :>:l\rf ıısuhle 
ağustosun 10 nucu pazartesi gününden itibaren ıs gün müddetie 
eksıltmeye ç_ıkanlmıştır. İhale agustosun 24 üncü pazartesi günü 
saat 14 de Gebze ilçehaylı~mda iskan daiıesindc kombyon t.tra
fından yapılacaktır. Kilit. çivi, menteşe idare tarafından temin e· 
dilecek ve diğer inşaat bütün malzemesile müteahhide ait olacak
tır. Bir evin kesif tutan hazırlanan temel taşı hadç olmak üzere 
438 lira 84 kuruştur. 55 evin ke if tutarı 2406 lira 20 kuruştur. 
Yüzde yedi buçuk teminat 1801 lira 96 kuruş 50 santimdir. 

C - Bµ işe aid sartname mukavele pıojeai vesaire 150 kuruş 
mukabilinde iskandan alınalıilir. 

D - isteklilerin ticaret odasına kay.tlı olması ve bu gibi işle· 
ri yapmış bulunduğuna dair vesika ibraz etmesi ve matbu nizam
namesine göre tanzim edilecek beyannaıneyı doldurarak ihale gü· 
nünden en a~ sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikası al· 
rnası lazımdır. (527) 2-3823 ------
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Tuııcrli Nafia lliı·ekti;rJü~ndt~n : 
ı - Eksiltmeye konulan i_ş: (Tunceli Vilayeti Ovacık (Phir) 

kazasında hükümet konağı inşaatı) dır. 
Keşif bedeli 20600 lirad·:-. 
2 - Bu işe aid şartnamf''er ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesı 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiycsi 
D - Tesvivei türal.ıiye, 'ŞOSC ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E ... Hususi sartname 
G - Proje 
F - Kesif cetveli, silsilei fiat cetveli, meteraj cetveli 
H - Devlet Demiryolları fenni sartnamesi 
fstivenler bu şartnameleri ve evrakı bir.lira bedel mukabilinde 

T.ıın··cH Na••a Müdiirlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 31-8·936 tarihinde pazartesi giınü saat 15 de Elaziz 

de Tunceli Nafıa müdiirlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1545 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka as.ağıdaki vesikaları haiz olup gös· 
termesi Hizımdır. 

(Narıa Vekaletinden işe girebilmek için vesikıi alacaktır.) 
6 - Teklif mektupları yukarda •:3·• cü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa Miidürlüğü Dairesine getiri
lerek Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 cü maddede 
yazılı saata lcadar gelmiş olması ve dış .zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (410) 2-3687 

IBukısla Kaymaliamlığından : 
' 

Ulukışlada yapılacak (92) göçmen evinni kapalı zar.~ı~. 27.7.936 
da yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından 27.8.936 ~~~unde ,pa· 
zarlıkla ihalesi takarrür etmiştir. Keşif ve plinları gorulmek uze· 
re kaza makamına mü~caat edilme1i ilin olunur. (SOl) 2-3796 

Sıhhat ve İçtimai 
l\luavenet Vekaletinden: 

Bu yıl lstanbul Fen Fakültesinin F. K. T. ımıfına devam etmek 
üzere, Le~li Tıp Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul ş,artları 
şunlardır: . • .. .. 

ı - Tam devreli liselerden veya li e derecesınde oldugu Kultur 
Bakanlığınca tasdik edilmiş mektepler~en. pekiyi ve i?'i derecede 
mezun olmus, olgunluk veya bakalorya ımtıhanını vermı~ olması; 

2 - İsteklilerin 30 eyhll 1936 tarihine kadar doğrudan doğru;:a 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veknletine müraca~t eylemele.ri ve dı· 
lekçelerile birlikte aşağıdaki evrakı tamamen ~ondr.m_ıelerı; .. 

A - Türkiye Cumuriyeti tebaasından oldugunu bıldiren nufus 
hüviyet cüzdanı aslı, . 

B - Mektep şehadetname inin aslı (imtihanlarını tam~me~ bı· 
tirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecıkmış. <>: 
!anlar mektep müdürlüğünün aynı zamanda mezuniyet derecesını 
!le ~österen fotoğraflı ve resmi milhilrlil bir vesikasını gönderecek· 
'"ierdir.), 

C - Okudukları mekteplerden alınmış hüsnühal varakası, 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örne· 

ğine uygun ve üstünae tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. 
(Bu rapor hastane baştabiblikleri t8:r~fın.?an zarfla:ıarak üstü ~ü
hürlenecek ve istekli tarafından mühilrlu zarf halınde olark gon• 
derilecektir.), 

1
, İşbu Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir, Haydar-
paşa Nürtıune hastaneleri: t tanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, 
Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve bu
ralarda muayene olunmak içi~ bu hastanelerin bulunduğu vilayet
lerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlilklerine istekliler bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli bi~ taahh~t 
senedi (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve altı ımza edı
lecek ve altı, örneğinde görüldüğü veçhile, kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.), 

F - 4,SX6 boyunda üç tane fotoğraf. 
3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin bulunanlar ve yurtta okumağa 

ve ileride mecburi hizmetlerini yapmağa engel olacak bir hastalığı 
ve arızası olanlar kabul edilmezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve ve ikalarm, Vekaletçe 
alındığı adreslerine bildirileceği gibi evraklarına göre kabul edilip 
edilmedikleri de yine adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt senedi örneği 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fa

kültesinden tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, 
yurdda geçirdiğim zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir 
müddetle Sıhhat ve İçtimai .Muavenet Vekliletinin lüzum göreceği 
mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya kabul edipte mu
ayyen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdirde yurdda 
benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıp tahsilini 
terk ettiğim veya sıhhi sebebler dışında Fakülteden daimi olarak 
çıkarıldığım ve yahut yurdda bir eneden az bir müddet kalarak 
terkeylediğim takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen 
ödemeği ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenilecel: paralar 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yü· 
rütülmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin d~ 
hakkımda tatbikini kabul .ve taahhUt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yııkarda adres ve hüviyeti yazılı olan • • • • ın bu taahhütna

me mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu 
her ders yılı için üçyliz lira olmak Uzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1800 liraya kadar parayı borçlu .. " ••• ile birlikte müte. 
selsil kefil ve mlişterek mütesds.il borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin .adresi 
019) 2-35S4 
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<,dirue t.lört sayılı Jaıı aı·:11ad 
frat kulu l{omu a11lı 11 ' 

1 1 
Evvelce 8 aylık il~n edilen 120000 kilo ~.n.~n. ıni~ 53 

olmak üzere 180000 kıloya çıJtarılmasından oturU .24 tts•f 
nunun 12 inci maddesi mucibince muvakkat teını~.at 'çiPd 
ğından bu unun 17/8/ 936 dan başlamak üzer~ ıs ~; '9;f vi aralıkla dört defa ilanı ve k<> ?.a.rf eksıltm~sı d 

5111
dJ 

tesi günü saat 10 da Edirne m ılınüdUrlüğli o a ek't 
lacağından isteklilerin temirıa .ları ve banka ııı 
birlikte komisyona gelmeleri. E:kS' 

Cinai kilo Tahmin fiatı Muvakkat teminat tutarı f 
Birinci 180000 14 Kuru 1890 '5200 L. 1 9 
nevi ekmek
lik un 

,•'{' 

" 

TüR OYE CUl\IUR·ft:~ 
UYUSTLTRüCü l\1ADDELE~ 

.N iSARINDA 
Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsul~ .b~: 

tüccarlar İdaremizin deposu veya ma!Cimatı harıcın ff/
mevcutlarını bir beyanname ile İdaremize t>ildirınetı: 
yetindedirlcr. 'da ı 

Bu beyannameleri almak için tüccarın İstanbul 
mize Anadoluda 1936 mahsulü için tesellüm rnerke:u~ 
ilan edilen Ziraat Bankası Şube veya sandıklarına .,ıı 
ları lazımdır. Beyannamelerin en geç 1/ Eylül/1936d 
Akşamına kadar doldurularak alındıkları yerlere ia c 
si lüzumu tebliğ olunur. Aksi halde ileride verilece~ 
larda beyannameye idhal dilmiyn afyonlar hiç bir şe 
zarı itibare almmıyacaktır. (482) 2-3782 

Açık eksiltme ilanı 

1\laliye ' ' ekaletinden : 
4 

ı - Eksiltmeye konulan is (Maliye Vekaleti binası 
ki tamirat keşif bedeli 9191 lira bir kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartna111e ve evrak şunlardır 
a) Fenni şartname 
b) Eksiltme şartnamesi 
c) Mukavele projesi 
d) Keşif cedveli . J.{ ti} 
İsteyenler bu evrakı görmek ve izahat almak içın 8 

ti milli emlak müdürliiğüne müracaat edel.ıilir. fılıl 
3 - Eksiltme 7 eylül 936 pazartesi günü aat ıs de 

kfileti milli emlak rnüdürliiğünde yapılacaktır. 
4 - Ekşiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır.. 

53 
r'! 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 239 tıra d-1' 
muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri yaptıkla~ınaebl~ 
Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğünden alınmıı bır f' 
kasını haiz olup göstermesi lazım .. (543) _,/ 

Nafia Vel{filetinden: 
1 ti 

Aydın Demiryolu üzerinde 67 + 200 ve 274 + 000 ıncıtı 
lerdeki taş ocaklarından çıkanlasak nakil ve vagonla~ 11~ 
lecek onbeşer bin metre mikap balastın icra edilen rıı 11 511tı 
talip zuhur etmediğinden mezkur balastlar kapalı zarf u 
ayrı yeniden mlinakasaya konulmuştur. t V 

! -- Münakasa 7-9·936 tarihinde saat onbeşte Vekale p 
lar h: aat dairesindeki artırma, eksiltme komisyonund~~ 

Z - Bu ocaklardan çıkarılacak onbeşer bin metre ın ' 
her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. . dr J 

3 - Muvakkat teminatları her birinin (1631.25) tıra ~ıd"' 
4 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel prt5' 

münakasa şartnamesinden mürekkep bir takım milnaka ,e 
( S5) kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinde" 
tedir. urı aı 

5 - Bu eksiltmeye girmek isti yenler, 2~90 N. lı kan 
36 ce ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesıkalarla 7-S·9.rf \' 

3297 N. lı resmi ceridede ilan edilen talimatnameye göfJ•f 
ten almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle teklif zar 'bİ 
knr kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyarak 7-9-936 ~~ıiJI' 
H de kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat d0 
etmeleri Uizımdır. (461) 2-3772 

Gebze tlçehaylı~ın dan : 
Gebzenin Arhanh ve Tepebiran köylerinde yapıla~ 

men evi kapalı zan usulile ağustosun 10 uncu pazartc jbl t 
den itibaren ıs gün müddetle eksiltmeye çıkarıl'?ıştır· 1,ğ tosun 24 üncü pazartesi glinil saat 14 de Gebze ılçe~a1ı 
kan dairesinde komisyon tarafından yapılacaktır. J{ıl~l'' 
çivi idarece terrıin edilecek ve diğer inşaat bütli? ı6 
müteahhide aid olacaktır. Bir evin keşif tutarı 476 ııra 
tur. 31 evin hütün keşif tutarı 14S74 Hra 96 kuru§tur. z0 

B - Yüzde yed; bucuk teminat 1096 lira 12 ıcurut 
dir. 

111
11 

C - Bu işe ait şartname vesair pro1eler 150 kun.tŞ 
de iskandan alınabilir. ıı 

D - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve bb" 
teri y~pmış olduklarına dair vesika ibraz etmesi ve rnıtlc ~ 
namesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldur~i:'J ııJı>" 
nünden itibaren en az sekiz gün evvel ibraz ile fennı e ı 
kası alması lazımdır. (526) / 

1 1'~ 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme i 9 

Nafia Vel{aletinden: d 

Zongullak vilayetinde Zonguldak - Devrek yolu üzeri~ 
lira keşif bedelli Devrek betonarme köprüsü inşaatının J,f 
usulile eksiltmesi 31-8-936 pazartesi günü saat (16) da ~ 
leti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odas 
lacaktır. rııf 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (130) .~ ı 
bilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gıb• ı 
bu ~artnameleri Zonguldak Nafıa Müdürlüğüne müraeı• 
görebilirler. 

Muvakkat teminat (1950) liradır. Eksiltmeye girınelc_..,t 
in Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talima~~ı 
fikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları, Müt~ 
zat mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber bıJ b r 
diği takdird.e asgari yirmi metre açıklığında betonnrrnc 1'111 
yjlpmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 'ft r 
tuplarının 31-8-936 pazartesi günü saat 15 şe kadar An1'• 
ve Köprüler Reisliğine verilme~i UlznTl"ır. (~77\ 1 
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Mah 11 si Sokagı 
(Kcthuda) Mersin 
Şenyurt 

"li ·ğiııde 
Cinsi Ada 
Arsa 667 

Parsel 
3 

• • 

:Mikan 
19 M2. 

ubamm n F;. ı 
Li Ku. • 
28 50 

Depozito miktarı 

Li. Ku. 
2 ı 5 ünü ıaat 16 da ihale edil· 

Yukarıda evsafı yazılı arsa ~erşcmbe g 36 .. n açık artırmaya 
inek üzere 15.8.936 tarihinden itıbare~ ~·9·9e en gu·n ve saatte hiza· 
$•karılmıştır. İsteklilerin yukarıda .~~-1-~te ~!terdarhkta ku· 
larında gösterilen dipozito makbuzı e ır 1

) 2-3762 
,!!11an satış komisyonuna mUracaatları. <472 

Ankara Gayri Menkul Satış Memurluğundan: 
b kere açık artırma ne sa· 

1 - Ziraat Bankasına ipotekli olup ~a esinde tapunun şubat 
tışı mukarrer bulunan Ankaranın Kayaş ry l0372 metre ınurab-
~8 4 • d mukayyet mecmuu bd' 5 cılt 6 sıra No. sun a . h ı:neneli şarkan A ı za· 
baından ibaret ve 2815 lira kıymetı m: am ol garben Hacı Aptur· 
de İsmail, cenuben Bayındır Çayı, ,ar anb~ç~si eşcariyle zeminin 
rahman Ef. bahçeleriyle mahdut meyva 

llıııf hiHesi. • . mevkiinde tapunun şubat 928 45 
2 - Kayaş karyesının Bayındır 4260 metre murabbaından iba· 

cilt 14 sıra No. sunda mukayyet ve ~· k Nafiz Ef vereseleri, 
ı:t ve 1450 lira kıymeti muhammene

1 
ı §a~l a~ş tarlal~riyle ınah· 

ııınalen Çay, garbcn hark, cenuben sınaı ç 
dut ve sulu tarlanın tamamı. 

1 
kiinde 45 cilt 3 sıra No. 

3 - Kayaş k ryesinderı Arap ar ı;:::ından ib"rct 400 lira kıy· 
tunda mukayyet ve 6900 rnetrc. ~ura arben Arif Ef., cenubcn Be· 
~eti muhammenell şa~kan Besı~ ·i g mahdut sulu tarlanın dörtte 
ıımc tarlası ve Çay, Şımalen yo ı e 
biri h' • H 'J ısae ı. • . .. kiinde tapunun şubat 928 ~ cı t 

4 - Kaya ın Dc~ırmen önu rnev e murabbaından ibaret 350 
4. sıra No. sunda mukayyc~ ve 5790 metr rben Urkili Ömer 
lıra kıymeti muhammenelı arkan Hacı Ef., ~ hdut sulu tar· 
l°:f., cenuben Bahri Ef. tarlaları, şiınalen çay 1 e ma 

lanı; ~~:~~'ın İç Keçe ınevkiinde tapun~~ şu~t ~~~~ ~!~ ıli: 
ra No. Bunda mukayyet 13798 me~e mura ~~~na~ehive H. tarla· 
kıymeti muhammeneli şarkan Fahr!ye HiJ8k ile mahdut tarlanın 
ları, şimalen Sel Çayı, cenuben değırmen r ı 
dörtte bir hissesi. .. t 928 45 cilt s sıra No.· 

6 - Kavaşın Kosanlar mevkıınde şuba • 820 lira kıv· 
uncfa mukayyet 76160 metre mnrabbaından ıbar.ct ~e K 1ı fb· 

ttıeti muh.,,,,meneli Hi'c;evin ve F.ra-rii H fıve,'-şıma enlas~ycenuh n 
rahim ve Ak Kız, G:ırben yol ve Halil o lu Meı,.mct tar • 

Ate oğlu 'Musta'a t rlasivle mah~'.ıt tarlanın tam~m~.lt 2 sıra No. 
. 7 - Kaya m Beııdderesi mevkıınde tapu_nun 4 cı . kı eti 
&unda mukavyet J2720 metre murabbaında~ ıbaretAJ:~u;;~ vev;eh· 
rnuhammeneli ş:ır~ıon cebel, garben kıraç, ımalen d. b' bi sesi 
ınet tarı Jarı cenuhe yol ile mahdut kıraç t.ırlanın ı>rtte r • 

8 Kay:stn ista.,von arkasında 45 cilt 7 sıra No. sund mı~kay• 
- bb dan ibaret ve 1255 lira kıymeti mu m· 

:Yet 44100 metre mura aı1~ "iki riyle mahdut ev yerinin nısıf 
tneneli etrafı erba sr kene 1 mu e 
hissesi. • ah llesinde Kapan otu mcvkiinde ta· 

9 - Ankarımın Mururı 11;ı a kayyet 300 lira kıymeti muham· 
l>unun 45 cilt 13 ıra No. su~.; m~ade Mehmet Ef., arkası kuyum· 
!neneli san-ı Salim a a, .olu .~ ~~mahdut yanmıt ma~aza anasının 
tutar Bedestanı, cephesı tan 

tamamı. tT A TJ . 
EVSAF VE MOŞ!EM ~ bahçesi içinde beş yüzu muteca· 
1 numarl\da ~osterılen mey'Vıl d 

vit irili ufakJı. meyvah meyvasız ağaçlar var ır. 
SATIS $AR1:f.ARI: .

1 
olmak üzere 25.g.g36 tarihine musadif 

1 - S tı peşın para ı e k d İcra Daire i Gayri menkul 68• 
cuma giınti saat 14 den 16 va a ar 
tr., memıırtu(tunda ya~ılac;.~tır.k ymetin o/c 7 s ğu ni betinde pey 

2 - Talipler t:ıkdır e ı en ı • at m:kt~bunu getirecektir. 
ak('csi veva mi!.li bir banka~ı~ ~~~~~dir olunan kıymetin % 75 şinl 

3 - Snuş ~nti artıb~ td,~tan sonra mezkur gün ve saatte en 
bulduktan ve uç defa aı;ırı 
çok ve en on aı;ırıın~ ihale ol~nu\lif edilen bedeli mukarrer kıy· 

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1C1 
SATIN ALMA KOMlSYONU lLANLAl~l 

Alayın bir nclık ıhti} c1 ol n 00 kı o f n 
ıs-9-936 tarihine tesaduf ed n lı gunu at 17 de aı h ek ıltmc· 
ıi yapılacaktır. Muvakkat t minntı 2438 Jıradır. ~ rtn mc 1 y ı;a. 
tın alma komisyonunda her vakit gorulcbilir. Talıplcrın tayin edi
len gün ve aatte Bitlis atın alma komısyonuna muracaat e mele. ı. 

{453) 2-3757 
İLAN 

Mü tahkem mevki ihtiyacı için 150000 kilo sığ.ır eu k palı z rf 
usuliyle münakasaya konmu tur. 'feminatı 1460 lıra. 50 kuru tur. 
İhalesi 31 ağustos 936 pazartesi giınü saat onb~ t~dır. Talıplerın 
tartnamesini görmek Uzere her gün münakasaya ı9tırnk cdebılır. ı. 
kametgahı kanuni i ticaret vesikalrı tekhf me~tu~ları ile birlikte 
vakti muayycninde Erzurum müstahkem mevkı bın sında kor sa-
tın alma komisyonuna müracaatları. (379) Z-36.SS 

ILAN 
Garnizon erlerinin kışlık m ngal kômüril ihtiyaclnrına rf 

edilmek üzere 56039 kilo mangal kömuru 28·8-936 tarihine mü· 
ıadif cuma giınü aaat 11 de açık eksilune il~-~atın lmncaktır. 

2 _ Eksiltnıenin Ankara Jevarım amirhgı satın alma komıs
yonunda yapılacak ~rtnamcsi mezkur komisyonda her Un goru-

Jür. 1 3 _ Kömüriın tutan 2801 lira olup muvakkat tem natı 210 Jır 
ıs kuru tur. . 

4 - İsteklilerin 2490 aayzh kanunun 2.3 unc~ ıncdelcnndeki 
vesaik ve teminatı muvakkate makbuz:lan ile bellı gün ve saatte 
komisyonumuza müracaatları. (!90) 2 -3659 

lJ.AN d"I k U 
ı - Garnizon hayvanlarını nhitiyaçlarzna sarf e 1 me zere l.SO 

bin kilo arpa 28-8-936 tarihine müıadii cı•ına günü saat onb te 
kapalı zarfla alınacaktır. • . 

2 _ Munakasa Ankara levazım amirliğı satın alma komıtı) O· 

nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gun komisyonumuzda parasız 
görülur. kk · 393 li 3 - Tutan 5250 lira olup teminatı rnuva atesı ra 75 

ku~Ş~·hteklUerin 2490 numaralı kanunun 2.3 üncü n;ıaddelerın· 
deki vesikalariyle teminatı muvakknte ına,!-buz ve tcklıf ~ektup
larım lıavi zarflarını münakasanın yapılacgı belli satten hır a • 
at evvel komisyona vermeleri (391) 2-3660 

İLAN 
ı - Bergama kıtaatı için 260 Ton un 8-9-936 5alı gunu saat on 

da kapalı z. rf usuli ile satın alınacaktır. • 
2 - Malın tahmin edılen bedeli 28600 hradır. 
3 - Bırinci teminatı 2145 lir dır 
4 - 8-9-936 salı ünü saat onda Bcrg ma kt'n tın alm ko-

misyonu binasında olacaktır. 1,~ k k 1 5 - İstekli olanların birıncı temin t1 rını ,;e v-an a mc tup arı· 
h ·ıı · · 'h t saatından evci rnaJıye vezne ın t alım 

nı veya ta vı erını ı a e 
edecektir. • • h gt n ko 6 _ Evsaf ve ıcraitini gormek istiycnler ıçın er mısyo 

nun açık olduğu. (452) Z-3756 
İl.AN 

ı _ Kars garnizonu ile Ardahan ve Karahan hudud t urları 
ihtiyacı için unların 2S.8-936 dan itibaren eksiltmeye kon~lmu tur. 

2 _ Mıktar, eksiltme nevı tahmin bedeli muvakkat tcmın t mık-
tarlarr aşağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi kars askeri satı nalına komisyonu binasında yapıla
caktır. Evsaf ve feraitini görmek istiyenlerin her gUn ve ihal ye 
i tir:ak edeceklerin de belli zamnndan bir saat evveline kad. r tek
lif mektuplarını teslim etmek şartilc Kars komisyonuna müraca· 
atları. 
Mevkii Cınsi 
Kars oıı 

Ardahan un 
Şahnalar un 
Saati Tahmin bedeli 

10 
ll 
14 

Lira 
65000 
17500 
17500 

Miktarı İhale tarihi gunu 
00900 9-9 6 

125000 9--9 936 
125000 9·9·936 •. 
M temınatı Eksiltme nevı 

Lıra ku 
4 75 

1!12 50 
1!12 50 

kapalı 

.. 
,. 

(573) 2-3887 
iLAN • 

ı - Kolordu ihtiyacı iç.in 327900 kilo kunı ot kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Kuru otun beher kiloıunun muh mmcn değeri iki kuru 

4 - lsbu tarıhtekı artırmak;. t~ l0-10•936 tarihine mü adlf cu· 
rnetin % 75 şlni bulmadığı ta ~r de apılacak ikinci artırmada 
rnartesi f.'Ünii saat 10 d~n 1~ e a aariymenkuJ1er en son ve en çok 
(1.3.4.5.7.5) No. da tarıf ~dılen g ~i ve (2·6-9) No. lu gayri men· 
rttırana mu':"rrer kı ·metm % 15 ş • 1 

, yetmi; beş santimdir. 
3 - İhalesi 4 eylCıl 936 cuma gunu s t 16 da yapılacaktır 
4 - tik pey para ı 677 liradır. • k k artırana ıhale o unur. . 

uller ise en son ve e~ Ç~ dd 1 d k' ihale bedeli itıaleyj müte· 
S - Birinci ve ik1.nc1 ~a .e er.~l~ edlenin talep eylemesiyle 

•kip verilmediği tnkdırde liz~rıne 1
• ·nde vezneye teslim edilmedi· 

ihale tarihinden itibaren yedı ~~ ıç:alepten evvel en yüksek t k· 
~i takdirde ihale bozulacak ve 1~ u 1 a a razı olup oJınadığı ken• 
lifte bulunan talibin teklifi veç~ıl.e a °:.·) lnıağa razı olduğu tak· 
disinden orulduktan sonra tc~l!f1 .veç .ı ~e: tahsil edilmek üzere 
dirde farkı ihale feshedilen bınncı talı~ klifi veçhile almağ razı 
ikinci talip uhdesine ihal:_ olu~.acak~r. t~ rmaya çıkarılacak ve en 
olmazsa mal yeniden 15 gun ınuddet e ar ı 
Çok artır.>na ihalci kath•esi yenıla1~8b~tır •. hale edildikte tapu harcı 

6 - H 'k' artırmada mal ta ı ıne ı . . er ı ı . .. · •e aıtur. 
ve yüzde iki buçuk dellalıve mu .ten}alacaklıları gayri menk~l Ü• 

7 - Borcln ve alacaklılarla dıl!~r :Masrafa dair olan ıddıala: 
terindeki haklarını ve bususiY~.e f~ı~ ;: İcra dairesine bildirınelerı 
rını. evnıkı müsbi eleriyle 20. ı:ull~ ılrın ahit olmadıkça payl şına mu· 
•ksı takdirde haklan taou sıcı ıy e 5 

rne'esinclen hnriç ı.alırlar. d h vel şartnameyi ıtörınuş, 
8 - Artır.rı va istir. ı. edenler ~ a . e. b'lmiş ve bunları ta· 

Ok 1 ı· İ-.,r vazrvetını ı 
umu;ı ve gayri men .u un u... J 

ınamen htbul etmi ad ve itibar olun.u~.5 8 936 tarihinden itib ren 
9 - f chu ac•lt artırma artnamesı •• 

33 120 No. lu dosyada herke e .acık~ır. • menkul satı me rlu· 
10 - Talinledn me kfir t2r hler e gav:s885 

funa müracaat etmeleri ilan olunur. 2 

Anb.:ara Va il. ğindeıı: . 
1 k aygır deposunun il.ı· 

• 1164,72 lira bedel ıkeşıfli Vilayet damız 1 konulmuşsa d vakti 
"eı inşaatı l 7·8·936 gününde a~ık eksıltmer.~detle uzatılmıştır. İ • 
rnuayycnde talip çıkmadığında~. on u~1;.~t Baytar Direktôrluğu· 
tekJilerin keşifnameyi görmek uzere Vı > be günü saat 16 da 
n .. mür:ıcaatlnrı ve ihale inin 27-8.936 . perse;n (536 !878 
~!.rvet r1 ;"'li rnt"m ninde aoılacağı ılan o unur. 

• • o en: 
r ukarrer olan Harbiye okulu İn· 

l - Bu sene Ankaraya nak ı Dl l'kl . yük•ek okullarda lf l" ·· • tmen ı erıne .. 
0

1 ızce, Fransızca, Alman~a o~r~ esaikini ve bilgilerini t ıyan 
• .retnıenlik y:ıpm k salahıyetını ve v . retmenl aJı~ır. 
ıkı İngilizce bir Almanca. üç Fransızca oğ t baJına 4 ila 5 liradır. 

2 - Bu o retmenlik!crin ücreti ders ~a ı bonserviJ ve nu· 
3 .. . . . · klilerin dıploına ve 

- Ehlıyetı haız olan ıste , b Junduklan mc· 
fu k~ . U r f otoğraıı ve u 

il ıdı: askerlik ve sıkası: çe b' • t'ıda ı'le Ankarada :M. tnu .. · • ve ır ıs ıt rıyetleri gösterir hal tercumesı • . kulu K mürac atları ve 
· V. ne htanbulda Pangaltıda Harbıye IJ en ge~ 20 ey1Ql 936 yı 

~rih adres yazmaları llizrmdır. Müracaatııu- 2-3882 
adar yapılmalıdır. ( 560 

s - Teklif mektupları ihalenin yapılacağı saatten bir uat on· 
ceye kadar kor satın alma komi yonun. tevdi edilecektir. 

6 _ Şartname ve ev fını gonnek ıstivenler her gun komisvo
numuza ve ihaleye i tirak edeceklerin belli P.Ün ve a.ı ttc Çorlu kor 
satın alma komisyonuna mUrac ~tıan, (572) 2-3885 

İLAN 

1 - Bergam garnıronu ihtiyacı olan 9000 kilo sade ya ının kA· 
pah zarf usuli ile eksiltme gu~u bu kere teklif edilen fiat h ddi 1 • 
yık g8rülmcmcsine binaen ek ıltıne bugunden itibaren bir ıy müd· 
detle pazarlığa konulmu tur. 

2 - Puarhğı 25-8-936 salı r.unüdur. lateklilerin Bergama un 
alma komisyonuna gelmeleri. (551) '2-3879 

tt.AN 
ı - Bergama garnizonu kıt.aaunın ihtiyacı olan SO ton sı ır 

etinin kapalı zarfla eksiltmeye konula~a~ talibi çıkm dığındnn 
2490 numaralı k nunun 40 ıncı 01 ddcsının son fıkrasına gorc bir 
i~inde paazrlıkla alınacaktır. 

.2 - Patar!ı ı 24-8-936 P zartesi gunü at onbe tedir. 1 tekli· 
lcrın Bergam tın alma komıs} onun muraca·uJarı. (55Z) 

İl.AN 
2-3880 

1 - tlç mılyon beş yu bin kılo• u m odunu ıha le güm ol n 
1 ·936 P zartesı 17unu t onda ~ ıl n ihalt'sinde verile. yetmiş 
b santim fiat galı ~orüldu Jnd. n ye?ıden kapalı zarf UllU1i)le 
ve onbcş gun muddelte 12-8 6 oan ttıbarcn eksıltmeyc çıkarıl
mı.tır. 

2 Eksilbncsi Sarıkam ,ta &atın alma komisponu binasında salı 
gunü s .. t onda a ılacaktır. 

S - Sartn mesi p ra rz ol rak komisyondan verilir 
4 - Tahmin bedeli otuz beş bin lira ilk temin tr 262s liradır 

t teklilerın belll edilen ih le snatından bir saat evveline kndar k ~ 
nuni " !!Bil la bırhkte tr1tlif mektup) rını komisyoM vcrmi' bu· 
lunacaklardır. {553) 2-3381 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

KJRIKKALE'DE YAPILA.CAK İNŞAAT 
Keşif bedeli (136032) Jıra (86) kuruş olan yukarda yazılı inpat 

A5keri Fabrikalar Umum MudurlliğU Satın alma komi yonunca 
g ~lCil 936 tarihinde çar mba gUnU t 15 de Jı: palı nrf ne iha· 
le edilecektir. Şartname {Altı) lira (81) kuru, mukablllnde ikomi5• 

yondan verılir. Talijlerin muvakkatteminat olan (80511 lira (65) 
kuruşu havi teklif mektuplannı mezkQr aUndc sut 14 e kadar ko
misyona ermeleri ve kendilerinin de 2490 nwnan1h k nunun 2 ve 
3 madcklerinde yazılı verıaiklc mu yycn un ve • att lıomlfyona 
mUracı t1 rı. (504) 2-3877 

s 7 -
MILLI .MU DA.11 AA V EKA L.b. ı 

\TIN ALMA KO 

Dl Llr 

1 
B1LIT 

Üç lıaş beygir bır b ş kısrak satılac ktır Satış gunu 
çar amba gunü saat 10 dadır. J>ort ba ha} nın b deli ( _,, 
İstekliler hayvanları görmek için M. M V Naklıye bo 
tanlığına muracat ve satışa gırece tlcrin bellı un ve s a•ı 
alma komisyonuna gelmeleri. (562) 2--3883 

BİLİT 
Dort ba nakliye h yvanı pazarlıkla satın alın caktır. arlık 

_Unu 25-8-936 alı gUnü saat 10 dadır. 1 tekliler hayvanla · 'e bir
lıkte pazarlık gun ve ı;aatında M M. V. satın alma ko. d b ,ı,,nm 
ları. (563) 2-3884 

BILIT 
Yol yapı&ı: Harb okulu yolla 

rının ;pazarlığına istekli çıkmadı· 
ğından ycnid~n pazarlığa kon
mu'>tur. Keşif tutarı: 22359 lira 
43 kuru tur. Kesif, proje ve ş rt· 
namesi p:ırasiylc ın aat şubesin
dt'n verilecektir. İhalesi: 2S: 8 
936 alı günü saat on birdcdır. 
İlk teminatı: l 677 liradır. Ek ilt
meyc girc-cekler 2490 sayılı k • 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgcl~rle birlikte b!yın. 

dırlık bakanlıı;mdan a,ı., ,. •k eh
liyet \•esikal. rını paz"rl 1t r·,, ve 
vaktinde M M. V. s t a'ma 
komi yonuna gctiısin'er. fc;~3) 

2 ~ı:ı ·5 
BlLIT 

lkı nak1ıyc koşumu b"vgir 
atın alın c.ıktır. Pazar'ı ı 24.8. 

936 ;paznrte i ~uııU s:ı:ıt o 1"1ır. 
lsteklıler hayvaniyle bı .. 1 ' • bel. 
li gün ..c saatınde M .M. V. Sa. 
AL komısyohuna gelme'e"İ. 

(532) 2 3S44 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ILANLARI: 1 

il.AN 
İsmi muhammen bedelleri 11 da yazılı m lzrme 5-10-936 p • 

zartc 1 gUnu hizalarında gösterılen s ntl rda Ankarada İdare bin •• 
sında ayn ayrı ve kapalı zarf u ulü il satın lınacaktır. 

Bu i~e girmek i tiycnler, hi larınd gösterilen muvakkııt temi· 
nat.lar ile kanunun tayin ettiği vesık 1 rı, re mi gazetenin 7-5·1936 
tar h ~e 32!>7 numaralı. nU h smdn in 1 ar etmış olan talimatname 
dalresınde alınmış vesık ve teklıf me ctuplarım aynı gUn ı ıtik 
mal eme için saat 14-30 ve din mo k yı 1 rz ıçln t 14-45 şc kadar 
omı yon rei liğine vermeleri J zımdır. 

Bu i e ait şartnameler H yd rpap Tescllum ve Sevk Şefli inde 
ve Anknrada Malzem d iresinde parasız ol rak da ıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 

ismi 
bedeli tcmınat Eksiltme 
Lir l~ira Saati 
23500 1762.50 15-30 Muhtt'Jif dns lastik malzeme 

Muhtelif eb'atta 4310 metre bezlı 
K uçuktan mamul v gon dinamo 
kıyııı. 13116 9 3.70 

(465) 
15·45 

2-3774 

ANKARA BELEDiYE RElSUGJ lLANLARJ 
tLAN 

1 - Yeniıc~irde ll52 inci adad l numa it p r elde 700 metre 
murabbaı Beldeıye malı ıra on bet Un muddetlc çık arttı 
konulmu tur. rm, ~ 

2 - Muhamen bedeli (3500) liradır. 
S - uvakknt teminah (262,SO) ~lnıdır. 
~ - ~art?ame ini gönnck istiyenler her giın yazı işleri kalemınc 

ve •.stekl~lcrın ~e 1 • cylC'ıl • 936 ah günU saat on buçukta Beledi c 
cncümenıne muracnntları. ( 443) 2 _ 3727 y 

İLAN 
Y eniıehirde kaldınmları ya- zere hususi bordur yaptınlıp ko· 

pılm~kta olan mahahllerde gerek nac ktır. latiyenlerin beled' 
garaJ ve yahud kömürhlk, o- istida ile mUracaat etmele~Y~{e 
dunluk gibi bnhhçe içerisinclekt i tak!'"rde otomobil ve kam'yon: 
Ji:ı111'~erc k ~;:yon vedya otomo • lnnn ıçeriye irmesinc izin veri-
ı so ı:na ı tıyncm a ~ulunan- Jemiyece i gibi konacak bordür

lan"! pı>:ade yollanndaki umumi Jerln de değiştirflmiyeceği ve 
tcsvı.r~nın bozulma~sı ve bu bunlann üzerinden otomobil ve
v~uıtm kolayh~la gırcbilmesi i- ya kamyon geçirenlerin cez ı n 
çın o. saha.ya n:unhasır olmak ve dınlacaklnrı ilin olunur. 
bedeh sahıplenndcn alınmak Ü· (483) 2-3767 

Ziraat Bankasından : 

ILA 
Ziraat Ban~asr Ankara Sandığı için (4o51ir aylıkla iki mu· 

vakkat muakkıb alınacaktır. 1'alib olanların mezkGr sandı ,a mu-
raca tları. 2-3888 g 

len ur aranıyor 
Müe s t ve devairde çalış· 

mış hesap işlerine aklı erer ve 
yazısı gfü:elce bir memura ihti· 
) ç vardır. Derhal "Hesapçı" ru
mu ile Ankara postn kutusu No 
405 tahrıren mliracaat. 

2-3803 

·ralık 
Güzel hava ve bahçeli, kalori· 

!erli, tam konforlu, bir ve tibül 
bir himıetçi oda ı ve bir kileri 
havi dort oda bir hol ile; tam 
konforlu üç odalı Uri daire. 

Yenişehir, son durak çoruh 
sok 11 k pıcıya müracaat. 

Hu u i D r 
Fransızca, ingilizc atcnor:ra

fi, TUrkçc, Pranmca, lngiliEcc 
daktilo biten bir Bayan bir dai
rede çalışm k htiyor. Aynca ln-
gilizce ve Fransızca dera de vt· 
rir. Her sabah saat ı ı den 12 ye 
bdar 2628 No. ya tclefonl mU-
racut, 1-3704 

ASl'RllACl 
KANZUK 

En eald nasırlan bile pek k.ın 
blr zamanda tamamen ve k6kiln
dcn çıkanr. 

Umumt depo1u: tn lliı Kan· 
culı ec.uncıl, her eczanede bulu
nur, clddı ve mUeıdr bir naaır 
ilacıdır. 



SAHİBİ EDEBİLİR 
e 
1 KUPONUNU SAKLA 

Plan Kopyala .. ı l 7 ğusto'-clan itibaren l\lctro karesi 50 l{uruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Sehir Bahcf"Sİ sinemasında 
g:ıs Bu akşam 9.lS 

1 ~el)lehi(·i Hor Hor ğa 
Şehir tiyatrosu artistlerinin ve kemanı Sadi Deniz Kızı cf. 

t !yanın iştirakiyle 

Türkçe Sözlü Operet 

.J aııdarma {7enel 1 onıutaıılığı ~L\n
kara Satınalma Koınisyonundan : . 

ı - Vasıflarına uygun ve mtrsine elli iki kuruş değer biçilen 
(163,000) metre yazlık elbiselik 24.8.936 pazartesi günü şaat (11) 
de kapalı zarf usulu ile -satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (424) kuruş karşılığında komisyondan alınabi· 
lir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin (5488) lira ilk ~eminat n:8kbuz 
veya banka mektulıu ile şartnamede razılı bclg~ler ıçindc bu:undu· 
rulacak olan te l:l if n '3 ktuplıuını eksıltme vaktınden en az bır saat 
evel komisyon " vt>rmış olmaları. ('91) 2-3543 

Karamür el İsk.an 
lVlüdürlü~ündeıı : 

Karamürselin Altunizadc çiftliğinin Subaşı mevkiinde inşa edi
lecek 24924 lira 80 kuruş bedelli 32 çift ve 25702 lira 50 kuruş be· 
delli 33 çift ki ceman yekun 65 ve Kızderlı~ndi köyünde 5578. lira 
bedelli 20 çift ve Yalakdere köyünde 3894 lıra 50 kuru bedcllı beş 
çtft göçmen evi kapalı zarf usulile ve 20 gün müd'Cletle eksiltmeye 
konulmuştur. 

26 ağustos 936 günü aat 16 da ihale edileceğinden isteklilerin 
teminat mektub ve vesikalarile hükümet konağındaki İskan Komis
yonuna müracaat etmeleri. 

Anliara Askerlik Suhesinden ilan: 
' İhtiyat subay yetiştirilmek lizere kısa hizmetli askerliğine 

karar verilmiş olan tam ehliyet~eliler 1 Eylül 936 da ihtiyat 
subay okulunda bulunmak üzere sevk edileceklerdir. 28 ağustos 
936 gününe kadar şubeye mliracaatları. (389) 2-3658 

Ankara Vailliğinden: 
İsmetpaşa kız nestitüsünde yapılacak eııaslı tamirat 29.8.936 ta• 

rihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de vilayet binasında nafıa 
müdürlüğü odasında toplanan komisyonda ihale i yapılnık üzere a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3507 lira 39 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 260 lira 5 kuruştur. İsteklilerin teminat 
mektubları ticaret odası vesikası ve. tartnarneıinde yazılı diğer bel· 
gelerle birlikte yukarda yazılı gUn ve saatte eksiltme komisyonun• 
gelmeleri. 

Bu işe aid keşif evrakı nafıa müdürlüğünde görülebilir. {432) 
2-3699 

İnşaat llsta Okulu 
Dir~lctörlüğihıden : 

Alınacak Muhammen eTutarı Teminat akçesi 
Cinci miktar fiatı Lira Lira K. 
Kundura 180 470 846 63 45 
Po~tal 180 500 900 67 SO 

1 - Yukarda cinsleri, miktarları, muhammen fiatları ve teminat 
akçaları ya7.ıh iki kalem giyim eşyası açık eksiltme ;ısulile istekli· 
lerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 3/ eylül/ ,936 perşembe günü saat 16 da Ankarada okul
lar sağışmanlığında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihale tarihinden evvel teminatlarını yatırmış ola· 
caklardır. 

4 - ihale edilecek kundura ile postalın numunesini görmek ve 
bunlara aid şartnameyi gözden geçirmek istiycnler her vakit okul 
direktörlüğüne baş vurabilirler. ( 480) 2-3765 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksiltn ... e ilanı 

Nafıa Bak~anlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan [ş Ankarada Cebeii Musi~~ öğr~i~ 

okuluna ilave olarak yapılacak olan çalışma odaları ve ;1unna5 
ne. İnşaatının keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
a: Eksiltme şartnamesi. 
b: Mukavele projesi. sf· 
c: Haziran 1936 tarihli bayındırlık işleri genel şartnaıne 
d: Hususi şartname (fennt şartname) 
e: Keşif cetveli 
f: Proje ab' .~ 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş bedel ınulc 

de Yapı İşleri Umum MiidürlUğünden alabilirler. N' 
3 - Eksiltme 3.9.936 tarihinde perşembe gUnü saat 16 da 

rada Yapı İşleri Eksiltme odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. le~ 
S - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 1835 lira mu"~~ 

teminat vermesi, eksiltme ~rtnamesindeki evsafı ve bundan 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi l§zımdır. Aleti~ 
Bu büyüklükte bir yapıyı yapabileceğine dair Nafıa Vek 

den alınmr~ yapı müteahhitliği vesikası ,1ıt11 
6 - Teklif mektubları yukarda (3) cü maddede yazılı s3 ~f 

bir saat evveline kadar Eksiltme komisyonu Reisliğine makb~~.f.1 

kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların J1 ~t 
(3) cü maddede yazılı saata kadar gelmiş olmasr ve dış zarfın 
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 

3 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (462) 2-:!};/ 

Belediye Rei liğindeu : ~~· 
1 

Belediye Hududu dahilnide ıeyriisefer eden motosiklet "e ~~ 
letlere verilmiş olan plakaların eylUl 936 iptidasmdaıı son~a tı .,,&' 
yoktur. Bu vesait eshabının l.ıugünclen i tibaren mezkur tarıbe dl" 

1 
eski ptakalan iade ederek yeni plakaları almaları ve aksi tal< ıct• 
seyrüseferden menedilecekleri ve sahihlerinin cezalandırı/ 
ilan olunur. (447) 2-3729 

İstekliler inşaat, keşif ve fenni şartnamesini bedelsiz olarak İl· 
çebaylıktan alabilirler. (4499) SiNEMA YENi 

Anliara p. 1'. T" Ba~müdürlügu"" .. ııden: İmtiyaz sahibi ve Ba_mu· 
' harriri Falih Rıfkı ATAY BU GECE 

Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton ga.ıoil kapalı Umumi Neşriyatı İdare 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 6750 lira· eden Yazı İşleri Müdlirü 
dır. Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Buna ait şartname ya- Nasuhi BAYDAR 

Güzelliğine. zevkine doyum olnrnyan hakiki bir saheser 
RENKLi PEÇE 

zı i~leri büromuzdan istiyenlere verilir. Çankırı caddesi civarında 
isteklilerin 2/ eylül; 936 çarşamba giınü saat ıs den bir saat ev- Ulus Bosımevinde basılmıştır. 

vel mektup ve teminat makbuzlarını komisrona tevdi ctmel rı. (510) =------------
2- JisOS 

Greta Garbo • 1 i erbcrt Marscl al 
GÜNDÜZ iKi FİLM 

1 - Renkli Peçe 2 - Fırb dan sonra (Arslanlaı ndası) 
Geceleri ya1mz bir film gfü1terilir 


