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IJa,bt!tke. 

IJil Kttnılttıgı 
Üçüncü Dil Kunıka.yı, huıün oldutu ıibi, bu İfle de Atatüık'ün 

Dolınabahçe aarayıncla açılmıtbr• rebberliii bqbca imil olmufbır. 
Toplantıda hazır bulunanlar, iki Evveli, ıebçelercMı ve .metin: 
kurultay arumdaki zamanın ula lerden öz türkçe denen kebmelen 
bot reçmemit olcfuiuml 16recek· topladık: iki cilcllik. tarama clerri· 
lerdir. ıi vücucl bula v .ika olarak pek 

Bizde dil davası iki bakmıdu zenıin, her pman ite yarayu ve 
tetkik edilmek IUmı ıelir: Biri, hizmeti devam edecek olan bu 
tarihidir. Nuıl tüık mllleti lıtıy- eser, maatteeaaüf, busünkü ıarb 
llGk • millet u., tiirkp ltqnaJı - türklerinin ne .. konudefma:ı: : 
dil'dir. Ve .-...W -1 !':!.~ ,....._ .... 
llliUI tarihimiz haJdmadüi .,...... 
kanaatleri düzeltmeie ~ fi dei14 k ._... 

. lak, dil davamızm bakhtini de fMir mi i4i101111••1 
.. ,. «ıf lio. 

•- tanıt- auclan .............. lerl 
.:endimize ve bqkalarma ·a,ı ~ eli......, Jeai a.rimler 
•ali: ve anlatmak mecburiyetia- !k.;.ıa bqlacbiı için, yeni türkce 
deyiz. _ .... _ ye bir tark ve ıarb lisanları moai-

flrinciai, buıün kUllal"l'~Ma ki pftlll iDI twilecekd 1 Aca• 
olcluiamua dili, ---... mecleniıed · _ -'~ yt aeei nr ne-

ilenfüıin ileri biii;;~ l";,,;•~uti~di-;· 4:ilaafllki~DptlD&Cl9ll=...-•t+e;r:~· li olarak iı.allL• I . .,..._ .. ıi· 
TarilaimlS • ~~~ Q ,.mncı kelimeler mi idit 

•üddet ihmal eclilmiftlr· Ull'i~ y eaidea bir .eçme " konbol 
ze .aittiii ıiçia i n k & r kel~ aiJi bqlaclı. Bu aiyin me,c:r... ıe
•ini kullanmıyoruz. Fakat pek IJI tirdili eser de Julamdur. O dahi 
biliriz ki türldük tarihini, yedi asır -1. kıymetli bir .-ika ve relabeJ'-: 
enellri birkaç yüs çad~ ~~- :U:. A.ntM o kadar! klawmn yem.. 
~ iatiyenler olduiU ı•~ tür~ li;i. ~ biru dala cle-
ntn bir ilim ve eanat dilı o,111111a nni ... usatblı için, ıimdiJe ka
bbiliyetinden mahrum oldujunU dar arab veya farsça aaacljmm 
iddi• edenler ,alan zamana kadar kelimelerden Wrçot-un türkıse 
ha,.tta idiler. ...ıterclaao..,.._bulmelrnoe-

Ounanh türklüii ~ ~ lan li•o•m., türk kelimeleri ola
'- cl&ıdüiü nkit, dil ......ıesı Si• rak, m.ı etaıifılt,tir. 
lainleri kUrcalamaia baflanPtbl'· Ancak Jalanz dahi; tiirkçere, 
İllt ıarbcılık •Y&fmdan beri. oe- prb medeniJtıli litaalanndan hat-
•nlı JA-•:,;,.. avwanı: ilim ye fen.. ea fllkirinin ifade kabiliyetmi 

-- I~ .:ı. ti __ ~A-=~--1---'-imleri kablu:ııt oldujuDU ıvru-. ..-7 __ .,._.. ~~-... ~-
ronaz. Fakat ocz ı.-.mn ha,_ liail ile t•·alu, Gül;lflt - Dil teo
~UfUll., _.. ..wddet. n.iahl ricad IMllmuı- ile netice-

~ B "- .-&I• ."_.:..:...:... şimdi çekinnihwn. 
-.:... b.e.LllD• • g. ~ .......,..... • --•1..iJ• • • ç:.a.ıı.:.. ·~ .. ; ___ ;;.a.:s.ve7 - anın1z: --
ııirw<ı-!d-'-- ~:I: ·L-IL dilindea N ~-·: 1..a--
•'-1 V&W ...., _... kü ıürkçe kODUfUP yazmagugmız. 
tül'kçenin aafhjından usaklap Mükemmel bir IU,atimiz. mülceni-
~. divad li•lllD& ~ mel bir terİIQ kamusumuz birkaç 
Qku~ bir ıun'ilik batlamlJl!r: . ıene içinde meydana gelebilir. Ka-
derdi türk milliyetperverbfmm rultayda l\lütebaı&ıı arkadatl•n· 
t&afi~ cereyanı tskib etti: Y ab~· mızın izab)~ndan anhyacafı:n~z 
çı kaideleri atarak ıramerin tııafa- üzere, ıarb il~ ve sanat lüıatının 
)esi, yabancı bfimeleri atarak ıa- iatinacl ettiği ıftikildar, e.- ~ 
ratrn taafiyeıi ! türkç kaynaklara m~ 
. Türkçeıi konutfıiiwq• 8 İ!1t• dll'. Osmanlıca ile ır~ • luaa· 

tiıiıniz kadar bildijimiz Jçan, bU· tımizı karma karıtık edıyor fakat 
liaa.a k lill'le tuf iyeamde korkuriç geoe iatediıimizi anlatamıyorduk 
bir- ifrata saptık. En basit. .eıyayı Mufrit tuf ıyecıl kle onu, cak 
t'e hizm tlerini anlatmak ıçı_n. ~- kekeler bir ba.-Ii~• i.ndiriyor· 
landı ınuz kelimeleri bile dalım duk Yeni ıarb Turkiyesı, ıemı, 
den ~tarak, bir kekeleme çıkmaz zen~in, vuzuhlu bir ilim v' sanat 
11- ıa.rdık. dT olmak üzere, mazııı kadar bu 

Cunıurıyet, lisan~ karı•f& iç~- .. 1~~ olan. istikbaline b&fbyor. 
ele buldu ve dil çalıtmalarım il· ,..,... Falih Rıfkı ATAY 
ıtıile,tirmeğe karar verdi. Tarıhte 
~ 

Oslo arkeoloji kongre "İ 
l'iu· k il . . . ba'_ıı ... : bir zafer olan kongre .. mı ıçın (UIU •• d b .. 

h .. yük. b. dostluk havası ıçın e ıtti u ır .. 
(Yauv 2 .• ıncı ayf ad•) 

~eklenmiyen 
bir hadise 

Hakkında tahkika
ta başlanan 

Tomski 
, kendini öldürdü 

Moakovı. :.?J (A A.) - Sovyetler 
birliğa komUniıt partiai merkea komite• 
aı tarafmdan nqredilen bır teblllde de· 
nıyor iri: 

''Troç.ki • Zınovief mukabil ihtllil 
tcthltcılerlyle rabıtası olan ve merkez 
komıtcai yedek azasından bulunan Mi· 
tel 'fQmaki, !Joltcvo'daki k(ifkündı 22 

...... ftl •• ~,.1P.ll'li"-..ı .... !"11t1~f"---- ••• ··~ 
M11M1ımlar a"aliaı ıutım~ 

Moakova. 23 (A.A ) - llahkemcnan 
dün alrfamlri celscsa sonunda, maznwı
lann iUnaım ıatıycn müddeıumuminin 
ıddiasmdan aonra reia Ulrih, maznun
lara hatab ederek kendilerini müdafaya 
davet etmiıtir. 

Maznunlar avukat iltememftler ve 
aon ıözlerini a6ylemek hakkını kullana
caklannı bildirmijlercllt. 

Sovyetler BlrU~ ur llAra/ın· 
da ~re _,_.,. ne/reı 

,.,.,,, olunuyor 
Moalccwa. 23 (A.A.) -Tet.lıitçUetin 

muhalrıme1bd mevıuu babteden lnw
tiya •• Pra.da ıaıetekri, 'troçlci preıı
eiJlle.ri ,..... ....... .._ ...... 
kr;nln Aleti Oı.t.ic ~ bimet :e
dtnlcrih ritUd.au «tadaa- lraldıtmü 
itdyat IUfhalar bllldaada ..-. lidau ~ 
mektcdtrler. Pr~ ~tnl ~e
n takbih içın memleketin her tarafından 
akın akın gelen telgraOann manumı 

tebarü ettırdıkten abnra bef bin Kuban 
kua rndan Stalın'e gelen telgrafı nq· 
retmektedır. Bu telgrafta kazaklar Sta
lin e sadakatlenni tcyıd etmekte ve 
Tr kı tlerın imha ını ııtemcktedır. 

B. Moloıo/'a •uçla/ar lelainde 
gönderilen ıelgra/ 

Moskova 23 (AA) G eteler 
ı lıtctr onat 

letl ra ı cndıkalar f r yonunun 
ıjük dcıler lehıne oJ rak l>U~ Mo· 
lotof a gönderd k erı ır t tarafı e re
dyorlar 

Gaaeıeler ıelgra/ın gönderUıne
•lne i.{;erWiler 

Moakova, 23 (A.A.) - lzveetıya ve 
Pravda ıueteleri, auikutciler lehbinde 
ikanci enternaayonal büroaunun ve mil· 
letleraruı aendiblar federasyonunun 
telırafmdan bah ederek Sovyetler bırll
ii adliy-1ne yapılan bu müdahaleyi 
teniid etmekte ve pli alman polisinin 
elinde ilet olan auçlulann avukatlıfnu 
yapan bu telcraf mumzilerini fiddetle 
takbih eylemektedir. Bu telcrafı bma e
clnler arildahalelerinl ltilde haklı ıös-

Sonu S inci •yılada 

lspanyol 
ihtilali 

Asiler 
Sen Sebastien i 
bombardıman 

ettiler 
Hendey 23 (A.A.) _ Hıvu Alf

Jere ald 10 000 tonluk Kınartı krufte 
s6rU Sen Sebutlen'i aaat ona clolru iki 
defa bombardıman ttmiıtfr. tik Mm• 
bardnnandı tehre dl" obüı dil,m&t. 
fakat 6tleden aonrlld bombardı"Wn 
•iddetfi 0Jmu9 ve miıhim hasar yapmrt
tır. Ö\11 olup olmadı&ı henilı belll 41 • 

1Pôat &ödıardnmnlar ildİlrfllertn 
manniyMmı bozmak ftiyle ~unun. bl
lilriı artt111Uftır. Vali nfkblndfr. 

Aıller Toledo iiaerine 
yürüyorlar 

Lizbon, 23 (A.A.) - Royter: Bıdll· 
joz'a ka111 npılan taunuı i•tirlk •· 
den ıaı kuvvetleri ToJedo flnrine yn. 
rtm.ktedfrlor. Bu tehirde hilkilnıetçl
ltrll\ muhauraaına mukavemet ıts.te
ren ve AJkaar akade~f aine ı.hlllun 
etmiı olan baa.J laller de vJl'dır. 

Bu ıehrln uptı liaclrid U•rine 11., 
pılıcak taarruzun anahtan olacaktır. 

Futan bir üi tabur daha •eldı 
Burgoa, 23 (A.A.) - Havu: Ce

nuptan buraya trenle yeni bir f.,Jr ta• 
1aut llemittir. 811 t.bur, mmlca ıle te"
riı.ı IOb~ıntJa ve hallrıa. cotkun te· 
nhUrJıri ar~da dollftıktan ıoıua 
akpmleyln k•yonJada cepheye hHe
ket etmifili. 

Guadarramada uU.rin 
• bir taarru~u 

Rabat, 23 (AA.) - S vll rad u· 
nun bildırd ıne gore, si kuvvetler, G 
adarrarna cephe1U1de tiddetli bir t 
ru ya r ve hükUmetç J r o 
lü il ır ya v mu le dir 

Öte tara tan Ka r a • B 
Salamank d mı yolu b ttı ye 
rUılmu tur 

So " 



Tüı·I{ ilnıi için 
h ·i rfili bir 

a (iki ]Jir zafer olan kongre 
ostJulc havası içiııde IJitti 

Osloda toplanan arkeoloji kongresi 
ikinci toplantısını bu agustosun ha· 

JJele,,elcrimizin verdi/deri 
izahlar 

B. f,uad Bulca nın 
Iılo kovadaki 

ziyaretle ·i 
mda O .. lo'da yapan "Congres int rna

tional des scienccs prehistorique et 
protohı tori uca· arsıulusal tarihden 
önce ve ön tarih kongresinde Türkiye • 
yı tem il etm~k iizere temmuz sonla • 
rında Norveçe gitmiş bulunan Profesör 
Şcvk€t Aziz Kansu ile arkeolog Re.mzi 
Oguz Arık memleketimize dönmiış bu· 
lunuyorlar. D legelerimiz kongre ve ça· 
lışması hakkında verdikleri maJiimat 
son d .. rece, dikkate değer derecededir. 

Delegelerimizin ilim alemine bu se
fer sunduklan hakikat "tiirk tarih ku
rumunun" geçen yıl Alacahöyü~te ynp
trğı hafriyatta keşfcdılen eserlere aid i. 
zahlardır. Kongre bunun için münha
sıran türklere aid zaman ayırmış, top
lantının başkanlığını da gene tiırk dele· 
gesine bırakmı§tı. 

Antropolojist olan Şevket Aziz Kan
su, ilkin A181:ahöyükte bulunan iskelet
lerin birisinin kafa tası üzerindeki tet
kikatının. ve sonra Truva örelleri yakı
nında Kumtepede yapılan hafriyatımız
la çıkan iskeletlere aid tetkikatının ne· 
ticesini bildirmiştir. Fransız Antropu· 
lojisti Valças, isveçli profesör Pittar 
ve İngiliz profesörlerinden Myes bu 
tebliğler üzerinde söz almış brakise
fal ır~ların dağlık yerlerle münasebeti 
Uzerine olduğu kadar, pek az tanınmış 
Anadolu antropolojisine de ışık veren 
neticenin ehemiyetini tebarüz ettir • 
mişler, Türkiyeyi ve türk tnropolojis
tini alkışlamışlardır. 

Moskova, 23 (A.A.) - B. Fuad Bul
ca Pervomaiskoi'deki planör istasyonu
nu gezmiş ve planörcülerin uçuş talim
lerinde bulunmuştur. 'B. Bulca Mosko· 
va'daki assoviakım kampını da ziyaret 
etmiştir. 

20 ağustosta B. Alksnis tarafından 
kabul olunmuş ve ayni gün Lenin'in 
mezanm ziyaret ederek bir çelenk koy
muştur. 

Akşamleyin B. Aydeman bir ziyafet 
vermiş ve B. P t'ca ile B. Aydcman söy
ledikleri nutuklarda türk ve sovyet mil
letlerini birbirine bağlıyan sempati ve 
dostluk hislerini tebarüz ettirmişlerdir. 

B. Bulca 21 ağustosta Moskovada
ki Aerodinamik müessesesini ve Acro
klub'li ziyaret etmiştir. 

DJL KÖŞE 1 

Kamutay adrna. Fehidliklerimize minnet 
olan heyet kazamıza geldi ve törenle karşılandı. Heyet; şehıdlı 
/abalık önünde çelengi koydu ve mera &im yapıldı. 

Baba k:öyündeki 
lutzıda tarih öncesi 

e "'erler bulundu 
Diııar]ı 

< ra Aliyi ye 

Kongre ağustosun ikisinden doku
zuna kadar siırmüş, Norveçin coğrafya 
ve prchi tuvarını görmeği hedef bilen 
resmi seyahatler ayrıca bir haftaya ya
kın bir zaman almıştır. Kongreye otuz 
yedi devlet veya IJıükümet iştirak etmiş 
ve ancak yirmi üç tanesi resmi delcıge 
gönderebilmiştir ki Türkiye cumuriye
ti iki murahhası ile bu devletler arasın
dadır. Kongreye jştirak edenlerin sayı
sı beş yiizil bulmuştur. Kendisini temsil 
ettiren ilim müesseseleri ise yetmişi 

geçmiştir. Türldye delegeleri hem kül
tür bakanlığını hem de üyesi bulunduk· 
lan "Türk Turih Kurumunu" temsil et
mişlerdir. 

Alacalıöyiilr. haf riyalı lıah·kmda
ld iz-ahlar 

"Nihayet altmış lira maaş alıp ta 
dört beş çocuğuna, karısına, annesine 
ve kendisine bu parayı yetirmek mec
buriyeti içinde ... " 

Kültür Bakanlığının, eski tarih e
serlerini çıkarmak yolunda, yurd için
de yaptığı kazflardan birisi de geçen
lerde Balıkesir vilayetinde Bigadiç ka
zasına bağlı Baba köylinde yapılmıştır. 

livan dünya şampiyonu Cim 
karşılaşacak türk pehlivanını 

çin yapılan müsabakaların 1 

bugün Taksim stadında .Kara 

narlı Mehmde arasında yapıldJ. 

Bem'de 1931 de teşekkül etmiş olan 
bu arsıulusal tarihten önce ve ön tarih 
bilgileri kongresi ilk toplantısını 2932 
de Londrada yapmıştır. Türkiye cu -
muriyeti hem kongrenin kuruluşunda 

hem toplantısında del ge göndermişti. 

Kongı·enirı çall§nıa tarzı 
"Tarihten önce ve ön tarih bilgileri 

ile bilhassa arkeoloji, antropoloji, et -
nografya, paleontoloji be jeoloji, folk· 
lör gibi disiplinlerin hepsini içine alan 
kongrenin idare ve sevgisini "conseil 
permanent'' denen bir heyet üstüne al 
mıştır. 34 milletin delegesinden mey • 
dana gelen kons-eyde Türkiye dele&cle-
ri de vardı. Kongrerun işlemesini."con
seil jermanent" da Norveçi temsil eden 
delegeler ve yardımcılardan meydana 
gelen teşkilat heyeti temin etmiştir. 

Kongrenin reisi, genel sekreteri ve her 
seksiyonu için bir sekreter bulunmuş

tur. Tarihten önce ve ön tarih bilgileri 
arasına giren disiplinlerin her birisi 
ve yahud biribirleri ile münasebeti daha 
11kı olanların bir ikisi namına olmak 
üzere beş seksiyon meydana getirilmiş-
ti. Norveçli ilim ve devlet adamları 

kongrenin muvaffak olması için her tüt-
lU gayreti, fedakarlığı yapmışlardır. 
Bizzat kırat vcliahd kongreyi açmış, 

kongrıç az5lannı çaya çağırmış ve her 
biri ile arı ayrı görüşmüştür. Bir tarih 
profesörü olan hariciye vekilleri bilfiil 
kongede çalışmıştır. Kadın erkek üni· 
versiteliler, muallimler, profesörler, 
müzeciler işlerin iyi yürümesi için se
ferber edilmişlerdir. Kongreye gelen • 
ler böylece bütün Norveçi tanımak im
Jranını da bulmuşlardır. Kongrıenin il -
mi çalışmaları arasında en mühim yeri 
§imal memleketlerine aid yeni tetkikle· 
rin ve keşiflerin tebliği tutmuştur. U· 
:ıak Şarka, şimali Afrika ile İspanyaya 
aid olan tetkikler ve keşifler bundan 
sonra gelmiştir. Orta Asya'ya aid teb -

liğler de öntınlice olmuştur. Ön Asya· 
ya Eg~ be Akdeniz mıntakalarına aid 
tebliğler oldukça azdı. Ve ön safta in • 
gilizlerin mesaisi ge1iyor, amerikalrla
rın, fransızlarınki ile yunanlılarınki 

onun ardından geliyordu. Balkanlara a· 
aid araştırmalar ve incelemeleri romen 
terle bulgarlar temsil ettiler. Anadolu· 
nun prehistuvar vıe protohistuvarına 

aid mesaiyi ise türk delegelerinin üç 
komünikasyonu temsil eylemiştir. 

Yeni ve esadı kanaatler 

Saat 11 de söz alan arkeolog Remzi 
Oğuz Ank Alacahöyük hafriyatının ta
rihini nasıl yapıldığını, türk tarih kuru· 
munun bu hafriyat ve genel olarak bü
tün hafriyatlar üzerindeki esaslı rolünü 
ortaya koyan bir kısa başlangıçtan son
ra, hafriyatın cephehlerini ve neticelerjni 
anlatmıştır. Her toprak tabakasının 
verdiği kültür eşyasının tetkik ve tas· 
nifine bu izahat ve onlara ait projek
siyonlar tahmin edilmez bir alaka ve 
takdirle karşılanmıştır. Tiirk arkeolo
jisini ve onun hafriyatlarda kullandığı 
metodları aydınlatan bu kısmın ne de· 
rece lüzumlu olduğunu sonradan muh
telif milletlerin delegesinden dinlenen 
noktai nazarlar isbat etmiştir. 

Kongrenin, delegemiz Remzi A
rık,ın izahlanııa göstereli •i alaka 

Sıra hafriyatta bulunan mezarların 
ve içlerinde ele geçen emsalsiz hazine
lerin tetkik ve izahile AlacahöyUk'e a
id bir-muvakkat kronoloji kurulmasına 

gelince~ toplantıôa bulunanların aUl
kasr heyecan derecesini bulmuş, saat 
on ikiyi geçmiş ve resmen bütün kon
gre kapanmış bulunmasına rağmen sa
lonu dolduran güzidelerin ısrar ve ri· 

casile arkeologumuz Remzi Oğuz Arık 
izah ve tetkiklerine devam etmiştir. 

Böylece umumiyetle delegelere ayrıl

ması mutat olan çeyrek saat ve en çok 
yarım saat zamanının dışında türk de· 
legesine iki saatlik bir zaman verilmiş
tir, kl kongreler hayatında hemen he· 
men görülmemiş bir muvaffakiyet ve 
istisnadır. Bilhassa'; bulunan ewa ve 

eserlerin diğer yerJerde de bulunan ben· 
zerleriJe mukayesesine aid bu kısım ve 
komünikasyon üzerinde söz alan fran· 

sız arkeologu Claude Shaffer, Milan
darranda, ingiJiz profesörlerinden 'Gor
don, Mallowan, W. Hutchinson, Sean o 
Riovdain ve Myeres, bulgar profesör 
Filow, avusturyalı profesör O. Meng· 
hin, H. Khun, kıbnslr arkeolog Dikdi· 
os, romanyah Dr. V. Demitrösü büyük 
bir heyecan ile yapılan keşiflerin ehe
miyetini ve türk arkeolojisinin yük • 
sektiği birinci sınıf mevkii hürmetle 
ıınmrşlardır. Hazır olan yüz elliyi ge
çen ilim adamlarının yerlerini terkedip 
türk delegelerinin çevresini de alarak 
yaptıkları hararetli tebrikler, alkışlar 

sade bir section içtimaı olan toplantıyı 
en büyük genel bir toplantı çerçevesi
ni çoktan geçen bir mazhariyete eriş· 

Burada dilimizde kullanzlmryan ye
ni bir kelime karşısrnda bulunuyoruz: 
«yetirmek». Yetmek fiilini bu «yetir
meb şekline sokan muharrir, evvela 
yet köküne ilave edeceği ek «tirmek» 
olduğuna göre .«yettirmek> demek la
zımdı. Bu yettirmek sözü, dile telaffu
zu ağır geldiğı' için olacak ki dile yer
leşmemiştir. Kaldı ki "yetirmek'' §ekli 
kaybetmek manasına gelen cyitirmck»· 
le karıştırılabilir. ... 

cHelebu memurun evi de kira ise ... > 
«Kira evi:. tabirinin gramer bakı· 

mından doğru olması bize cevi de kira 
ise~ tarzında bir cümle yazmak müsa
adesini vermese gerektir. Kira isimdir, 
szlat olabilmesi i~in kiralı denmek lfı
zımdr. 

cHükümet cenub vilayetlerinde ka· 
çakçılığa karşı büyük bir mücadele 
gayreti içindedir.> 

«Bir şeyin gayreti içinde bulunmak'!> 
ne biçim bir ifade tarzıdu} Ne yazık 
ki matbu sütunlar bu tarz ifade gara
betlerinden geçilIMz bale geldi. 

. Alimlerimiz bu hususu bilhassa ne· 
zarı dikkate alacaklardır. 

Tür'k iUm alemi İ{;İll hakiki 
bir zafer 

Türk tarih ve arkeolojisi, antropolo
jisi' için hakiki büyük bir zafer olan Lu 
kongre büyük bir sempati, dostluk dal· 
~sı arasında bitmiştir. Gelecek kongre
nin ı~o da Peşte'de toplanması karar 
altına ahnmış~r. Türkiye'ye ve dele
gelerine gösterdikleri alaka ve dostlu
ğun derecesine gre ingilizler, fransız

lar, isviçreliler ve finlandiyalılar ön saf 
ta gelmektedir. Delegelerimize İsveç 
ilim aleminin, hele profesör Ax. Pera
son ve Upsala antropoloji enstitüsünün 
gösterdiği tezahürat hürmetle anılma
ğa değer. İsveç matbuatı bu vesile ile 
delegelerimizi sık sık ziyaret ederek on
ların intibalarım ve resimlerini neşret· 
mişlerdir. 

Norveç'de ve hele Stokholm'daki dev
let müesseselerimizin, Kopenhag'daki 
konsoloslanmızın dcJegelerimize gös

terdikleri kolaylık ve dostluk her türlil 
takdirlerin üstünde kalmıştır. Delege· 
lerimiz me Stokholm sefirimizi saygı
larla anmaktadır. 

''Türk tarih kurumu'' dün Dolma1.>ah-. 
çe'de yaptığı toplantıda, ilimizi dün-

Hafriyatı yapan ingiliz arkeolog 
Mr. B. Stewart'dır. Bu profesörün ya
nma Maarif vekaletimiz de komiser o
larak, !sparta ilk tedrisat müfettişi B. 
Zeki Ülkeyi tayin etmiştir. 

Stadyum oldukça kalabalıl<U. 

tör iki pehlivanın güreşinden 

narlı ile Kara Ali karşılaştılar. 
linin sağ bilek kemiği çatl~ 
hahlde, doktorun menetmesine 
güreşiyordu. 

İngiliz arkeologu tetkik seyahatine 
!stanbuldan başlamış, Marmara havza
sını da dolaştıktan sonra t~ Balıkesire 
kadar uzanarak BabaköyUnde incele
meler yapmıştır. Profesör bu esnada 
buranın pro-histoire bir istasyon oldu
ğunu hayretle müşahede etmivtir. Bu
nun üzerine kilçük bir hafriyat yapıl
mak lüzumu hissedildiğinden lüzumu 
kadar sondajlar yapılmıştır. Kazı az 
bir müddet yapıldığı halde elde edilen 
sonuçlar cidden kıymetlidir. Bilhassa 
o devrin ceramic mamuHitı kayda de
ğer eserlerdendir. 

4S dakikalık güreşin 
dakikası, tek kolla güreşen 
kiyeti altında geçti. Fakat 36 

kada sakat kolunu kaptırdığı ıf' 
yeniden zedelendi ve lzdirab 

gi terketd. 
·ı Bu suretle mağlub addedi 

Cim Londos 1stanbula gelir" 
Mchmed ile güreşecektir. 

Bulunan ?1Uhtelif büyüklükte ça
naklar, destiler ve ince desenli vazolar 
İstanbul müzelerine nakledilmiştir. 

lar da bulunmu~tur. Biitüo bd 
aerler İstanbul milzesinin pr 
kolleksiyonunu ehemiyetli bir 
zenginleştirmiştir. Ayrıca bir iki balta başları, sapan-

ı 

Spora dair notlar 

Relcorlar 
Berlin olimpiyadları 

bitti: bunlara iştirak e
den atletler yurdlarına 
döndil. Sporcu kafilele
rinin başında Berline 
gitmiş olan mütehassıs
lanmız ve bizzat sporcu
lar, orada gördüklerini 
anlatacak, bunlardan hil· 
kümler çıkaracak ve gö
rüşlerini neşrederek he
pimizi aydınlatacaklar
dır. 

Olimpiyadlara dair 
Avrupa basınında rast
ladığımız mütaleaları 
• mütehassıslarımızın 
makalelerini bekJiyerek
okurlarrmrza nakledebi-
liriz. 

Berlin olimpiyadla
rında birçok rekorlar kt
rılmış, on beş yirmi se
ne evelkilere nisbetle 
şaşı?acak, inanılmıyacak. 
hayran olunacak perfor-
manslar elde edilmiştiı. 

nas ıJ 
adali ve sağlam yapılı 
vücud koşular kadar aş
malar, atlamalar ve bü
tün sporlar için de fay· 
dalıdır. 

Terakkinin ikinci se
bebi: Teknik.,. Ati etler 
spora, ilmin ve daha 
doğrusu teylorizm'in u
sullerini tatbik etmişler 
ve rekorların kırıtması 
için lazım olan birkaç 
santimetreyi kazanabil
mek imkanını veren bü
tün jestleri. bütün hare• 
ketleri ve bütün vezin
leri harikulade bir knti
yetle tayin etmişlerdir. 
Mesela yüksek at1ama
nın usulü değiştirilmiş
tir; eskiden c e p h e • 
d e n atlanırken şimdi 
m a k a s 1 a m a atlan
maktadır. Ve mesela 
1890 tarihlerine doğru 
"diz bükülerek ve vücud 
toprağa dopru iğilerek • 
başlamak (start yapmak) 
usulü .ı;ürat koşularına 
sokulduğundan beri za
mandan birkaç kıymetJi 
"onda bir" ler kazan
mak kabil olabilmiştir. Bu yüz yirmi sekizi bulan komüni· 

kasyonun Avrupaya koyduğu yeni vesi
kalar y~ni.hakikatler son duıece mühim 
idi. Biribirine verdiği anane ve yap • 
tıkları karşılıklı tesirlere ait çok yeni 
ve esaslı kanaatler ortaya çıkarmıştır. 

Jd bunların neşri ve klasik kitaplara 
geçmesi ile şimdiki telakkilerden bir 
kısmının değişeceğini bckliyebiliriz. 

tirmiştir. Bilhassa bulunan e~yalara a
id görüşmelerimizle tesirlerin menşei
ne ve kronolojiye aid görüşmelerimiz 
hemen hemen tamamiyle doğru bulun· 
muştur. 

1Jelegclerim izin izahları 
neşreclileceh 

. yanın öbUr ucunda zaferle temsil eden 
Dr. Şevket Aziz Kansu ve arkeolog 
Remzi Uğuz Ank'ı dinlemiş, hararetle 
tebrik etmiıtir. 

Bunun sebebi nedir i 
Şimdiye kadar yapılmış 
olan etüdlere göre bı..· 
nun birden çok sebcbı 
vardır. İlk önce: insan 
nkınm son asırdaki fi. 
zik terakkisini kaydet· 
mek gerektir; hemen 
bUtün medeni memle· 
ketlerde çocuk bakımı
nın. beslenme tarzının, 
yaşama usullerinin, he
kimliğin, 'ehir inşası
nm, tedris şeklinin, ta
lim ve terbiye sistemle
rinin terakkisi dolayı
siyle delikanlılar boy
ca daha uzun, vücudca 
daha adali ve daha sağ-

Ve gene mesela fut
bol, vaktiyle hızlı koş
mak, topa kuvvetli vur
mak ve arasıra "paslaş· 
mak" tan ibaretken bu
gün, faraza W M gibi, 
beden kudreti kadar ze
kaya ve çok daha strate
jik bir dayanışmaya is
tinad eden sistemleri• 
hükmü altına girmiştir. 

Bu büyük ve ehemiyetli ilim kay
naşmasında Türkiyenin tuttuğu yer, bir 
cümle ile, birinci smrf olmuştur. Kong
renin delegelerimize ve tebliğlerine 

gösterdiği derin alaka her tahminin üs
tüne çıkmıştır. 

Delegelerimizin komünikasyonları 

kongre tarafından çıkarılacak bir cilt
te yer alacaktır, Bundan başka İngilte
re, Almanya ve Fransanın tanınmıı bil· 
yük mecmualarının direktörleri dele· 
gelcrimizden yazılar rica etmişlerdir. 

Kurwnun asbqkanı Bn. Afet'le ge
nel sekreter profesör B. Muzaffer, dele
gelerimizin vazifeleri sonucunu ecnebi 
dil ilimlerine verilen çay ziyafetlerini 
§ereflendiren büyük tef Atatürk'e ar· 
zctmi§lerdir 

ı lam yapılıdırlar. Bu ha
diseyi üniversite ve or-

1 
du istatistikleri çoktan 
tesbit etmiş bulunuyor. 
Muhakkak ki uzun boy. 

Uçüncü sebeb: Vası· 
talar. Bugünkü pistle
rin inşasında da tecrübi 
usul ısrarla tatbik olun
mu§. çeşidli inşa malze
mesi ve hatta akla gel-



-
1 

t1·nr.1 uzun ii n·ct·l 
İspan} • 1 1 kanlı ihtil' tin dort 

ftalık gidisi, bu boğu§Illaıun u~un 
•urecegini gd teriyor. Esasen .tar~he 
bakılacak olur a butun İspanya ıhtılal
lerinin uzun sü;düğü göriılür. Yedinci 

crdinand'a karşı açılan isvan. fransız-
1 rın müdahalesiyle b" ırılmasa~dı 
belki dt- senelerce surecekti. Karlıst 

· Bu uhare eteri on sene devam ettı. -
Ünkü bo" u ma da K.arlist muharebe

lerini and;rıyor. Hafta arası askeri va
ziyette t-hemiyetli bir değişiklik yok· 
tur. Ye1nız faşistler İspanyanın g~r· 
binde Portekiz ınırına yakın BadaJOS 
şehrini İ!!ı~al ederek şimal ordularını 
C b . • d'ıler Fakat enu ordulariyle bırleştır · 

d • . ğ haftalardan a rıd tızerine yapılaca ı 
beri biMirilen taarruz inkişaf etmedi. 
İ>iğer taraftan hükiimet kuvvetleri de 
'llaler ııda\arını işgal ettiler. Ve İspan· 
Yanın en blivlik askeri merkezi olan 
Sarra"'osa mUstahkem şehrini muhasa· 
ta etnıek üzeredirler. Fakat ne Sarra• 
gosa'nın hüklimet kuvvetleri tarafm· 

dan işgali, ne de Madrid'in ftsilere ~g~ç: 
hlesl, tnUzminleşen İspanya ihtilahnı 
nihayetlendi rmez. 

••• 
l'ran~u: t 'iebbii ü uva cliiı;;tii 

İspanya ihtilaline karışmamak- için 

Pransa tarafından yapılan teşebbüsün 
de bir netice vermiyeceği anlaşılı~o:· 
licr devlet fransız teklifini "esas ıtı· 
harlyle" kabul etmekle beraber, bir ta• 
lnrn şartlar ileri sürmilştlir. Bu şartla· 
rın bazıları fransız teklifini kabul et• 
lllernek için behaneden ibarettir. Mese· 

lıt İtalya, fransız gazetelerinin İspanya 
hUkümcti lehinde yazı ya~la~ını 
Jart olarak ileri sürmüştür. Fransa da, 

liunnnanite ve Populaire gibi gazet.~· 
1 • t . r st ve komu· erın spanyadakı sosya 1 

. . ı yaztnalarına 
nıst ziimreler lehıne yaz 
lllani olacak bir kuvvet yoktur. Aflmdan· 
1 1 • tara ın an ar da htikiimet kuvvet erı . 

tayyaresı· 
rnusadere edilen bir alrnan 

1 
d r 

k muş ar ı . 
nın ~eri verilmesini c:,art oy . • 
h d'I den şımdı rakat bu mesele halle 1 me 
b. eselesi mey· 
ır de Kıımerun vapuru rn b. 

d na cıktı Kamerun adını taşıyan ır 
1 · • h · e giderken rnan vapuru, Kadız şe rın . 

k etlerı ta· Yolda h'ıklimet deniz uvv d'l-
• muayene e ı 

r fınd:ın çevrılmış ve d.1 
. • ' . tmesi rnene ı • 

dıkten ı;onra Kadız e gı d • terin 
1 • bunu enız 

ını A. lman gazete erı ~ r bir 
b Imış en agı 

ser •isine karşı yapı ktedirler 
t . ·r etme ecavt•" olarak tavsı 'si· 

d 'zaltı gemı Açık rlenizlerde bir enı d rak 
. • • · dur ura 

nın b. r ticaret gemısınt •. ti ime· 
ınuavene etmesi görülmemiş. ışı . 

. • • . 1 n gazetelerı· 
lllış hır şeymiş gıbı. A m_a i bıi· 
nin bu mevzu iizerindekı yazı arıt •• 

'k gazete erı 
Yuk h~b iccinde Arnerı a ı·ul· 

. h bına karşı . 
nın 111"!\"n denizaltı ar 

1 
anyd· 

landık1 rı lisanı hatırlatıyor. ~pl h" -
1 'k ağzıy e 1 
ılara o zamanki Amerı 8 

bari bu-
tab ed b Unkil almanlara. 

en ug .• kü atman ağ-
gunkU ı panyollar da dun 
2 İyle cev b verseler. 

••• 
lnıan) a '' a g«ire •• 

· t ı ve Al-t ln i ·üzU şudur ki ta ya 
çy . karışrnan1ayı 

rnanya t panya işlenne r· kal· 
"Bitara 

vadetmek istemiyorlar. etdniyo· 
ınak .. 1 • • kuıtanmaktan ç oz erını 1 tter hu· 
ruz: çUnkü bu tabirlerin dev e ·yetine 
,_ l a vazı 
ıı;ukunda buglinkU spany r Evet 1s· 
uyrnıyacak manaları vardı ·ki nı va· 

aca arı Panya işlerine karı may 
1 

t"n 
. 'ki deve ı 

dcderniyorlar. Çünkiı her 1 Unferid 
d t davası m 

e nazarında spanya x.·ıd'ır Bir 
• ' de~.I ' 

ve rnevzii bir İspanya ı 1
• davasıdır. 

lllillctlerara ı komUnistlık h kkında 
Alınan radyosunun İspanya 1 asa hu· 
verdiği haberlere b3J<1lacak 0 ura! ' dan 
k" • k a tar ın 

urnet kuvvetlert Mos ov h ı'civesi 
'd . F ncıız ar 1 arc edilmektedır. ra k t eder. 
d • ı b::1re e e lVlos'ı:ova'nın emrıy e n-
l)" . 1 . n ı,u esrare 

unva ihtilalinı hazır n 1 na 
• 11 • .,. n'~nevrıı ıırı 

gız kuvvetin sınsı tınan 
karşı hit;ı.raf kalınamaz. İşte a 

lllantığı budur. 

• • 
lod·o n ı.;uika d ,Ja,·a'<ı 

M ko· 
F;ıkat garib tesadUf: bugund ken • 

"a'd ,_. " . kuvvet e 
a "'' esrarengız.. k"katen 

d' • ·z ve ha ı ısınrlen daha csrarengı dli eli 
dunya ih•ilalini ha ırhyan d~rdd n·r 

d • halın e 1 • 
enternasyonal ile miıca e e nıana· 
l\tosknvadaki suikasd davasının u an· 
:sı bııdıır Çok d Ilı bud klı otdug . 'in 
laşılıan bu suikasd tr !:blıiısiı. Lekn•:u. 
()}" .,. avrılan 11"' rn sonra ıı• 

h lan ve Troç-
1cıinin sotcena 0 • 

• • 
ıyası 

. c tarafından ki'ciler adı verılen zumr 
-ıertib edilmiştir. Bunlar Stalin tara· 
fından temsil edilen ve bugun Rus~a· 

· reyi irtıca , da iktidarda bulunan zum 
. 1 1 1 münasebete ·1 kapitalıst dev et er e 

ı ~·. ek ihtilal prensıplerine ihanetle 
gırışer k d' ter Filhakika Stalin . h etme te ır . 
ıt am . ağlamlaştınnak 
Rusya'daki devletı . . feda· 
. . k . ist prensıplerınden . 
ıçın omun b Lenın 
kfirlıklar yapmıştır. Fakat u, • d 

baslamıştı. 1921 sene ın e 
zam~nmdd'al N E P. bir ricatten baş· 
tatbık e ı en . . f 

. de~ ildir. Troçki ve tara tar· 
ka bıbr şike! de g politika miılahazasiyle 
ları c ı d" U 
h ket edivorlar. Fakat dbr unc en· 

are J • k · d" nya• al adıyle bır hare etın u 
ternasyon ~ muhakkaktır. 

a yayılmakta oldugu 
YVaktiyle ihtilalci üçünciı enternasyo· 

• t bakar· 
nal ikinci enternasyonale nası 1 U· 

. di de dördüncü enternasyona 
sa, şım azarla bakı· 

.. ncü enternasyonale o n b 
çu 'd ki suikasd davası u 

Y:::k~~:k~:~ış:ası hakkında dUnyayı 
tenvir etmesi 
lacaktır. 

bakımından enteresan O• 

~ 

Ru ya'nuı a kni km'\·cti 
. yinni bir 

Rus}'a"da askerhk yaşının k 
d n başlaması hak ın· 

Yerine, on dokuz a ' bü ük 
. Almanya da Y 

da verılen karar dur ki Rusya· 
endişe uyandırdı. Mal\Un sene 
nln a keri kuvvetleri daha geçenR a 

B gUn usy • iki misline çıkarılmıştır. u ·ı 
vcud bir mı yon 

da sulh zamanında mc i 
n dokuza n· 

Uç yUz: bin asker, yaşın o ktir. . . ·ı onu geçece 
dirilmesiyle ıkı mı Y • te 

'daki askeri muvazeneyı • 
Bu. Avrupa 'bi "imdiden Al· 

. d sarsnca~ı gı • ., 
melın en d . akisler uyandınnıştır. 
manyada erın . • 

keri kuvvetlerıne daıma 
Almanynnın a& • i 

b l de • Rusyanın vazıyet 
• har tan eve Yeni Almanya 
öl il olarak alınmıştır. • . 

ç . d Rusyayı ilerı süre-
Fransa'dan zıya e korkuyu 
rek silahlanmak istedi. Aynı 1 . 

d k bUyilk hava kuvvet erı-behane e ere • k 
ne sahib oldu. Hattfi tngilterenın ço 

. d"ğ' gaıi> hava lokamosu 
ehemıyet ver ı ı Ru a· 

evzuu bnhsolunca. AJman:a, .. • y 
m h kuvvetlerini ilerı surUyor. 
mn ava f dan a· • . dir ki Rusya tara ın 
Bunun ıçın akında toplanacak olan 
tılan bu adım, y l • uzerine 

müzakere erı 
garb lokarnosu ır yapacaktır. 

. ük mikyasta te 
de buy şark Jokarnosı.rn· 
Bu da garb lokar~:~'~a çok defa söy· 
dan ayrılamadz yğo tuğunu bır defa da· 
lenen soztin o ru 
ha i pat ediyor. 

I• rnn .. n - l~t·hi .. tan .. 
E kanıharbıye Reısı Gene· 

Fransız r . 
1 Varş.ova')•a yaptıgı zıyare· 

ral Gamc d · Verilen 
.. d' ve Fransaya don u. 

ti bıtır ı .. kında Lehistanın dik· 
haberlere gore. ya d 

'yet"ınde bulunan Ry z • 
t"rU vazı 

ta o . ti iade edecektir. LC'· 
Smigly bu zıyare d k. bu askeri 

1 Fransa arasın a ı 
histan a fta büyiık alaka u· 
görüşmeler her tara . 'b . 

Ç 'nkil coğrafya ıtı arıy· 
andırmıştır. u . b k 

y ·ı Almanya ve sıyaset a ı· 
le Rusya ı e 

d Almanya ite Fransa arasın· 
mından a ·ıı t 

Lehistanın buglinkil mı e • 
da bUlunan . 

Una ebetlcrinde çok ehemı· 
lerarası m Al 

. ki" vardır. Rusya ve man· 
yetlı mev ı 

hem J..ehistanın hem de Fransanın 
ya iken bu devletin takib edece· 
duşmanı . tikamet vermek kolaydı. 
ğ . siyasete ı 1 

• F nsanın müttefiki oldu. Fa-
Lehıstan ra • . 

d beri şarki Avrupa da sı· "ç sene en 
kat u i ok girift bir safhaya gır· 

i vaz yet ç 
yas Almanya ile Rusyanın 
ıni bulunuyor. . 

ş ld Bu badirede Lehıstan 
aları açı 1• • ~ 

ar tarafını tutmuştur. Dıı;er 
Atmanyanın . 

ı muttefıki olan ansa ıle 
taraftan e . Bu va.b} ette lA· 
R sya itt f k aktettı. 

u ttefikinın du manının • eskı mu 
hıstan k" mUttefikinin do tu· 

fakat e ' 
dostu. 1 hi tan Fran 

dil manıdır. ..e 
nun b k iç n ,_. ardımcı ol ı me 
favdah uır } 

1 la malı ve hele Leh • Çe 
Rusya ı e an 

Una ebetlerı muti ka duzel· 
kos~o~ak1mt general Gameli ı'in va e 

eJıdı" e 
m b a imal ye çalı m tı. . L hıst nı un . 
sı e f k oldu mu? Henüz \)('Ilı 
Buna ınuvaf a 

·ı Fakat muvaffak olmuşsa şarnta 
degı · k rsı uyuk 

'stila te ebbüsune alman ı . 
. d kmiş demektır. 

bu sc çe ••• 

1 1 "kı'·ıınetirıirı icr rnl U Ut'l Hl 

hiJnrıÇO'-U • 
1 i h ft ara ı tatıl ka· 

F nsız: mec ı 
r cl>etle fransız baş· di Bumuna 

· lı kursu unden 503" 
Bh , me 1 

n n on 1 aftalık f a ı}e b 
yalı 

ULUS 

panyol ihtilali 
Asiler Seıı Sebastien i 

bo11ıbard111ıan ettiler 
Başı ı wcı sayıiads 

fala •a dt1 bombtırclımcın ,•dildi. 
Cebeluttarık, 23 (A.A.) - Alcezıras 

askeri makamlarına gelen haberlere gö· 
re, asi tayyareler Malaga'ya yangın bom
baları atmışlar ve şehirde bulunan ben· 

ızin deposu ate almııtır. . 
Mezkur deponun aid olduğu 1 pan· 

yol kumpanyasının burada bulunmakta 
• . , beyanatında olan resmı a1anı Royter e 

be ·n bulun-depoda bir milyon galon nzı bU 
duğunu ve depo ate aldığı atk~ir?e • 
tun şehrin kW olacağını söylemıştır. 

Asi kınmctleı· Estepoııa ·," 
git1ilcr 

) LeJiyon 
Cebeluttarık, 23 ( A.A. - f 

1 . be ruzden tıı a etranjer'e mensub bın > i 
. . . U i mUfrcze 

Asi ve 200 kışılık bır s var . t' 
k arruza ı ıalaga uz.erine yapılaca ta 

. 't n E tepo. rak etmek üzere Alcezıras a 
na'ya hareket etmiştir. 

ba langıcın-
Öte taraftan, iç harbın ş d 

danberi buraya gC'lmiş olan >•cdi yUz ~n 
• .,.. 1 ganın mu· 

fazla komUnist miıltccı !"a 8 

d . k iızere mez • 
dafaasını kuvvetlen ırrn-. 

kur şehre gitmi lerdır. 

d "hirı lıııum~ol F<1s111 tı .11' 
A ) Havas Şehır nor 

Tetuan. 23 (A. - ·ve blitun 
mal bir manzara gostermektc d 

b kGn var ır. 
i panyol F sınd tam ır su kal • 
Buradakı kı 1 laı da p kaz asker 
mıştır. HC'psı lspaııyn}·a onderılmışttr 

ti hakkında i abatta bulundu. Her hal· 
de bu faaliyet hıç de ımsanacak gı· 
bı de il. On h ft d Fransada kapıta· 

ı . tlı ın en sa lam kalesi olan Fransa 
ıs . 

bank sı a 1 yukarı devletleştirıMı. 

Sılah ım lı hu usı te ehbuslerin elle· 
rinden alını} or K r .ı tlık mc:-· 
sai ve ucretlı tatıl unlerı k nunu ka
bul cdıldı. Amele ücretlerı rttı Ve 
daha hır takım ıçtım ı ı lah t > pıldı. 
On hafta gıbı kısa hır zaman içinde bu 
az muvaffakı} et de ıldır. Fakat Blum
un en bu uk ınuv ffakıyetı buyuk 
hıırbt nberi dur un bir halde bulunan 
. • ıktı dı \e ıçtim i reforma ha-St} ası, 

reketine hız vennesıdır Fran ı lar bir 
defa harekete ehrler e çabuk \ urlır· 

ler. 

,. ulmti 

tngihz Kıralı Sekızıncı Edvard ta· 
tıl günlerini Adriy tık denizinin Yu
goslav hillerinde geçir.•yor •. İngiliz 
kıratının Yugoslavyayı zıyarettnde bel· 
ki de iyasl bir mana }'Oktur. E ascn 
bu tatil günleri Fr .nsanın cenub sahil· 
lerındc geçirilecek ıken, lspanya'da ko
pan i yan u:ı:erıne program değiştiril· 
mı ur. Bu do ru olmakla beraber, fa· 
kat mademkı Adrı} atık merkezine gi· 

d lecckti neden İtalya s hilleri degil 
1 • 

de Yugoslav sahıllerı dıye sorulunca, 
Sekizinci Edvard ın bu ziyaretinden 
bir mana çıkar nlnra hak vermemek el· 
den gelmiyor f ngilız h.ukiımdarlarının 
boyle i tirah t \:e t rıfat zıyarctlcri
nin ehc.mıyetlı ıy ı; cereyanlara çığır 
açtığını tarih g ıştir. Tarihi 
fransız. in ılız ıtıl fı Yedıncı Ed\arcl
ın Fr nsa}a, ptı ı bır ziyaretten Jo • 

ynı ın ılır. hukümd rının Ko
da 1 1 k•} İ gorme i. 1907 

rus • ın h tılafın n b langıcı. ve 
ert si ene Re\ ı· e Ç r ıkincı Nikola 
ıle 'mıılakatı bu do tlu u ittıfaka go· 
tııren lılich eler olmuştu S kızincı Ed· 

vard'ın ziyaretınde belkı de bö) le U· 
mullU bir mana aranamaz. F kat Yu-

ostav} a ıle hal}a arasınd ki muna-
seb tler ve lt 1 ıle İngıltere ara ın· 
dakı gerginlık oz onunde tutul cak o
lursa. ıngı ltz kır tının. tatil gunlerini 
ge ınnek u ere, Yu o 1 vyayı eçme· 
ınde hıç bır m r n ına demek de 

* lmı~tır. 

t teren 
ker 

ifor tlı•, lıiil.-iirneı df• lwmli 
m ınv.ıf of l,·iyetleri nden 

lmlıscdi) orlw· 

Paris, 23 ( A A.) - Havas a1an ının 
M drid'den öğrendiğine göre, başbakan 
Giral deniz h kanhğından çekilmiş ve 
bu b kanhğa Françisko'yu tayin etmiş· 
tir. 

B bakan beyanatında cephelerden 
g len haberlerin hoşnudluğa değer ol • 
dui,;rtınu. Kordoba muhasarasının devam 
ctti~ini ve bu ehre hükumet tayyare 
kuvvetlerniin altmış kadar bomba attık· 
tarını 6ylemiştir. 

Ba bakanın bu beyanatı Kordoba'nın 
hiıkümct kuvvetleri tarafından işgal e
dildi ine dair Bartelon radyosunun dün 
verdi ri h beri dolayıaiyle tekzib etmlg· 
tir. 

J larb bakanı da hilkumet km•vetlerİ· 
nin bUtUn ceph:lerde terakki ve mevzi· 
lcrını kuvvetlendirmekte olduklarını 
bildirmiştir. 

Buna kar91 na yonalist merkezlerden 
gelen h bcrlerde n syonalist kuvvetlerın 
hukilınet kuvbetlerini Kordobanın tima
linde a ır bır bozguna uğrattıkları ve 
bunlardan bir kı mının subayları ile 
birlikte kendi tar flarına geçtigi bildi •• 
rılm ktedlr. Nasyonalistlcrin bir taraf· 
tan 'l'oledo'ya yurudükleri ve öte taraf. 
tan d imalde San Seba tien ve ocnub· 
ta M laga ü erındekı b kılarını artır
dıkları knydolunınaktadır. 

} 11 ım."laı) <ı '"' l lil'On) a i~leı im• 
lmrı t1ıı) acoh 

Bel rad, 23 ( A.A.) - Başb kan Sto
yadınoviç Fransanın Belgrad ctçısine 
y ptı ı teblı att Yugoslavyanın 1 pan
y h kkınd ki 
ani mBJ ıltıhalc ettı ını, ncıık bunun 
ılerdc h rh n ı bır mefrıı hukum tın 
ıay n t kdirınde ötekı devletlerden yar· 
dım ısteyıp bunu elde ed bilmesi pren
aipını ihl 1 edec k bir em al teşkıl e> • 
!ememe ı 1 ım geldigıni bıldinni tir. 

im ari twmı J. O) tluğu 

ilııirttzi lmuı 
Peşte, 23 (AA.) - İyı haber • ı~n 

kaynaklard n bıldinldiğine göre, Ma -
carıstan'ın l panya işlerine karışılma -
ma ı hakkındaki cevabı ıhtirazi kayıd 

olarak, yapılmakta olan konu maların 
iyi bir ekilde neticelcnm sini ileri slir
nıektedır. 

IJir İ,,ı:İfi: f ll/Htl"U da tt•l'l:if 
l'<lildi 

Cebeluttarık. 23 (A.A.) - Rotyer: 
Resmen bldirildığint göre Cebellittarık
tan Fa 'a yolcu ta9ımakt olan İngiliz 

band rah Galıelz.crjon vapuru açık de • 
nizde t panya hUkümetine aid bir harb 
gemi i tarafından tevkif ve muayene • 
ye tabı tutulmuştur. Geminin ne oldu • 
ğu henüz bwlh değildir. Dolaşan riva • • 
yete göııe, 1 P• nyol hnrb gemiai vapu -
nı yedeğe alarak Malagaya götürmuş • 
tür 

Cebeluttarık deni makamları ıs • 
p il} ol aubaylarının GabelzcrJon vapu· 
runu baştan ş.ığı muayene ettiklerrni 
söyl mişlerdir. 

/lir fi i /,arar 'Cİ/u :llJJtccliltli 
Bayon, 23 (A.A.) - Gıjondan bildı

rıldığıne göre ılerin tahas un etmiş ol
dukları Lımanka k rnrgahı, topçu kuv
vetlen ıle tnyynrc:ler tarafından yapılmı 
olan şıddetli bombardımandan sonnı 

zabtedilmiştir. Bombardıman netice İn· 
de bır y ngın çıkmış ve sUratle ctr. fo 
yayılmıştır. Bir çok infilak vukua gel· 
mi tir. Knnug hı işgal etmekte bulunan 
yUz ili ker k çm ğ muvaffnk olmuı· 
tur. 

Asilt•r llcrıı millctlcrtımsı tclgm/ 
lıiiı·o. unun luırarlarmı vrotesto 

c<li)orlar 
Burgo • 23 (A.A.) - H vas al n· 

sından: 

Mıllı komite umumi sekreteri albay 
Mont mer, c:nzetelere bevanntta bulu· 

narak Berıı milletlerarası telgraf muha
berat burosu tarafından alınan ve bütü11 
memleketleri 1 panyanın asıleri tarafın. 
don işgal edilmekte bulunan bolgelerin· 
den gelen telgraflan ve mektubları nak
le tavassut etmeme 'e çagıran kararını 
prote to etmi lir. Mumnileyh, demi tir 
ki: 

''-On be mılyon ı panyol, bu gıbi 
hır ablokayı ya bır anlaşmazlık ve ya
hud hasmane bir hareket olarak saymak 
mecburiyetinde k lacaktır." 

ll<•rn milleılcmra'11 telgraf muluı
'1 •rut bm osunun tıir Wtzıhi 

Bcrn, l3 (A. A.) - Alakalı mdKam· 
lar, ınılletlenır ı telgrat muııaoerat bu· 
rosıınun .l panya nın asılerın cHcnndc 
buıunan mıntkuları ıle yauancı memle
keuer ra ında telgrat muhaberatını ve 
posta munaıcalntını durc:ıunnak gıbı bir 
karar almamı olduğunu beyan ve oUro· 
nun bu ıbi hcrh ngı vir karar almıya 
hakkı olmadığını ilave etme{tedır. Bil· 
ro, muhtelif memleketlerin po t , tel· 
graf ve telefon idarelerinden almıı ol· 
duğu bazı tebliğleri neıretmekten ba 
ka bir gey yapmamı tır. Bu tebliğatta 
büro ile mlinaseb tt bulunmağa aaJli .. 
hiyetli tek ı panyol mlie sesesi olan 
M dıid post telgraf ve telefon mUdU
riyetinin İspanya Uc yapılacak telli ve
y telıiz muh beratının bazı muayyen 
istasyonlar marifetiyle yapılacağını bil· 
dirmit olduğu beyan olunmuştur. BU· 
ro, bu tebliğatı azadan olan öteki mem
leketlere tebUğ etmiştir, 

llill.iinwtcilcrin cuil ii:erirıc 
.) apllcaldarı ttıarruz yormı /;aldı 

Rahat, 23 (A.A.) - Sevil radyosuna 
gore kızılların Sevıl Uzerine bir taarru:ı:· 
da bulunmaları bır kaç zamandanberi 
beklenılmekte idı. Du manın ta rruza 
hazırlanan kuvvetınin mcvku tayyareler 
t rafından kcşfedılmış ve hemen üzeri. 
ne yUrünmlı tur. Karargahtan haı eket 

ctmı olan milli kuvvetler dışarıdan gel· 
mi olan takviye kıtaları ile iltısakl rını 
t mln etm lcr v mark ı ti ri 

lliilliim<•l<.'İl(•r bir ı ı·e<,• t'<ıımru 
mı du lwmbmdımmı ettiler 

Stokholm, 23 (A A ) - Galıll adın
daki İsveç vapurunun K dıks açıkların
da İspanya hükumet gemılcri tarafınd:ın 
bomb rdıman cdilmi olduğu of renilmiş 
tir. Ancak vapura hır şey olmamı \ e 
Portekiz lım ıılanndan Stubal'c gıdebil-
mlştir. ı 

Dı ı ler bakanı, vapurun ugrnmı 

oldu 'U bu ta. rruz hakkında taf ilat gel· 
me ini beklemekte ve diğer devletlerin 

Mndrid hUkümetınin ilerin i g li aı. 
tında bulunan blitUn lımanlan harh böl. 

ge l ymak suretinde almış oldu ll k • 
r r üzerınc ne gıbı bir hattı hareket ıt· 

tiha:ı: edccekle. ıni öğrenmek istemek· 
tedlr. 

/lir le1ı·:uıuı nıulıımmaı ı Cl/mru. 
111111 t<ıyfulnnrıcı :ıiltilı tlağıtıltlı 

Mek iko, 23 (A.A.) - Vcrakruz dok 
i çilen, l pany hükumeti namına mil· 

hiınmat ta ımaktn olan Mahgillanes va· 
puru mürette tına, vapur açıkı ra çı· 
kınc fa ıstkr tarafından yapımıaaı 

muhtemel bır taarruzu pilskurtebllme· 
lerı içın, sılah vermişlerdir. fılm kıka 
o renıldı ine gorc vapurun zabitlerı i· 

1 hların gemıye yukl tilme ine engel 
olm k ıslemı ler ise de murcttcbat on

ları bu mUnınn atlarndan vazgeçmiye 
mecbur etmı leıdır. 

f. ııiri'tlt• titıfü•r bii) iil. 
im; •mw ll~r<ı<lılu,. 

Hcndey, 23 (A. A.) - Gijon cepnc· 
sinden alınan haberlerde mebus Pena'• 
nın kum: nda ı altında bulunan AstUri'· 

lı m den i çilerinin ilerin son ı.lper· 
lcrıni ı ptetmi oldukları bildirilmek
tedir. Muh rebc çok iddctli olmu ve 

her ıki taraf da ağır zayint vermı tir. 
YUıı elli sı e ır edilmiştir. Haber ve· 
rıldiğin göre ı.ilerin yüksek rutbcde· 
ki subayları hukUmet kuvvetlt'rının e
line du mcmek ıçın kendılerinı dlJı r. 
mU terdir 
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nil>liyograf ya 

Kemalizim r1. 
Cumuriyetten sonra, ırtkıHibımızm 

izahı yolunda kalem yürütenler az ol
muş değildir. Ancak, nutuklar ve ma
kaleler şeklinde, muhtelif gazete ve 
mecmua sUtunlarına gömülmüş olan 
yazıların dışında, davayı geniş bir de
neme şeklinde ele alarak bundan bü
yiık çapta bir eser çıkarmaya çalışmış 
olan aydınlarımızın sayısı pek az ol
duğunu ve bu sahada vücuda getirilmiş 
otan tek tük kitabların da izahına ça
lıştığı eserin heybetiyle mütcnasib 
kudrette ve onu bütün s.umuHyle kav
rıyacak bır genişlikte bulunmadıkları

nı itiraf etmek mccbu .. iye•\ndcyiz. 
Yıllardanberi bcıdedigiıı.ız, sez::li

ğimiz hakikatleri formule .clere::\.. daha 
iyi kavramamıza imkan v •ı ecck olan 
esere nihayet bugün sahih 1·ı!unuyo-

ruz. 
Bu eser, Bay Tekin Alp'ın "K(;n,a-

lizm" idir. ı 

Müellif eserini vücuda rctirirke ı. 
inkılabın sadece bir kronolojisini yap· 
mak ba~"lrılan işleri birer birer say
makla iktifa etmek istemi!'! değildir. 

O. hadiseleri ancak fikirlerin aydın
lanmasında mtlessir oluşları derecesin
de ehemiyet vermiş ve her inkılabı İ
cab ettirmiş olan zaruretlerle bunların 
temin etti i biıyuk iyilikleri anlatma
y2 çalışmıştır. 

Müellifin girişmiş olduğu teşebbüs. 
türk inkılabının. bütün nüanslarile 
kavranması için, çok kültürlü bir kafa 

ile derin bir görüş istiyen son derece 
kompleks mahiyeti dolayısiyle, son 
derecede çetin bir işti. Fakat Bay Te

kin AJp, bu çetin yükün altından, bü
yük bir suples'le sıyrılmasını bilmiş. 

inkılabımrzın içinde muhtelif temayül 

nüanslarına sahib herkesi aynı derece
de tatmin edebilecek formülleri bul
muştur. 

Kemalizmin artık bir dokterin 
karakterini iktisab etmiş olduğunu te
barüz ettiren mücJlif, sonra Kemalist 

1 

prensiplerin, tecrübe ve realitelerin i
cabları karşısında tamamiyle kahblaş

mış olmadığını ve alastikiyetini muhafa

za ettiğini söylerken nasıl tezada düş
memesini bilmi~sc, turk inkıHibında da, 

.geçirdiğimiz istihalenin striıktüriınine 
dışardan sathi bir gözle bakan bazı ya
bancıların mesela devleçilik ile demok
rasi pren iplerimiz arasında görmeleri 

mümkün olan zıdlıkların neden haki
katte asla varid olmadıgını da o dere
ce meharetle anlatıyor ve bunu yapar
ken. delillerini muayyen doktrinlerin 

kıyas!anmasından değil, tiirk inkıllibı

nın hususi)'i!tlerinden ve kelimelere 
verdiği hususi tariflerden alıyor. 

İzahları daima hüyük türk ş lısiyet
lerinin sözleriyle tevsik eden Bay Te-

kin Alp, bu eserle inkılab davalarının 
en hayati meseleleri hakkında en sala
hiyetli şahsiyetlerin birer düstur kıy

metini haiz tariflerini toplu olarak e
limizin altında bulundurmak gibi bü

yük bir hizmet de görmüştür. 

Bav Tekin Alp, eserini yazarken. 
en fazl<ı. yabancılara yeni Türkiyeyi 
anlatmak maksadını gütmüştür. İtiraf 
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etmek lazımdır ki hakikaten şimdiye 

kadar hiç bir yabancı dilde, inkılabı

mız hakkında bu kadar tam bir precis 
vücuda getirilmiş değildir. Ancak şu
rasını da ilave etmeliyiz ki, "Kema
lizm" kitabı, her türk mUnevverinin 
okuması ve daima müracaat etmesi la
zım gelen bir kıymettedir. 

Turk inkıHibını en iyi anlamasınr 
ve takdir etmesini bilmi§ garb büyük

lerinden biri olan B. Edouard Herriot, 
fransızca metnini okuduktan sonra, bu 

kitab için yazmış olduğu bir mukaddi
mede şciy le diyor: 

"Bay Tekin Alpın bu güzel eseri. 

hissiyat hararetiyle bilgi sekinetinin 

uzlaşabildiğini ispat ediyor. 

"M iıelliften, evvela yurdseverlik 

duyguları emrine tahsis ettiği genis 

kültürü övmeme müsaade etmesini di

liyeccgim. Müellif, Kemalist eseri te

barüz ettirmek için, tiırk inkılabını, in

san ruhlarını ve müesseselerin mahiye

tini degiştiren o cihanşümul hareket

ler meyanına idhal ediyor. o inkılabın 

bu hareketler ıdadına nasıl girdiğini 

ve bu hareketler arasında nasıl tefcr

rlid ettigini gösteriyor. 

"Dağ tepelerinde tutuşup ufku baş

tanbaşa aydınlatan ateşler gibi. gece 

karanlıgında, Anadolu yaylasında par

lryan bu teceddüdün büyiı'klüğü ve 

kendine has başkalığı, bu suretle belir

mektedir." 

B. Herriot, müellifin yüksek kültıi

rüne işaret etmekle hakikaten yerinde 

bir müşahedede bulunmuştur. Eserin 

başından sonuna kadar, insanı, ince bir 

zekanın emrine verilmi bu kultürün, 

en giıç muadcleleri hal hususunda, ba

şardıgı çetin iş için hayranlık duymak

tan kendini alamıyor. 

Bay Tekin Alp, yalnız turk aydı.1 

Jarına, hasret kıılmış oldukları inkılaı..ı 

eserini vermekle kalmıyor, n} nı ;::a

manda, büyiık verimli çalısmalarırt han

gi yolda inkişaf etmesi İcab ettiği hu

susunda da muharrirlerimize bı r ör

nek t ~kil ediyor. 

Mucllıfin her bakımdan oımlmeye 

deger olan yuksek kabıli et ni ve o 

} iık ek kabiliyeti i.ıu k .. dar luzumlu bir 

i e tnhsı .. cdisini tak :ı le •ı rıı in ı . 

( ) Yazan: Tekin Alp, Cumuriyeı 
g.ızctc ve ın:ırbaası. JSO sayda, 150 krs. 

i Zafer ve 
Tayyare 

Bayramında~.? 

INGILTERE VE MISIR 
Le Tcmps ga4etesinin ba~ yazısrn

dan: 
Tamamiyle hazırlanmış ve parafe 

edHmiş olan ingiliz - mısır ancflaşması, 
bu ayın sonundan önce Londra"da im
zalanacaktır. Bu, şarki Akdenizdc va
ziyetin inkişafı bakımından ehemiyeti 
pek büyük olan bir hadisedir. Bu ka
dar kompleks ve nazik bir diplomatik 
eserin birkaç aylık bir görüşmeden 

sonra iyi bir sona vardırılmış olması, 
gerek ingilizler ve gerekse mısırlılar 

tarafından realite duyusunun ve günün 
gerektiklerini anlayış hassasının mev • 
cud olduğunu isbat eder. Londra ve 
Kahire hUkümetleri, her iki tarafın 
esaslı prensiplerini masun tutacak bir 
uzlaşmanın akdini mümkün kılmak 

için, çok yol almak mecburiyetinde 
kalmışla,rdır: Bu prensipler, mısırlılar 
için memleketlerinin istlktali, İngiliz
ler için de imparatorluğun emniyeti 
idi. İmzalanmak üzere bulunan andlac:
m ile ingiliz • mısır münasebetleri ta
rihinde • çok müşkül ve hatta trajik 
günler görmüş olan bu tarihte - yeni 
bir devre açılacaktır. Karşılıklı itimad
sızlık ve gucenmelerle dolu bir mazi ka
panmış bulunuyor; vahim anlaımazhk
lar ortadan kaldırılmıştır. Ve bu gö • 
rüşmeler, memleketin mutlak istiklali
ni istemekte hikmeti vücudunu bulan 
milliyetçi Vafd partisinin en salahi
yetli mümessili Nahas Paşa tarafından 
mesud bir neticeye vardırılmıştır. 

İngiltere daima, Nil vadisindeki 
vaziyetinin, imparatorluğunun emni -
yeti bakımından en sağlam sedlerden 
birini teşkil ettiği kanaatinde bulun -
muştur. Bu vaziyeti olduğu gibi muha
faza etmek arzusu, Londra hükümeti • 
ni hatta işçılcr ıktidarda bulunurken 
hile - İstikbal için sağlam garantiler 
elde etmeden Mısır milliyetçiliğine hiç 
bir tavizde bulunmamaya sevketmiştir. 
Büyük harbın ertesinde İngiltere pren
sip itihariyle Mısırın istiklalini tasvib 
ettigi zaman, bu tasvibi dört şarta ta
bı tuttu (lngiliz münakalatı için cm • 
nıyet garantisi, her hangi bir yaban -
er müdahalesine karşı Mısırın müdafa
ası, ın iliz - mısır Sudanında ingiliz 
kontrolu ve yabancıların menfaatleriy
le azlık h klarmın korunması). Bu 
şartlar i tıklali oldukça hayali bir ma
hiyete koyuyor ve buna mahdud ve 
murakabe edilen bir hakimiyet manza
rası veriyordu. Kati bir hal şekli, Mı -
sır mi1liyetçilerinin çetin mukavemet
lerine \'e İngilizlerin esasen meşru olan 
hiç ir şeyi te auüfc bırakmamak endi
selerine maruz kaldıgı için, on beş se
neye yakın bir müddet muvakkat bir 
'lekil muhafaza edildi. Fakat, birkaç 
sene önce. Nahas Paşa. o zamanki isçi 
kabinesinde hariciye işleri devlet sek
reteri olan B. Henderson'la doğrudan 
doğruya müzakerelere giriştiği zaman, 
iyi bir hal şekline varma işini kolay -
!aştıracak yeni bir fikir belirdi: Bu
günkü reiimih yerine İngiltere ile 
müctakil Mısır arasında bir ittifak ika-

me etmek. Bu ittifak İngilterenin ha
yati menfaatlerini ma un bulnduracak
tr. Görüşmeler miışkül bir zeminde in
kişaf etti; birçok defalar tatile uğrı -
yan müzakereler sonra yeniden başla
dı; Mısırda husule gelen vahim iç buh
ranlar az kalsın bunları biı~bütlın aka
mete uğratacaktı. Bununla beraber bu
gün. bu müzakerelerin ,beş sene evvel 
başlanmış oldugu zihniyet dairesinde 
sarih neticelere varmış olduğunu görü-

• 
yonız. 

lngıliz - mı rı andla masında üç e
saslı kısım vardır. Birincisi askeri me
seleler hakkındadır, ikincisi Sudanın 

rejimine taalluk eder, üçüncüsiı bütün 
devletleri alakadar eder. Halli en faz
la güçlük doğurmuş olan meselenin as
keri bahisoldugu kolaylıkla anlaşılır, 

çünkü burada İngiltcrenin emniyeti, 
Süveyş kanalının müdafaası ve şarki 

Akdcnizde nizamın muhafazası bahse 
mevzu oluyordu, Andlşama, Kahirede
Jı:i İngiliz kıtalarının tedrici surette 
İsmailiye'ye doğru çekilmesini gözet
mekte, Mısır hukümetinin Süveyş ka
nalı mıntakasında yerleşmiş olan İngi
liz hava kuvvetleriyle askeri ktıaları 

için kolaylıklar göst~rmesi, İskenderi
yede Akdeniz İngiliz deniz kuvvetle • 
rinin ihtiyaçları için muvakkat tedbir
ler ve kanal mıntakasiyle f skenderiye 
arasında münakalenin ıslahı esaslarını 
havi bulunmaktadır. Buna karşılık, or
ganizasyonu bi:- İngiliz askeri heyeti -
nin nezareti altında yapılacak olan mil
li Mısır ordusu için, büdce imkanlann
dan doğanların dışında, hiç bir tahdid 
konulmamıştır. Sudana gelince. Mısır 
bu mıntakanın müdafaasına tekrar iş -
tirak edebilecek ve mısır tebaaları bu
rada idari vazifeler alabilecektir. Bu 
taviz mısır l"lilliyetçilerini çok mem -
nun etmektedir, çünkü bu suretle in -
giliz - mısır ı:;ııdanında müşterek rejim 
tesis edilmektedir. Kapitülasyonlara 
gelince. Mısır, bütün alakahların kapi
tülasyonların ilgusmı kabul edecekle
ri bir mıllctlerarası konferans topla -
mak niyetindedir. Mutavassıt devre es
nasında muhtelit mahkemeler çalış -
makta devam edeceklerdir. lngili hü
kümeti, kapitülasyonların il~ 'lr husu
sunda, Mı•;ır huktimetinc muz ret e
decektir. Fransa - ve daha b ş a dev -
Jetlerde - bu meselede yakından alaka
dardırlar. Kapitülasyonlardan müte -
vellid garantilerin terkinden önce 
muhtemel bir hal şekli derinden deri -
ne tetkik edilmelidir. 

Gerçi, pratik şümulü hakkında bir 
fikir edinmek ıçin andJaşmanın metni
ni görmeyi beklemek icab ederdi, fa -
kat maliim olan ana hatlariyle, bu, hem 
Mısır milletinin istiklal hissini göze -
t en. hem de İngiltereye hayati menfa
atlerinin k~runması hususunda garan
tiler veren çok makul bir anlaşma tek
linde görünmektedir. 

Bir yandan lngilterenin politikası 

esaslı noktalarda Mısır milliyetçiliği -
nin mı•lcavemetini eskitmeye muvaffak 

oldu, citeyandan da Nah 
Kahire devlet adamlarının 
Mısır ist}klalinin 1nı:;ilte 

itimadsızlıgı maglub etıflC 
oldu. Bu defa vaziyetin b 
için de çok sarih ve aydı 
aldıgı ve bir ingiliz - mısıt 
artık saglam temeller üJC 

bilecegi milşahede ediJiyoı: 
Londra hükümetlerini, bet 
tehlikeye karsı kuvvetli "il 
miıdafaa tesis euecck bit 
varmak için karşılıklı ta 
Iunmaya sevkcden amilin 
şarki Afrikadaki } eni hi 
ğu tahmin edilebilir. Ha 
hinden sonra, İtalyanın ,ar 
daki vaziyeti, ingiliz - ın asi 
sının akdini muhakkak kİ 
dırmıştır . 

l - Oda musikisi 
2 - Çocuk saati 

· atf 3 - Orkestra plka neşnY 
4 - Ajans haberleri 
S - Caz musikisi 

18.-
19.- Haberler 
19.15 Muhtelif pHiklar 
20.- Keman ve viyolonsel 
20.30 Stüdyo orkestraları 

21.30 Son haberler d 
Saat 22 den sonra Ana ısf 
nın gazetelere malt• 
servisi verilecektir. 

Bt·l:;!racl r:ul' • 

Kısa dalga-{49,18 nı. 11'~ 
ı - Radyo konseri 20 00 
2 - Balkan radyosu gurıde 
(türk('e, arnavutça, maca..r~ 

3 - Yugoslav ajansı haber S 
4 - Fran ızca haberler zı.t 

0 
5 - İtalyanca haberler 22~ 
6 - Almanca h., 1 r sc 

7 - Konser 23 00 
8 - En son rad} o haberterı 

Büyük vatani teı 
yapıldı 

Atina. 23 (A.A.) - tşçi 
,darc 

ne mensub kurumlar 
bu sabah vatanseverce rnı.ı 
hürler tertib etmişler ve bll 

esnasmda meçhul asker a 
çelenk konmuştur. 

ıerııı Gazeteler bu tezahur 
nasını chemiyetle kaydetme 

CENGEL. KiT ABI 
Yazan: Çevuen: 

kaı:pla§tıgı yer, s.ına ;•umuşak bir yac;uk o/ur; biz 
yorgun argın sen ı.ıhat edesin diye kıvrılıyoruz! 

Ne dalga/al' seni uyandıracak, ııe köpek balığı üze
rine çullanacak, en yaı·aş yaı•a.ş sallanan denizle
rin kollannda uyurken. 

- Fok ninnisi -

bulunursa bulunsun, bu mevsimde bir torpi
do hızıyle yüzerek bura;a gelir ve denize 
mümkün olduğu kadar yakın bir yere yerle
şerek bir ay kadar arkadaşlarım avlamakla 
vakit geçirir. Deniz-avcısı, on b..:ş yaşında i
ri, gümüşi bir fok balığıdır; omuzlarında ye
lesi ve ~ğzmda iki uzun ve. sivri köpek dişi 
vardır. Ön ayaklarının üzerine dikilecek o
lursa yerden irtifaı dört ayak kadar tutar. E
ğer birisi cesaret gösterip de kendisini tar
tabilirse, ağırlığının yedi yüz pavnd olduğu 
görülür. 

minde, kırk, elli bin fok, aynı ~.., fi 
le oraya geldiği için kumsalın uze 
lıklar, kökremeler, haykmşmalat 
kunç olur. ~ 

Huçinson tepesi denilen yüh"S:ı 
den, üzeri birbiriyle savaşan fo 
üç, üç buçuk millik bir toprak P8 bır 
rede bilirsiniz. Denizin üzeri. de 1 
karaya çıkıp dövü, ten kendı paY 
mak için sabırsızlanan fokların d• 
doludur. Bunlar denız kenartarırı /1 

Rudyard KiPd~G Nurettin ARTAM 

Şir Haıı'w derisi iizcrinde d, ns edıyorum, fa
kat yureğımde bır agırlık v;ır. Koyden er/an taş

larla ağ?.1111 kesildi; fakat dönüp Cengele gcldigim 
i~in içımde bir llafil/ik var. Bilmem ni in? 

llkb:ıh:ırda do\·Ü~cıı yılanlar ,,.ibi, içımcle iki ~ey 
çarpışıyor. 

Gözlerimden yas geliyor; lakın onlar yuvarla
nırken ben gülııyorum. Bilmem, 11için? 

Ben iki ."4fovgli'yim. Fakat Şir Han'm derısi a
yaklarımın altındadrr. 

Blitrın cenuel benim Şır Han'ı oldi rdüg mü 
biliyor. Hey kurt/ r, b kın, iyi bc:ık111. Yurr ~imde 
ani m yl r en dolayı bir ğır/ık v r. 

Beyaz fok 
S ı b ?e im. gccl' ardımızdadır. ı·e yeşil ye ıl 

ışıldayan sular karardı. Yuksekliklerdcki ay bizi 
bıılmak için aşağıya bakıyor. Biz kovuklarda dinle
wr yabud aralıkta giireşirkea dalganrn dalga ile 

Bundan lıirkac. yıl önce olup biten bütün 
lm şeyler, Bering denizindeki Sen Pol ada
smda, Noastoşnah adlı yerde, yahud şimal -
şark burnunda geçmiştir. Bu hikayeyi rüz
garla savurularak, japonyaya gitmekte o -
Jan l)ir gcmin~n ~üvcrtesine dü§en ve benim. 
kamarama alıp bir iki gün dinlendirdiğim, 
beslediğim, gücü, kuvvet~ yerine gelince 
tekrar Sen Pol'e gitmek üzere salıverdiğim 
Limmerşin isimli bir kış bülbülü bana anlat
tı. Limmerşin pek ufak tef ek bir kuştur; fa
kat sözün gerçegi nasıl söylenir, bunu bili
yordu. 

Novastoşnah'a, i~i düşnJJeyen hiç kimse 
uğramaz \ e orada gedikli isgüç sahıbi olan
lar yalnı f k b lıklarıdır. Onlar, yarm yüz
binlerce, SOf uk ve kül rengi denizden çıkıp 
oraya gelirleı; çünkü Novastoşnah'ın kum
salları, foklar için dünyanın en rahat yerle
ridir. 

Deniz-avcısı, bunu bildiği için, nerede 

Üzerinde çetin savaslarda alınmış yara
ların yerleri vardır; fakat kendisi daima ye
ni yeni savaşlara ginnege hazırdır. Evvela, 
sanki dilşmanmm yüzüne bakmaktan kor
kuyormuş gibi başını b:r yana yatırır, ondan 
sonra bir şimşek ~üratiyle karşısınd.,kinc 
bir saldırış saldırır. Bir defa dişleri karsısın
daki fokun boynuna gectikten sonra artık o, 
isterse kaçabilir su ar i bu kuv\i etli di~ler 
onu bırakırsa. 

Bununla beraber Deniz - a\ cı , yenilmiş 
bir fok balığını asla kovalamaz; bu, kumsal 
yasalarına uymaz. Onun deniz kenarında 
yeni yetişen yavrularına bakmak için bir 
yere ihtiyacı vardır. Fakat bir bahar mevsi· 

.. . d 1 tidl., rm u.zerın e ve yavru arın ) e ~ 
diği kaya kovuklarının yanıba d 
şürler .. Çünkü bunlar, insanla: kBe 
ve yapacaktan işin yolunu b lrtln 
lardır. Bu gürültü patırdı arası 
parça edilmeyi hiç de istem ) ell 8 
yısm, haziranın sonuna kadar ıJ 
mezler. Henüz C\ b~kımını e 
i..ı~, dört yaşındaıei ) avru fo 
hatlarının arasmd n ge er eıı e 
dar içerde, kn nluklarda oyn ~ t ti 
yıiyen her ye il n tı kemi ır e · f 
- bekarlar - adı verilen bu geııÇ 
yalnız Novastosnah'da iki, üç yiil 
vardır, (Sol* 
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r~riste 
R d S ar ve Çin milli 
ta ımları kerabere 

kaldılar 
J 

t d· 

ı\ınerika<la 
· .... · · seçim Cv111ur Reislıgı ıçın 

savaşı başladı 

lalnn., 1 le 
B. Landon, o un devam a oy 

Dlittir: . e 
.. _ Ziraı ı uhsalatı tahdıd etm: 

lnatuf olan gayretler kırk s~ne gerıye 
lhmelı: demekti. lpizlere daım.t ~uret
" ardımda bulunulması iısizlıgı dur• 
~ y lh "bi ktihsalitın tahdıdi 
vuramıyacas• 11 • 
41e l sizli i bUıbiıtiln arttırdı.,. . 

B
f Lang don inhisarlar ve imtıyazla· 
• • ai bbUa

lm kaldırııınasını ve huau • tefe 
Jerin tetVik ve tetciini ıavsıye. etmlt· 

• b, Amerikayı tetkıl eden 
~ ... Mumaıley libl tlerin Va· 
41evletlere alt olan sa .

1 
ye ·n·ın aley· r edı meıu 

flngtonda santra ıze erikahlara hlir· 
lalnde bulunmut ve anı k nnıalı: im• 
rlyetlerini ve hakla~ı~ı va:~ek sure· 
Wnım temin edece&ını . . 
tiyle .CSzlerine nihayet verınııtır. 

B. Bek Gdinya'ya gitti 
A) _ Dıt Bakanı 

Varşova 23 (A. · . nmek u ere 
B. Bek birkaç gun dınle 
Gdinya ya gioniftır. 

Giritte 
Bir ingiliz tayyaresini 

kurtarmak için 
çalışmalar 

) Girit valisı ya· 
Atına, 23 (A.A. - l'man rei· 

• lı:uınandanı, ı 
mnda 1andarrna ba)de tiddetli bir .a ve dok lorlar olduğu a .....-..,.. 

. duten ru• ... -J-
lırtma esnasında denl%e 'lk 

k rtanıantara ı 
illeniz tayyaresinden ~ Tayyaredcki 
JUdımda bu]unınUflar. · 1 bı'ri aan .. · öJınlif o up • 

fedi yolcudan ıJma yaralıdır. 
ft dördü de hafif surette . ttebltırun 
..,.,. 'ba t olan mure 
.uurt kitiden • re B "tün yaralı· 
!.I haf'f arabdır. ıı .. ardU de ı Y nakledlimiıler 
lar lmheria vapuruna 
'tir. 

reye çe 

Amiral Horti ve B. Bitler 
ne konuş tul 3r? 

Vvana (AA)-Sı 

1 H rtı ile B. Hıtlerın B 
1 Amıra 

te dend ruşınu Jd k arı erı 
1 tır Umumı ıntı 

nı ha rctl rşı am 
. b nezaket ı} aretın· 

b bu t) r t n ır . 
du u merkezınde· 

den başk ır y 1 
dır Sanıldığına gore Sovyet mesc e ı 

bu oruşınenın 
başlıc mC\I zulanndan 

birt olcnu tur 
Geçenlerde Lınz tayyare me danını 

. lan Mareşal Balbonun 
zıyaret etmış . 
Avusturyada bulunmasının da Amıral 
Hortinin aiyareti ile alakalı oldulU 
tabmiA oıunmaJrt8clır Aınıral, B Mik 

Jas ve B. Şufnlı ile de ,aruıecekdr 

aib Hord'nJn slyareıi ve 
mtlCflT ba~mı 

Pe§te, 23 (A A ) Macar a a ıı bıl-

dınyor: Hitler'ı zıyaretı u· 
Naıb Horu nın 

. ar m tbuatı tarafından hır ne 
tun mac _.__... unff oıumnakt• 
saJrrt ı.ıckcri '719••• 

dır 
Pester L d' dıyor kı 

' Coğrafı yalunlık vesılçsınden ıtıfa· 

d 
_,_ csıhıen temaaa gelmek devlet 

de C erQA :r- • )t t da bar idettlr Bu neza e 
reıs~r~ ·:~~ rı e dostlukla bağlı bulu
hare kie d_,let reısı arasında yapıldığına 
nan ı "' . hal ı kt -daha tabu bır a m a 
göre bır kat . . mah 

Bu ziyarctın siyasal bıç bir ıye· 
dır. N b Horti Avuıturyadan do-
ti .lhktur. aı ' 

r- rdsi Miklaı'a da aynı 
nUıunde cumur 

k t ..;yaretınde bulunacaktır. neza e ... 

Anıiral Horu B. MuM>liıfi ile de 
konllfllCdk 

23 (AA.) _Naib Hortı nın 
Pettıe• .d l 

Hıtler ile 1örU1t11til reırnen teyı o un· 

ınaktadır. 
Henüz tee) yüd etmıyen batka bır 

.sı.rt yalımda pmaıı Korent'de 
habere ıv • 

k Avusturya manevraları nna· 
ya d1~ort Musolini ılc de eorü,ecek· 
11n a 0 

tir. 

uı;u s 
&liL 

cü oku ) 
Sultanhamam) Alı B l 

karaabah sok 20), Alı Çorak (Star • 

burg unıverııteıı talebcıı Pang ltı po 

ta kutusu 36), Bn Ahye Yaşar (ögrct

ınen Şitll Samanyolu), BB. Arıf Çakar 
<l•t. Aksaray Sofular No: 33), A. Tatçı 
(Beyollu htıklil cad 233), Bn. Avni
ye (Kodıkoy HUnkir ımam), BB Azı 

(ögreunen ht Yüce ülkü liacaı), Baha
dir Alkın (talebe yllbtk ötretmen oku 
lu), BBn Bahriye K rtan (Beykoz ıl 
çebayı eti) B hice Art ncl (oğretmc 
Xadıköy Moda cod. 15), B. Cavıd U a 
(Batyar direkt r Darü ,afaka hı ), 

Ba Mümta Ergın (Buru t k k 1 

Plan Kopyala•~ 
ı 7 Ağustosdan itibaren 11t:tro "ar• .,j 50 Kuru~a 

Kanm cevelanı 
Cıdai 0 1 ıl r sı 

& 

IJiJ KurulL'l)ları 

c mıvetin nı mn 
hınrc ycnı merke he C· 

ı ılc bitecektır 

Halil Naci Mıhcıoğlu 

ve a d 

SA.Yf A.S 
ti & 

( rctmen 4 

G enç (Dt ı m ı m hasebe 

d ) B M Y Jcacer (K t Sultan 
met Dcmırci Fa 1d sok k), BBn N 
cıye Saydam (talebe Be kt8f Ha 

p ta dere i) Nacıye tar Ölretm 

(Şııli S m olu sok 93) B. Nad 

ÖzteJJı (Llilch tıb talebe yurdu), B • 

Nazmıyc Ö oncnç (Unkapanı 54 en 
kul öfretmenı e9ı), BB Necati (Unk • 

panı Kitib Sınan cunıi 10k ), Nur 

Mehmed Aysam (dıt hekimi), BB 
Olcay Tok (Dr. Ekrem) GlillUm D 

hoar (ölretmen. 3 cu orta okul) S 
bcyla (Ftner yolu Hatboyu No 5) 

B 01nıan Bqlcol (Sulta hmct tıb 

!ebe yurdu), BBn Zeliha Ö•eı (Ya 
dlrektor), Z kı Zeren (tıb faktllten a 

natomı d ç n ), T. Tarık (nukat) 

Şukru Tayanç (o retmcn). ŞilkrU ı 

(ö rctmcn) SuJcyman Öz (ba9ö ret 

• 

men), BBn Servet N ılı (komisyonc 

Naüuwı il) Scrpubı Gu.r4ikl'M (~~ ....,_ 
retmen) Se h Dary ı (a tttmen). 

Sat n • V lu B S fı ( Ukaek t 

c 

nkal"a lıalk vind 
Ku Nılla~ ıoı)lanıı11nı 

lmıl,muı ı)rogramı. 
Ankara Halkevı, bilyuk netıcele 

verecetl tlmcltdcn arsıulusal bir mabi· 
yet almaaıyle bcllı olan ilçUncU dil ku 
rultayı toplanmaıını 'kutlamak için 
konferanslı, 'lftUllkUl bir edebiyat &e 
ceıi tertib ttmittlr Bu mUıt bayramı 
kutlama ıecesindc Hıllrni alOllları 
tam bir tenlik havası Jlfıyacalrtır. 

Gece, Kemalettin Kiminin bir kon-
f t'ranıı ıle a~ılacak: dit dcvrlmlnin ma 
ni ve Umulilnil tebarlb ettirecek. bu 
k nferanaı Halkevı müzik 9ubealnln 
aol lan tak edecektir. Eiltnct an 
ıında ta l nevıehlrli Tahsin halk 
turkule ı t nnüm edecek ve halkev 
ı nçl ı vrımıni eserlerle ıöı ö 
nüne k m 1c lçın seçme hrler ve n • 

c klardır . 

Tel. 1230 



SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLİGİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Niğde garnizonu için ihtiyaç görülen 48000 kilo arpa kapa· 

1ı zarf usuli ile 31·8·936 pazilrtesi günü eksiltmeye konulmu tur. 
2 - Tutarı 14400 lira olup ilk teminatr 1080 liradrr. 
3 - Şartnamesi Ankara levazım amirliği satın alma komisyo· 

nunda da görülür. İsteklilerin Niğde satın alma komisyonuna mil· 
racaatlan. {396) 2-3683 

İLAN 
1 - Harbiye mektebi ihtiyacrna sarfedilmek üzere 4000 kilo 

kırmızı mercimek 29-8·936 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
suretiyle alınacaktrr. 

2 - Eksiltme Ankara Levazrm amirliği satrn alma komisyonun
da yapılacak ve ,artnamesi mezkQr komisyonda her gün görülür. 

3 - Mercimeğin tutan 680 lira olup muvakkat teminatı 51 liradır. 
4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerin· 

deki vesaik ve teminatı muvakkate makbuzları ile belli gün ve sa-
atte komisyonumuza gelmeleri. (394) 2-3685 

İLAN 

1 - 38000 kilo sade yağının ihale günü olan 11-8-936 sah günü 
saat onda istekli çrkmadığrndan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltmesi Sarıkamışta tümen satın alma komisyonu bina-
sında 29-8-936 cumartesi günü saat onda yapılacak. 

3 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 
4 - Tahmin bedeli 24700 lira muvakkat teminatı 1852 lira 50 

kuruştur. 
S - İsteklilerin belli edilen ihale saatından bir saat cveline ka-

dar kanunen komisyona verilmiş bulunacaktır. (414) 2-3688 

1LAN 
ı _ Karakose merkez kıtaat hayvanatı ıçin 900.000 kilo, kagız· 

man krtaotının 800.000 kilo arpası kapalı zarfla münakasaya ko-
nulmuştur. . 

2 _ Karaköse arpasının muhammen bedelı ~1500 lira ilk temi· 
natı 2362 lira 50 knruş ihalesi 7·9-936 pazarte.sı .günü saat ı 1 de 
kiğızman arpasının_ muhammen bedeli 32000. lıra ılk teminatı 2400 
lira ihalesi 7-9-936 pazartesi günü saat 1.5 dedır. 

3 _ Arpaların şartnamesi Karaköse satın alma komisyonunda 

parasız görillebilir. .. .. 
1 

4 _ isteklilerin kanunun 32, 33, 34 uncu maddeleri mucibince 
teminat makbuzları ite teklif mektublarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(496) 2-3812 1 

iLAN 

ı - Edremitteki birlikler için kapalı zarfla 400000 kilo ekmek· 
tik un alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli altmış bin liradır. 
3 - İhale 11 eylQl 936 cuma günü saat 11 de Edremitteki aske· 

ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat temlnatr dört bin iki yüz elli liradır. 
5 -- Teklif mektupları münakasa saatından bir saat evveline 

kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartnamesi Ankara Lv. amirliği İstanbul kumandanlığı ve 
Edremit satın alma komisyonlarında görülür. 1stiyenlere üç lira 
mukabilinde verilir. (476) 2-3889 

Malatya ''ilayeti Nafia 
l\lüdürlüğüııd~n : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak hükumet bi-
nası temel incıaatıdır. İhale kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

2 - Kec:if bedeli 20564 lira 46 kuruştur. 
3 - Bu· işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa isleri c:eraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
İ - Hususi şartname 
G - Keşif cetveli silsilei fiat cetveli meteraj cetveli proje 
4 - f stiyenler bu şartnameleri Malatya Nafıa dairesinden gö-

rebilirler. · 
S - İhale 7-9-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat onbeş· 

te Malatva Nafıa Miidürlüğünde yapılacaktır. Teklif mektupları
nın ihale saatından l5fr saat evveline kadar komisyon reisliğine tev· 
dii lazımdır. Posta ile e:önderi'ecek tcklifnamelerin geç gelmesin· 
den dolavı mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 1542 lira 33 kuruştur. 
7 - İsteklilerin ehliyet vesikası almak icin ihale tarihinden la· 

akal sekiz gün evvel Nafıa Vekaletine müracaat eylemeleri icap 
eder. 

8 - Bu hususta daha fazla malfımat almak istiyenlerin Malat· 
ya Naha Müdürliiğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(571) 2-3899 

Elaziz \ 1ialyeti tskan 
Direktörlüğündt~n : 

1 - Palunun kapu açmaz köyünde yapılacak 36 çift göçmen evi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher çift evin keşif bedeli 567 lira 38 kuruş olduğuna gö
re otuz altı çift evin keşif bedeli mecmuu bedeli 20425 lira 68 kuruş 
olup muvakkat teminatı 1532 liradır. 

3 - Bu eksiltmeye ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Keşif cetveli 
C - Resim ve planlar 
İstiyenler bu evrak s•ıretlerini bir lira ücret mukabilinde EHiziz 

iskan dairesinden alabilir. 
4 - Teklif mektublarının bir eyli'ıl 936 salı günü saat on beşe 

kadar EUiziz İskan MUdürlü~Une verilmiş olmasr şarttır. 
S - Eksiltmeye icıtirak etmek için Naf ıaca musaddak bir ehli

yet vesikası göndermesi şarttrr. 
6 - İl Postada olan mektuplar dördiıncü maddede yazılr saatın 

hit:ımrna kadar gelmi~ bulu ncak ır. 
Postada olan gecikme kabul edilmez. (566) 2-3897 -
Kastanıonu UrlJavlıı::ındaıı: 

.1 ô 

:Imar p ftnı yaptırılacak)) 
. Kı:ıstcımonu şehrinin bel .. diye yapı ve yollar kanunu mucibince 

bır mustakbel imar pl<!nı yaptırılacak~rr. Şehrin hali hazırının 
l rl)30 mikyascla yapılmıs f12rit2sı vardır. 

TaJip o1anlarm 10-9·" .:1) tarit 'ne kac r bu babdaki tekliflerini 
u· nıza ıldırmelcri i an olunur. 2-3901 

. 

ULUS 

Aıık~ara Yükseli Ziraat 
}~ııstitüsii Jlelitörli4,Jiind~n : 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün y.ıllık ihtiyacr olan aşağıda 
isimleri yazılı 6 kalem sabun, soda. vesaire hizalarında gösterilen 
muhammen bedeller üzerinden toptan açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale Yüksek Enstitü binasında toplanan idare ve ihale ko
misyonu tarafından 8. 9. 936 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
4 - Parasız şartnamesini almak istiyenler daire müdür.lügüne 

muracaatları. 

Kilo Kuruş 
Cinsi Miktarı Beher kilosu Yekun fiatı K. 

Sabun 5000 45 22snoo 
Soda 2000 15 30000 
Fayda 1. Kiloluk 600 kutu 80 48000 
Kaol 250 gramlık 200 .. iin 45 9000 
Prıl 2000 18 36000 
Flit pompası 50 adet 75 3750 

35J 7. 50 
2-3894 

Şuhut Ura}JIJ(lan: 
Nahiyemizln (2500) metre tulünde olan sokak ve caddelerındt:n 

geçerek kasabamıza saniyede vasati olarak 26 litre su tevzi edecek 
bir şebekenin projesinin tanzimi ile tesisatının fenni bir şekilde 
ikmali ve belediyenin göstereceği mahallerde (25) adet çeşmenin 
yapılması (8000) lira. muhammen ~d;li ile iki defa münakasaya 
konulduğu halde tahp zuhur etmedığınden ihale müddetinin 20 
gün temdidinc isin pazarlık suretiyle yaptırılmasına karar veril
miştir. İsteklilerin 19-8-936 dan 7-9-936 tarihine müsadif pazarte
sine kadar her gün şartnamesini ögrenmek ve pazarlığa iştirak et· 
mek icin belediyeye müracaatları ilan olunur. (549) 2-3896 

ANKARA 
Anoııinı rl'iirli Sigoı·ta Şirlieti 

Memleketimizin en kuvvetli mali grupları tarafından tam milli 
bir sermaye ile ve sigorta tekniğinin modem esasları üzerine ku
rulmuş olup Ankara ''e havali~inde geniş teşkilatla işe başlamıştır. 

Acentesı: Seyfullah ve Necip Biraderler 
(Anafartalar caddesi No. 68 ·Telefon: 1055) 

2-3890 

~ uhut Urayından: 
(100) hektar tahmin edilen şehir haritasının alınması beher 

hektarı yir:"!i beş liradan iki defa münakasaya konulmuş ise de ya
pılan tenzılat layık hadde görülmediğinden ihale müddetinin 20 
gün temdidile işin pazarlık suretiyle yaptırılmasına karar veril· 
miştir. İsteklilerin 19-8-936 dan 7-9-936 tarihine müsadif pazartesi
ye kadar her gün ehliyetnamelerini hamil olarak belediyeye müra-

. caatla pazarlığa iştirak etmeleri ilan olunur. (550) 2-3895 

Kolaylık-Şıklık 

l(iralıl" il ... i tlai rP 

Hu fıyoın ••••I •oıayh§• ır~ 
Y•" tpor mo,.a•lııı Bıranlır. ortl.a 
~in rıpılmı' olın bu ••ntC;r-llD 
lotlaro gl~erek t••lı~ı da lemin et 

Havadar, ziyadar, kullanışlı 

dört geniş bir hizmetçi odasr bir 
hol bir vestibiıl bir eylülden iti
baren kiralıktır. 

J m f oturlor Hututu lnceltlr Vu 
CudUf' teneı0b0ft0 drlı•ltlr v• en 
••dıd hareketlerde bıle ht'in•• 
•ıymu 

Yenişehir Lozan meydanı, Hi

laliahrner apartımanı karşısı, sa· 
at 1 • 2 de görülür. 

Anl{ara l~uıniyct .. 

Fı~atı 7 ı ı ll•adan 1 barı• 

Satı, )'eri ralnıE 1 

))ireJ törlü~ünd~n : 
Beher kilonun Teminatı 

Cinsi Muhammen Fi. Miktarı Lira kuruş 
Yulaf 4 60280 180 84 
Yem otu 2 5 65760 123 30 
Yataklık ot 2 43840 65 76 

İhale günü 25·8-936 salı giinü saat { 16) 
Direktörlüğümüz Siivari hayvanlarmın ihtiyacı olan yukarda 

cins ve miktarları yazılı yulaf, yem otu. yataklık otun gösterilen 
gün v esaatte açık eksiltme ile almacaktır. Şartnamesi Emniyet Di· 
rektörlüğündedir. 

İsteklilerin yukarda miktarları yazılı muvakkat teminat makbu· 
zu veya banka mektupları ve kanuni belgelerile birlikte Direktör· 
lükte müteşekkil 'komisyona gelmeleri. (320) 2-3564 

Adliye \ 1 ekaletinden : 
Temyiz mahkemesindeki binasında Adliye Veklileti deva:rinde 

yazıhane. dolap. koltuk, vesair mefruşattan 198 parça mahallinde 
pazarlıkla cila edilecek ve ayrıca dairede nümunesi mevcud olup 
müteahhidine ime edilecek iki adet dolap müceddeden yaptmla • 
caktır. İstekliler cila edilecek mefruşatla yapılacak iki adet dola • 
bın muhammen bedeli olan (640) lira (80) kuruşun % 7,5 teminatı 
muvakkat ısı olan 48 lira 6 kuruş.un 2490 No. h kanunur 17 inci 
maddesi mucibince pazarlık günil olan 28-8-936 cuma günü saat 14 
de Vekalet Levazım Müdürlüğünde Müteşekkil komisyon:ı ibraz 
etmeleri ve şartnamesini görmek ve parasını almak üzere mezkür 
müdüriyete müracaat etmeleri ilan olunur. (512) 2-3861 

Edirne cl(irt sayılı Jaudarma 
Efrat Ol{ulu Komutanlığındaıı : 

Evvelce 8 ayhk ilan edilen 120000 kilo unun miktarı 12 aylık 
olmak üzere 180000 kiloya çrkarılmasrndan ötürU 2490 sayıh ka
nunun 12 inci maddesi mucibince muvakkat teminat tesir yaptı· 
ğmdan bu unun 17 /8/936 dan başlamak üzere 15 gün içinde müsa
vi aralıkla dört defa ilanı ve kapalı za.rf eksiltmesi 7/9/936 pazar
tesi günü saat 10 da Edirne merkez malmüdürlüğil odasında yapı· 
lacağmdan isteklilerin teminat makbuzları ve banka mektuplariyle 
birlikte komisyona gelmeleri. ( 432) 

Cinsi kilo Tahmin fiatr 
Birinci 180000 14 Kuruş 
nevi ekmek-
lik un 

Eksiltme 
Muvakkat teminat tutarı günü şckll 
1890 25200 L. 7/9/936 kapalı 

zarfla 

.. 

Yozgat Belediyesinden: 
Bedeli Ke if 

Lira K. 
8500 00 Santral bınası 

29375 64 Makine aksamı montajr ve şebeke 
HiOO 00 320 adet ağaç direk rt 

Yozgatta yapılacak elektrik tesisat ve binasının eksiltme şa 
namesinde bazı tadilat icra edilmesinden dolayı 17-8-936 tarih~n;: 
2-9-936 tarihine kadar on beş gün müddetle ve pazarlıkla verıl bil' 
üzere eksiltmeye konulmuştur. İst'"'klilerin kanunun tarifi veÇ·yll 
P?z~rlık gününde saat ıs şe kadar muvakkat teminat akçeıerı J) 
bırlıkte yozgat belediye encümenine miiracaatları ilan olunur. C! 

3-31)"1"' 
~ 

Ululuşla l(aymal\:amlığındaıı : 
Ulukışlada yapılacak (92) göçmen evinni kapalı zarfla 21.1.9'JI 

da yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından 27.8.936 gününde.?' 
zarlıkla ihalesi takarrür etmiştir. Keşif ve pliinları görUlınek u; 
re kaza makamma müracaat edilmesi ilan olunur. (SOi) 2~ 

Aol{ara Valiliğindeıı : 
Açık artırmaya konulan Çubuk deresi mecrasmdaki lrtım parti" 

linin talibi zuhur etmemesinden bir ay içinde pazarlık ıuretile ':!; 
zay~deye çıkarılmıştır. İsteklilerin 37 Jira 50 kuruşluk muvak 
temınat mektubu veya makbuzları ile birlikte pazartesi ve perfCoıb' 
günleri saat 16 da vilaet daimi encümenine müracaatları ilan °1 ... 
nur. (538) ı--384' 

Ankara Valiliğinden : 
Vilayet hususi idare dispanserleri için Rod Hartman modeli bet 

tane seyar etüv makinesi kapalı zarf usulil ile satın alınacaktır. 
Beher makinenin muhammen bedeli 1330 liradrr. 

İsteklilerin % 7,5 teminat bedeli olan 495 lirayı viUlyet hu~ 
muhasebe müdürlüğü veznesine yatırdıklarına dair makbuzlar " 
k~palı mektupları ile birlikte 27 /8/936 perşembe günU saat 16 
vıHiyet daimi encümenine müracaatları. &-

Şartnameyi görmek istiyenlerinde her gün viliyet sıhhat !!. 
dürlüğüne müracaatları. (356) 2-3;ıll"' 

Ankara \7aliliğinden: 
Polatlı - Haymana yolunda 6 adet menfezin keşif ve şartnadl'" 

si mucibince tamiratı 31-8-936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet bi; 
nasında toplanacak daimi encümence ihalesi yapılmak Uzere açı 
eksiltmeye konulmuş.tur. 

Bu işe ait evrak nafıa müdürlüğünde görülebili:'. 
Keşif bedeli (817) lira (65) kuruştur. 
İsteklilerin 61 lira 35 kuruşluk muvakkat teminat mektubu ve.fi 

hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzlariyle ve bu 1~ 
ait olmak üzere vilayet Nafıa Müdiirlüğünden alınmış fenni e~~ 
yet vesikasile birlikte yukarda yazılı gün ve saatte vilayet da1 

encümenine gelmeleri lazımdır. (455) 2-3745 

Anliara I'ecim Lisesi 
Diı·ektölüğüııdctı: 

Ankara Tecim l isesinin 
l - Orta kısmının birinci sınıfına ilk mektep mezunları aıırıır· 
2 - Lise kısmına Orta Tecim Okulları mezunları alınır. 
3 - Namzet talebe kaydı için 20 Ağustos 1936 perşembe gtırıi1~6 

den 29 Ağustos 936 cumartesi gününe kadar saat 10·12 ve 14· 
arasında mektep idaresine müracaat edilmelidir. 

4 - Birinci ve ikinci devre evlfıl mezuniyet imtihanları ile ıı· 
nıflar ikmal imtih.anlarma 2 eylül 936 dan 9 eylül 936 ya kadar de-
vam edilecektir. (509) 2-3814 

Ankara \7alili~inden: 
Bala merkez okulutıun 733 lira 93 kuruş bedel keşifli tarn.irıı~ 

açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin şartnameyi görmek uıecl• 
her yiin Maarif Müdürlüğiine ve ihale günü olan 31-8-936 saat 16 
% 7.~ muvakkat teminat akçeleri ve şartnamede yazılı diğer vesr 
ikiyle daimi encümene müracaatları. (403) 2-3686 

------------------------------------------------~-
Nafia V ~kaletiııden : 
Ay?ın Demiryolu üzerinde 67-1-200 ve 274 +ooo ıncı kilo':'1etd~: 

lerdekı taş ocaklarından çıkarılasak nakil ve vagonlara tahını1 e dl 
lecek onbeşer bin metre mikap balastm icra edilen münakasaıırı 
talip zuhur etmediğinden mezkur balastlar kapalı zarf usulile ayti 
ayrr yeniden münakasaya konulmuştur. l• 

l - Münakasa 7-9-936 tarihinde saat onbeşte Vekilet Der:nirY0tıf' 
lar inşaat dairesindeki artırma, eksiltme komisysmunda yaprlacak ıO 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak onbe er bin mette mikap balaıt 
her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatları her birinin (1631.25) tiradı. ~ 
4 - Mukavele_projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi Jel 

miinakasa şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa e\fl'S ~· 
(55) kuruıı mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilJ'11e 
tedi~ . 

.s - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 N. lı kanun ınu~ibl~ 
ce ıbrazma mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-S-936 tarıh ~ 
3297 N. lı resmi ceridede ilan edilen talimatnameye göre Vetci1e,. 
ten almış oldukları müteahhitlik vesikasiyle teklif zarflarını ıtJ!f c 
kCtr kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak 7-9·936 tarihinde -:dt 
14 de kadar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dairesine te 
etmeleri lazımdır. (461) 2-3772 ......,,,/ 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia \ 7 el{aletinden: 
Zongullak vilayetinde Zonguldak • Devrek yolu iizerinde 26·~ 

lira ~eşif ~edelli. Devrek betonarme köprüsü inşaatının kapalr 'ırı
usulıle eksıltmesı 31-8-936 pazartesi günti aaat (16) da Nafıa 1/e 
leti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisyonu odasında yaPr 
lacaktır. 

.. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (130) kuruş rııu~; 
bılındc Şose v~ Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi istiyerı,.:. 
bu şartnamelerı Zonguldak Nafıa Müdürlüğüne müracaat ede 
görebilirler. le' 
. Muvakkat teminat (1950) liradır. Eksiltmeye girmek istİ)'erı ~ 
ı~ Resm~ gazet~n!n 329! sayılı ~üshasrnda çrkan talimatnarne>:e ~ı· 
fıkan .~ütea.hhıtlık ehlıyet vesıkasını haiz olmaları, Mtiteahh&!~ 
z~~.muhe~dıs olmad!ğr veya bir mühendisle beraber bu işe gı ,.o 
dıgı takdırde asgarı yirmi metre açıklığında betonarme bir klSP iL" 
yapmrf olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. Teklif ıne e 
tuplarınrn 31-8..936 pazartesi günü saat ıs se kaclar A.,"°:ırı>flıı c: 
'""" '1'J" t:- _!•• • """ ... • •• ' • 
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§§ ' 'iir <İve Ziraa Banl{ası ~ == ., = ~ MERKEZ MUDURLUGUNDEN : § 
~ Bani amıza Mü. ahaka ile ~ - -== = ~ Stajiyer Alınacaktır ~ 
S: Müsabakaya girmek için tercihen Lise mezunu ol- § 
§ mak veya orta ticaret mektebini veya orta mektep tah- § 
5§ silini bitirmiş bulunmak ve lise. m~zunları 18 ve orta ~ 
S mektep mezunları 16 dan az, y.ınn.1 beşten fa;la ya - § 
;::: ta olmamak şarttır. Müsabaka ımt ham 2 eylul 1936 § 
~ tarihinde Müdürlüğümüzde yapılacak ve kozananla.r § 
El§ otuz lira aylıkla stajyer tayin ~dilecekle~dir. Bu staJ- § 
:::::: Yerler en az altı ay ve en çok bır sene muddetle mu- ;:: 
~ dürlüğümüz servislerinde staj gördiıkten sonra mcs- § 
F- leki imtihana tabi tutulacaklar ve bunda dn muvaffak ;:: 
El§ olanlar aylıkları (60) liradan az olmamak uzere muh- ;:: 
~ telif yerlerdeki bnkalanmızda münhal olan memur- = 
;::::: -ı:::::: luklara tayin olunacaklardır. = 
~ Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar ara- = 

1 
~acağı bankamızdan alınacak şartnamelerden öğreni- § 
lır. ::::: 
.. Müdürlüğümüze en son müracaat müddeti 29 a· = 
gustos ı 936 dır 2-3205 = 

0111111111111111111111111111111iı111111111111111111111111111ıı1111111111111111ıı11111111111111111111111 
'l"avukçuluk: Enstitü Ü 

Direl{törlüğünden : 
Tavukçuluk Enstitüsü için açık eksiltme usuliı ile 18000 kil.o 

buğday, 9000 kilo nrpa, 8000 kilo yulaf, 9000 kilo mısır ve 13000 kı
lo kepek satın alınacaktır. Muhammen kıymet (220S) liradır. Şart· 
nameler her giın saat 9 dan 12 ve 14 den 17 ye kadar Çankın cadde· 
i üzerindeki Tavukçuluk Enstitüsiı Direktörl~I;.ünden alınır: ls· 

teklilerin 4 eylul 936 cuma günü saat 10 da Tıcaret odası vesık sı 
v~ (166) liralık muvakkat teminat makbuzu veya Bankn ~e~t~pl~
rıle birlikte Keçiören caddesi üzerinde Tohum lsl \h Enstıtlisu bı· 
nasında toplanacak Komisyona baş vurmaları. (478) 2 378l 

Nafıa 7 elcaletindeıı : 
28 cyJUJ 1936 pazartesi gı.inü saat 15 de Ankarada Nafıa v<'ka· 

leti malzeme komisyonu odasında 18540 lira muhammen bedelh 13 
kalem atelya tezgfihınrn kapalı zarf usuliı ile eksiltmesi yapılacak-
tır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada vek Jet m J eme 

nıüdürlUğünden parasız alınabilir. 
Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruştur. 
lsteklilerin teklif mektuplar!nı resmi gazet~nin 7 S 936 tarıh v~ s . d ıkan talrmatnameye ı::ore Nafıa vekliletın 

d297 sayılı nUsh~ksın ·ı~ tirlikte 28 eylül 1936 pazartesi gunU ~a~t 
en alınmış vesı a ı 1 müdUrlüg\İr:ıe vennclerı la· 

14 c kadra Ankarada vekalet ma zcme 2_36ıı 
zırndır. (305) -r ANKARA BELEDiYE RElSLIGl ILANLARI 

lLAN 
. . ı··zum olan saraç rnalıemesı ıs gun 

1 - Temizlik işleri ıçın u 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1583 li~dır. 
3 - Muvakkat teminatı. 1~5·?.2 Iı~diı:~i enler her gUn Vazı t le· 

• 4 - Şartname ve !istc;sını gorını~ı 93/ sah gi.ınu saat on buçuk· 
rı Kalemine ve isteklılerın de 1 ey u (464) 2-37Sl 
ta Belediye encümenine müracaatları. 

lLA~ 
ıoo sandık on beş güıı 

1 - Su işleri için yaptırılacak olan 
rnUddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 440 t!radır. 
3 

• atı 32 Jıradır. • . k 1 - Muvakkat temın • . 1 her gün yaıı ışlerı a e· 

4 
• • "'rınek ısuyen er be - Şartnamesını go •. unu saat on buçukta • 

nıine ve isteklilerinde 4 eylul 936 cuına g 2--3824 
lcdiye encümenine müracatları. (530) 

tLAN 

ı d
""k'-""a talip çıkmadı~ından açık arttır· 

1 - Halde 32 numara 1 u l\tµ• 

nıası on gUn uzatılmıştır. . 
2 - Muhammen bedeli (816) hr~dır. 
3 

· t (61 20) Jıradır. . . - Muvakkat temına ı . • . 1 h gıin yazı i~Jerı 'kalemıne 
. 4 - Şartnamesini gorınek ısuy5en trgu~u sa .. t on buçukta beledı-

'tc ısteklilerin de 25 - ağustos • 93 sa 
1 

2.-3728 
Ye encümenine müracaatları. (446) 

tLAN 
. . i . ıo 000 adet kazığa istekli çıkmadığın· 

1 - Bahçeler ıdarcsı çın · 
dan açık eksiltmesi on gun uzatıJmı~tı~ 

2 - Muhammen bedeli (1000) .ııra ır. 
3 - Muvakkat temınatı (~S>, Iıraldır.her nün yazı i lcri ka'cmine 

4 
. ö mek ıstıyen er b B 1 d" - Şartnamcsını g r 6 1 unu ı;aat on bu)ukt t: ı· 

ve isteklilerin de 2S • a ustos - 93 sa 
1 

g 2-3 25 
Ye encümenine ını.iracaatları. (443) 

lLAN 
. . . • ı60 çift isk rpin ıs gün 

1 - Otobıis idaresi müstahdcmını ıçın 
ınuddetle açık eksıltnJeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 640 liradır. 
3 ._ Muvakat tcınınatı (~). b dır.k istiyenler hergün yazı i~-
4 - Şartname ve numunesını g~rme 936 sah gunü saat on bu-

leri kalemine ve taliplerin de 25 Ag~stos (S84) 2-3645 
Çukta belediye encümenine müracaat arı. 

M. M. V. den: 
. karrcr olan Harbiye okulu 1n 

1 - Bu sene Ankaraya nakh mu J"kl ı"nc • .ntsek okullarda 
·1· ög·retıncn ı er , .. ~~ ızce, Fransızca, Alına_n~ . . vcsaikini ve bilgilerini taııyan 

?~retmcnlik yapmak salahı~etını ve a öğretmeni alınacaktır. 
ıkı İngilizce bir Almanca •. u~. Fra?~z~ sa.atı batına 4 ila 5 !iradı •• 

2 - Bu öğretmenlik:erın ucretı e . 1 bonservil ve nu-
. krlcrin dıp oma ve 

3 - Ehliyeti haiz olan ıste 1 f e bulundukları ıne-
I 

"k ... rcr fotoğra ı v 
us kağıdı: askerlik vesı ası.'. u1J .• ve bir iıtida ile AJıbradl M. 

hluriyetleri gösterir hal tercuınesı • b. okulu g ınuracaatları ve 
M . .V· ne 1stanbulda Pangaltıda:ua~c;";ıar en 1eÇ 20 eyJQl 936 ya 
&arıh adres yazmaları Jiizımdır. r ı--s881 
kadar yapılmalıdır (561) 

ULUS 

ı lali) ı. (:')etin n: 

Tcslım tı 

m h ilen 
Ankara ) 

İstanbul ) 9147 & 

bmir ) 

lçel ) 

Kuru../ o~uu-. 

Samsun e • 
Eksiltmeye konulan i "S m un Merkezınd mevcut kar ır hı

na üzerine yeniden yaptml c k ılk m tep ıle Havz ve Ladık k • 
zalarrnda yeniden yar tırılac k ılk m ktcp binal n." 

1 - Sam un merke ındckı m kte b n sının keşfi 23377 lıra 93 
kuruş ve Havza mektelıının 17( 2 lıra 21 kuru ve Uıdik mcktebi
nın keşfi 17662 lıra 21 kımı olm k u ere her üç mektep bin sın 
keşifleri tutarı 58702 Jır 35 kuruştur. Ve bu uç mektep şartn ın 
leri dairesinde birden ıh le olun caktır. ame-

2 - Muvakkat temınat 418S lir dır. 

3 - İhale auusto un 31 ıncı p ~uta ı gunH t ır. d 1 

d 
· • · d k ] :ı. ... a ~1 <ıJ. t 

aımı encumenı? c ap ! zarf usulıle y pılacaktır. 
- 4 - z.ar~l~r ıha le .saatız:ıde~ bir lik at evvel ımza mukabilind cn

cumen. reıshgıne teshm edılmış olac, ktır. Postadaki gecikmeleı ka-
bul edılmez. 

5 - Bu i aid evrak ıınlardır. 
A - Eksiltme şartnamesı 
B - Keşif hiıUisa cetvelleri 
C - Bayrndırhk işleri genci şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Mukavele projesi 
F- Projeler 
1stiyenler bu evrakı vilayet ve Ankara, 1 tanbul ve t · v· ı 

yctleri Nafıa Müdlırli.ıklerinde görebilirler. zmır ' a· 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenler muvakkat te · t 

veya mektupla birlikte aşağıdaki ve ikaları kapalı ~~~~ 1ma~buz koyınağa mecburdurlar. çerı ınc 
A - Cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı old kl . 

vesika. u arma daır 
B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa V kal 1 d mış ehliyet vesikası. e et n en alın· 
7 - Eksiltme ve ihale muamelesi "2490'' sa J • 

me ve ihale kanunu hUkümlerıne .G_oredir. (4506',1 1 artır~--3~~~· t· 

Doktor Alınacaktır 
A kf·ı·i ]1"ab ·ilcalar nıuın 

1üdüı·Jüf!ündeu: 
Biri dahiliye miitehassısı ve biri operatör olmak ·· 

·· d k k ı ·· uzerc uç o lor ?,~ınaca tır:. ş ~or~cekleri yerleri ve çalışma 
ş~rtlanm ogr.enmek uzere ısttda ve vesıkalariJe birlikte 
bızzat veya bılvasıta Sıhhat Şubesi Müdürr· w •• •• atları. (385) 2-3719 ugune muraca-

Mütercim Aranıyor 
·keri Ji'abrika1ar ınuın 

. l\iüdürlüffüııdeıı : 
Almnnc dan Türkçeye, Türkçeden Almoan a t ·· 

k d
. b" .. . 

1 
c ya crcu-

meye mu te ır ır mutcrcım a ınacaktır Alman ·ı b 
b F M

.. . ı·ğ· . · ca ı c e-
ra er ransızca utcrcım ı ını de yapanlar terc"h ı 

cak ı kı . · k A w ı o una-
tır. stc ılcnn en ço gustos nihayetine kada · .. :d 

"k 1 ·ı U M'0 d .. lü w r ıs~ a ve vcsı a arı e mum u ur ge müracaattan. (386) 
2-3718 

Ankara Valiliğinden 1 
Ankara merkez: ilk okullarile Etimeı'ut ve Onunc 1 k ı 

lanna (120000) kilo odu~, (7830) kilo mangal 1ı:&nuı:J'1 ([~~>° k~ • 
çıra alınacaktır. Taliplenn fartnameyi görmek lhe İı ~ M 

0 

arif Müdüriugüne ye ihale gUnU olan 27-s-g36 re er ... n a· 
16 da% 1,5 dan (218) Ura teminat akseleriyle =7 &Un~ ~at 
ter veulki hamilen dalınt cncUmınc mUracaatları. (40;) e ~~71· 

s FA 7 

Aııkara •~rke t 

n: 

1"'iirk 1 
R UY .. \ 

' va ( lll'"UlllU 

I' i Y \ 
Şimdiye kndar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 Eylul 936 dadır. 

.lü}ii' i \.raınİ) e35.000 T"'iradır 
\ rrc : l 5.000, 12.000 10 000 hr lık "k . ' · ı ramcıyelerlc 

(20.000) lırahk bir mükafat vaı<lır ..• 

ara \ aliJiğiııdcıı: 

1 
• 

A-fı Fı,>Jtı Kılo Adet kuruş Tut rt 
Bugday 20 kuru 
Bul ur .ı!OO 
Beyaz peynir 

3oa 3600 
Çcvi ıçı ~~ 4oo 18000 
Çay 400 100 4000 
ı ındıl:ıçi 90 

9 
3600 

Ç m fı tı 80 
12 

1080 
İhl mur 80 

15 
1200 

lrmik 25 
5 400 

Karabıber 140 
20 

500 
Kuru kııyı ı 30 ıo ·: 1400 
Kuru incir SS JOO ./ 3000 
K 100 

uru fasul}a l7, lOOO 3500 
" sog n 8 900 17500 
., Ozüm 30 \ 7200 

Kuşuz:Umü 30 JOO 3000 
1 imontuzu 100 ıs 450 
Makarna ıo • ıooo 
Mercimek 

27
"
5 350 9625 

Nohut ~~·5 250 
-: 4375 

Pekmez 25 
200 

3000 
Pirinç 20 ' 150 3750 
Patnte 1000 - - ·- 20000 
Pirinçunu 3~ JSOO : -; 14400 
Sadeyag 85 IO 300 
Sabun - 1000 • 85000 
Salça 40 400 16000 

S 
30 .• ısa arım sak 60 4500 

Sirke 20 
4o -- 2400 

Şeker S2 170 - • • 3400 
Tahan 1000 - ·= 32000 
Tuz 40 lOO 4000 
Un 8 t 250 2000 

Zeytinyağı 15 
' 600 9000 

Armut 70 ' 200 14000 
Ayva 20 ,. 100 2000 

15 1 
Domates 13 ? 00 1500 
Dolmalık biber 15 t lOO 1300 
Dereotu t 60 900 
Elma 2~· ~ 

200 
100 250 

F..kmek ıı 4000 
Havuç 8 lSOOO 165000 
Hiyar 5 200 1600 
lspanak 10 100 
X 

1000 
~ 

ıvun ' 10000 
Kabak ;• 200 1500 
Koyun eti 88 ıoo 1400 
Kuzu eti 

35 
35oo 133000 

Lahana soo J 7 500 
Limon ~ 400 3200 
Marul 

7 
4ıu 21oo 

Mavdanoz 2 150 1050 
Patlıcan ıs ~ 300 7SO 
Pırasa ? 200 30000 
Portakal 4 ' 

600 
4500 

Sığır eti 30 1500 fiOOO 
Semizotu 12 ', ~~~ UOOO 
Tel kadaif 25 1800 
SUt ~O 15 t 400 1250 
Taze Bamya so 6000 
Tahanhelvası sn ııo 1200 
Taze üzilm 20 

1
00 5000 

Taze ıoğan • 300 6000 
Taze fasulye 2~· 200 500 
Tne bakla ıs 3oo 6000 
Salamura yaprai .,0 300 
Y k 

~ 100 "
00 

assı adayıf 25 9000 
Yumurta 1 1 20 ....,. 500 
Yoğurt ,.. 20• 700 ıoso 

Eti mes'ut yatı okulu talcbt i 700 l4ooo 

-

yazılı 11gart (7422) lira (!O) kus nin ia elerl için muktazl yukarda 
kapılı ıarf usuliyle yapılan mU ruş muhammen bedeli olan ernl 
den 6-g.9315 tarihine kadar nakasasında talip zuhur etmcc!ifln
ekalltme ile mUnakasaya kpaz~rlılda tedarik edilmek bere ve açık 
ve artırma e.blltm kanun onu mu,tur. lsteklilerln prtnamcalndc 
ve pe11embe gUnlerl ıaat 1~n:a Y':zılı veaaikle her hafta panrtesi 
atlan (407) ~6~11yet dalmt encUmenlne mUnca-



SAYFA 8 

MILLI MÜDAFAA VEKALET! 1 l 3ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI . 
İLAN 

1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak olan 14 yeraltı tangları ka-
parası 8747 lira 34 kuruştur, . 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 144959 lira 76 kuruştur. İlk ınanç 
parası sıı97 lira 80 kuruştur. . 

3 - İhalesi 26-8-936 çarşamba günü saat 15 dedır .• 
4 - Bu inşaata aid şartname, proie, idari ve fennı şart.name ve 

sair evrak 750 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komısyonun
dan alınır. 

5 -- Eksiltmeve gireceklerin 2490 sayılı kan_:ınun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerile bayındırlık bakanl~gından alınacalf fen
ni ehliyetnamelerle birlikte idari şartı:amede ıste~en ve behemeh~l 
verilmesi mecburi olan vesikalarla temınat ve teklıf mektuplarını ı· 
hale saatinden en geç bir <S;ıat eveline kadar M. M. V. satın alma ko· 
misyo11ıına vermeleri. (329) 2-3566 

Gedikli Erbaş Hazırlc-ma ıflekteblerint 

talebe alrnı yor : 
ı - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaş hazırlana• meKtcpıeri

nin ihzari sınıflarına 3 smıflı ve gedikli orta kısmın 6. sınıflarına 
da 5 sınıflı köy ilk mektep me7.unları alınacaktır. 

2 _ Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe giriş şartları as· 
kerlik şube başkanhgından öğrenilebilir. 

3 _ Yukarda ya7.ılı şartları taşıyan ve gedikli Erbaş olmağa is
tekli olan köylü çocuklafının en geç 20 eylCıl 936 tarihine kadar 
mensup oldukları askerlik şubelerine müracaat etmiş ve evrakını 
tamamlamış olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

B1LtT 
1 - ~028 metre amortisör lastiğine talip çıkmadığından pazar

lıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2422 lira 40 kuruş olup ilk inanç pa-

rası 182 liradır. 
3 - İhalesi 14-9-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad· 

delerinde istenen bilgilerile ihale günü ve saatında M. M. V. Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (486) 2-3785 

BfLtT 
1 - Muhtelif cinste 6634 kilo toz ve yaglı boya açık eksiltmeye 

konmuştur. . 
2 - İhale bedeli 4900 lira olup ilk inanç parası 367 lıra 50 ku-

ruştur. .. . . 
3 - İhalesi 9-9-936 çarşamba gunü saat 11 dedır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayfh kanunun 2.3 üncü mad· 

delerinde istenilen bilgilerile birlikte ihale gün ve saatında M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (559) 2-3892 

BILlT 
ı - Kayseride yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla ek-

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 145.200 lira olup ilk inanç parası 8510 liradır. 
3 - İhalesi 11-9-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Bu işe ait ke!::ifname proje idari ve fenni şartname vesika 

evrakı 726 kuruş mukabilinde M M. Vekaleti satın alma komisyo· 
nundm alımı. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen bileilerile Bayındırlık Bakanlığından alı
nacak fenni ehliyetnamelerle birlikte idari şartnamede istenen ve 
bahusus vc<rilmesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mek· 
tublannı ihale sııatından en geç bir saat evveline }<adar M. M. V. 
satın atma komisyonuna vermeleri. (560) 2-3893 

iLAN 
ı - 185 kilo aleminyum saç levha ile ıos kilo aleminyum perçin 

çivisinin eksiltmesine talih çıkmadığından yeniden bir ay müd
detle pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 567 lira ve ilk inanç parası 42 lira 52 
kuruıtur. 

3 - İhalesi 31-8-936 pazartesi saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatmda M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (296) 2-3563 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
. SATIN ALM" KOMiSYONU ILANLARI 

ANKARA AMELE EVLERİNDE YAPILACAK FOSSEP· 
TİK VE SIZDIRMA ÇUKURLARI 

Ke~if bedeli (2549) lira (30) kuruş olan yukarıda yazıh inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUğü Satın Alma Komisyonunca 
8. eyhll • 936 tarihinde sah günü saat 14 te pazarlık ile ihale edile· 
cektir. Şartname (13) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (191) lira (20) kuruş, 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ·esaikle muayyen ~Un ve sa-
atte komisyona müracaatları. (525) 2-3863 

' 

O. O. YOLLARJ VE LIMANLARI UMU~ 
MUOURLOCO S. A.. KOMiSYONU iLANLARI: 1 
Muhammen bedeli 27970 lira olan Elektrik tel ve kabloları 21-

9-936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist:yenlerin 2()97,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-~·36. gün 3297 
No lu nushasında in·işar etmiş olan talimatname daır~~nnde at.m~ı.ş 
vesika ve tekliflerini a~ nı giın saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgı
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuru a Ankara ve Haydarpasa veznelerinde sa-
tılmakatadr. ( 524) 2-38b2 

İLAN 
Muhammen bcd~li 10.500 lira olan 300 ton hurda dökme 21-9-936 

pazartesi gıiniı saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

iju işe girmek istiyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminatı ile 
kanunun tayin cttıgi vesıkaları, resmi gazetenin 7-5-1936 g. ve 3297 
Jl!.P lu nushasında intişar etmiş olan talimatname clair<:Sinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gun saat 14 de kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri Iazmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay 
darpaşada te3elliım ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (537) 

2-3864 

Gazianteı) Naif~i l\lüdürliiğiinden: 
17.8.936 paznrtesi günü kapalı zarf usulile eksiltmeye konan 

mecmuu 13 065 ve 14 344 ve 16 +834 ve 17 065 inci kilometreler
deki üçer metre açıklığında menfezler inşaatının yine kapalı zarf 
usuliyle ihalesi on gün temditle 27.8.936 perşembe günü saat 16 da 
müdürlük dairesinde yapılacaktır. Şartname, plan, ve keşif evrakı 
250 kurus mukabilinde Müdürlük dairesinden verilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve usulüne tevfikan alınmış eh
liyet vesikalarını 27-8-936 perşembe giınü saat onbeşte komisyona 
vermeleri lazımdır. 2-3902 

ULUS 

Nal ılıaıı İcra Memur u~ ııı an : 
1stanbulda Canbulat Zade Ali Rızaya 280 lira 80 kuruş b rçlu 

Nallıhanda tüccardan Helvacı Zade Mustafanın mnhcuz olup a ıl
malarına karar verilen Nallıhan Kasabasında çarşı soka 1ında k:ın 
sagı Süleyman hanesi solu yol arkası kendi bahçeleri önü tarik ile 
mahdut taşı sıvasız yeni yapılmış iki büyük on odalı e·ı arkası ta· 
rafında bulunan duvarla çevrili ve sağı Avse hanesi bahçesi solu 
yol arkası akça oğlu Mustafa Hasan bahçesi önü kendi hanesi ile 
mahdud 1088 metre murabbaı bahçe ve gene çarşı içinde İstanbul 
caddesi üzerinde bulunan sağı ve arkası Hacı Ali dükkanı solu To
pal Ali diikkanı önü vol ile mahdud bir bap dükkan 14-9-936 pazar
tesi gününde saat ondan on sekize kadar acık <ırtırma ile satılacak
lanndan kıymeti mukadderenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dirde 29-9-936 salı gününde ikinci Mhrma ile Nallıhıln icra daire-
sinde satılacakları ilan olunur. (565) 2-3898 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti· 

Ankara ~lt~rkez Hıfzı~sıhlıa l\lii-
c~s~c~esi Satıualn.a l(omisyoııu 

]{ei fiğinden 
1 - Eksiltmeye konulan İş: Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine 

alınacak 320 ton kok kômüril ile Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum 
müdürlüğüne alınacak SO ton kok kömürü ki ceman 370 ton kok 
kömürünün muhammen bedeli 11470 liradır. 

2 - İstiyenler şartname ve evrakı meccanen mµessese muhasip 
muternetliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 9-9-936 tarihinde çarşamba günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 860 lira 25 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o· 
lup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye: resmi dairelere on bin liralık kok kömürü te• 
ahhüdü yapmış ehliyet vesikası ibraz edenler girebilir. 

Şehir Hahc ı ~ın smaa 
9. 5 Bu a . . ı 9 ıs 

Genel ı:;te'~ üz re 

["'asla /J·va 
MARTHA F.GGER1 & I 

Almanca kopyası 

Ankara Ih.:inci l\fıııb ı~a Tapu 
Sicil l\'lu ıafızlığın 

Demirli köprü civarında kain olup Arif evlatlarının ar 
yeden ihya ettikleri ve ortasından yol geçmesiyle iki lcı 
lan araziden bir kısmı Etliğe giden asfalt caddenin ğ 
şarkan Keciören garben Etlik yolu şimalen Sarıkışla ceıı 
çiören ve Etlik yollarının birle.,tiği mahal diğer avrılan 
Etlik garben bai'Tlum yolu şimalen Kamilin fuzulen yapt 
ve halen şoför Mehmet evi cenuben kömür deposu ile mah 
zinin haıine adın:\ tescili istenilmektedir. 

Bu arazi ün•rinde tasarruf veva herh~~i bir aynı ha 
denler varsa tahkikat yanmak üzere 2-9-Q3fi çar amba gu 
da mahalline gider.ek memura ve vııl···t Ankara ilcınci rn 11 

pu sicil muhaftzhğma baş vurmaları uildirilir. (574) 2 

Çanakl{ale Vi1ayeti 
Daimi En<-Ümenin 

Yapılacak iş 

Gelibolu • Eceabat yolunun 0.000 12,440 
kilometreleri arasındaki şose tamiratı 

Keşif 
Bedeli 

Lira Kr. 

esasiyesi 18210 60 l 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
J?Önderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka· 
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1 İstekliler bu isin keşif, sartname ve diğer evraklarıJ11 
ra, İstanbul. İzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde gö 

2 - Eksilt e 14·9-936 pazartesi günü saat 15 de kapalı ı• 
liyle daimi encümende yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygun 
beraber şose inşaatı yapmış olduklarına dair Nafıa Vekalt 
verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektuplarına kO 

Kiralık ev 
karşısın-Yenişehir fidanlık 

da Balk sokağında ı ı 1\1 o. bir hol, 
dört oda, konfor, lüks, kullanı§. 
üç ay peşin 65 lira. 2-3854 

l\1eyva tuzu 

En ho~ meyva tuzudur. J 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 

1ıklan önler. Hazmı kolaylagtınr. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Lütfen okuyunuz 
Şayanı itimad ve yas.lıca bir 

zat az bir ücretle veznedarlık 
veya buna mümasil bir vazife a· 
rıyor. Ulus'ta "R. S. 24' rümu· 
zuna mektup ile müracaat. 

2-3904 

(567) 2-3891 
lazımdır. (534) 2-3903 

l\Jlaliye V elialetiııden : 
Teslim I50X8o 140X70 120X65 Dosya Yekun Tahmin 
edilecek Yazıhane Yazıhane Yazı Kiitüphancı dolabı bedelleri 
mahalleri Adet Adet masası Adet Adet Adet Lira ku. 

Adet 
Ankarada 5 13 157 57 115 347 10312 
İstanbul 18 81 191 194 368 1152 35122 r 
İzmir 8 58 t95 5~ 180 596 17996 
tçel 6 36 201 47 133 423 16505 

1 - Yukarda Teslim edilecek mahallerile miktarları ve her birisinin muhammen bedeli ve rn .1 teminatları yazılı beş örnekte yazıhane ve saire ayrı, ayrı dört şartname ve kapalı zarf uslile ek•' 
konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmesi 3. 9. 936 perşembe giınü, istanbulda teslinı ed 
ler 4. 9. 936 cuma günü, İzmirde teslim edilecekler 7. 9. 936 pazartesi günü, tçelde teslim edile' 
de 8. 9. 936 salı günU saat onbeşte Vekalet levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonıl 
fından yapılacaktır. 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak Levazım Miıdürlüğile İstanbulda Dolmabahçede 
evrakı matbua anhan memurluğundan ve İzmir ve İçel Defterdarlıklarından alınabilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve yukarda ya: 
vakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektup larile birlikte kanunun tarifatı ve şartnanıed1e · 'ha• raıte tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakla rx teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ı 
tarından birer saat evvel komisyon reisine vermeleri ( 460) 2-3771 

Harita Genel Direktörlüğündeıı: 
1 - Harta Genel direktörlüğü kıta erleriyle hayvanatı için aşağı da muhammen bedelleriyle 

lan ve eksiltme günleri yazılı yiye cek ile yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Talihler ayrı ayrı yapılanşartnameleri görmek için her gün ve eksiltmeye gireceklerin de 

vakkat teminat makbuzlariyle vak tında Cebeci Harta Genel direktörlüğü satın alma komisY011 

gelmeleri. 
M uhaınmen bedel 

Lira Kru§. C t N S l 
1740 00 Arpa 

375 00 Saman 
1600 00 Kuru ot 
120 00 Pirinç 
112 00 Toz ,eker 
210 00 Kuru fasulya 
245 00 Mercümek 
280 00 Bulgur 

4500 00 Kok kömürü 
5526 00 Sııde yağı 

96 00 Tuz 

Mikdarı. Teminatı muvakkate 
Kilo Lira Kruş. E ksiltme T. Gün 

58000 130 50 3/9/936 prşembe '-
25000 28 13 3 /9/936 
40000 120 00 3 /9/936 

600 9 00 4 /9 /936 
400 8 40 4 /9/936 

3000 15 75 4 /9/936 
3500 18 38 4 9 936 
3500 21 00 4 9/936 
150 ton 337 50 5 19/936 

6140 414 45 7 19/936 
1200 . 7 20 7 /9/936 

(502) 

,. 

cuma .. 
" .. .. 

cumartesi 
pazartesi 

,, 

saati 
ıo 
ıı 
ı• 
ıo 
ıı 

ı• 
ıs 
16 
ıo 
ıo 
tl 

P. 1'. T. Bina ve Le,'azıın 
./ 

l\iüdiirlüğüııden : 

Sahibi 

Matracı Ali Rıza 

Hacı Abdullah og
lu Salih 

Ahmet kızı Leman 
Sabri oğlu Hacı 

Mehmet 

Cinsi 

Ev ve müs· 
temilatı 
Dükkan ve 

ev 
Ahşap ev 
Ahşap ev 

Metresi 

483 

5C 

80 
85 

Kapı No, 

41 

61/66 
1 23 

1 
5 

Ada 

154 

15~ . 

315 
315 

Parsel 

2 

4 

1 
2 

Tnkdir edilen kıymet 
Ege mahallesi Beher metre mu- İstimlak 

Kütuk Ne.. su Lira rab' ama bed 1ı 

Sokagı 
37 Sanayi 

39 Sanayi 

73 Hanarkası 
74 Hanarkası 

14 

10 

10 
10 

Binaya m cmuu 
Lıra Lir.ı 

o 6162 

850 

950 
1600 

1750 

1750 
2460 

Mustafa kızı Lüvide Ahşap ev 35 3 315 3 75 H .. narkası 6 1200 1410 
P. T. T. Umumi Müdürlük binasının tevsii maksadile istimlaki tekarrür eden arsa ve binala .. ın mevkii ve vaki itıraz 

yeniden takdir edilen kıymeti, mikdarı ve shaipleri yukarda yazılmış olmakla alakadarları mezkür idare namına ferağ muanı 
yaptırmak için bir hafta zarfında P. T. T. Umum Müdürlügü binalar ve le'liazım miıdiırliıgune mura caatları ilan olunur. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi :SA YDAR 

Ça1j!k1r1 caddesi civarında 
Ulus Basıı,nevinde basılmıştır. 

YENİ SiNEMA 
BU GECE 

Clark Gable'nm en güzel eseri 

ALTIN ZiNCiR 
Fransızca sözlü. 

GÜNDÜZ 1 Ki FiLM 
1 - Renkli Peçe 2 - Fırtınadan sonra (Arslanlar adası) 

l 
1 


