
25 ACUSTOS 1936 SALI 

Son haberler üçü;;;Ü 
sayf amızdudır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR w , HER YERDE 5 KURUŞ 

Çinci Dil Kurultayı Blylk laderla hazara ve Klltir 
Bakaaımızıa bir natk.a ile din Do mabahçede cıldı 

· Saffet Arıkan ın verdiği iki 
utuktan sonra Bn. Met Türk 
Tarih ve Dil Kurumlarının 

birliğini anlattı sıkı is 
J 

ürk Dili Kurumıı genel sekreteri B. 
· Necmi Dilmen h urumun iki yıllık 
alıımaları hakkında izahlar verdi 
• Yusuf Ziya Ö:r.er, güneşin eski ırklar, 

ilim ve dil üzerinde ki tesirlerinden 
bahsOO~n tezini okudu 

Kurultay bugün saat 14 de yeniden toplanacak 

'' ••• Türk Tarih H DU Kurıımları Aıatürk'ün açtıiı ilim 
l>e kültiir ıe/erberllfinln '"""'aylan olanılc Onun ıııklı göJ.erl 
lsrıünde Onun aydın yönergele rlne giln ~11ınaltlaıtbr • • • '' 

' (B. Sul•t Arrk•n'ın nutkundan) 

"•••Türk inkıliibının her veçheıinde oldu~ g.ibl JU .hare 
.ketlerinde de türk kadınına yer verilmeıindekı ınce dık~~ 
ı·· k K l guır:• bir kat daha yun 
ur kadınlığının uru ıaya ıay Ba an Aiet'in nutkundan) 

ıelırniJlıir " Y . . . . .p' 

ineli Dil lcurultayıııı bir nuırıklr1 aıçn 
KültDı Bıblllmn B. S.lfet Arıkan 

· 1atanbu1, 24 (Telefonla) - UçUsd 
»u Kurultayı bupta ,_ıak bir törenle 
tfıldr. Dolma~ araynıın ıtaıultaf 
toplantılarına tabtl• edilen bilylk •· 
loauıı kapıları uat ıs de açdmlfb· S.· 
loncta hazırlanan 700 1dtllk yer yar.ıaı 
laat içinde tamamen dolınut bulunuyor• 
du, Bu kalabalık araımda vekiller, bir 

sok aaylavlar, generaller, pr~fesör~e: 
:\'e dit itleriyle meJPl aıubarrır ve ı>i 

iSpanyol Fasında ihtil31 ba~ladı 
"" liI " . duya gır· nıek istemıyorlar 
•er er ası or . • ·w· 
Abdülkerimin tahliyesı ıstenı ~ 

iL " • İ hrini bombardıman ettıler 
nsı tayyarelerı _:_run.__..:..§e--:------;z:--

Sovy et 
tedhişçileri 

. Queen Mary .__.. 
transatlantıgı 
«Normandie~ nin Kurşuna dizilıniye 

k 1-·-d mahkônı oldular 
re orunu JUI' ı _ 

Doktor Şaht P{ll"İse gidetek 
oy/lllflı.la ok#yıutl'•) 

"" 

Büyıık Ôndcr 'k' • 1 ' rncı l ıl kurııltaymm açılış toreninde 

aınlcnen İstiklal marşından sonra ku
rum başkanı şu nutukla kurultayı açtı: 

Aı·ılı~ rmtlm 

ve ıdeal u}'anmanı 
tarih te iyl tl rk 
kezlenmektcdir. 

Türk tarih ve tuık dılı kurumlan A
taturkün açtığı ilım ve ktiltiır seferber
liğinin kurmayları olarak onun ışıklı 

gözleri önünde, onun aydın yönergele
rine göre çalıtmaktadır. 

'OçüncU olarak bugün toplanan Dil 
Kurultayı, tUrk dil kurumunun geçen 
iki yıl içindeki çahpıalannr, butu,ıa. 
rını eöıdeQ ıeçirme.lc, gelecek yılların 
saı...- yollana• kararl-.tınnatc gil>l 
yUksek bit ödevi üıerlne a~ıt bulu • 

nuyor. 
Kunıltayın bı,ı ıayelcrine kolaylık

la varacatına gUvencrc:Jc U~ilncil dil 
kurultayını açıyarwn." 

Dundan sonra .kürsüye gelen Türk 
Dil Kurumu Genel Sekreteri ve Bur· 
dur Saylavı Profesör İbrahim Necmi 
Dilmen, Kurultay batkanhğına Kültür 
Bakanı ve türk dil kurumu batkanı B. 
Saff~t Arıkanı namzed olarak göster
di Bu teklif ittifakla. kabul di\di. 

Bunun ilzerine eniu n kiırsilye ge
len Saftet .r.ıııkan, Kurultay Başkanı 
sıfatı} le ı .·ıtku okudu: 

R • • 'af/eı Arıkarıın kongre bcı~
kanı sı/atiyle verdiği rmı11k 
" - Sayın arkadaşlarım, 

. Üçüncil Tilrk Dıl Kurultayına l>e • 
ni başkan seçmek suretiyle verdiğiniz 
onurdan dolayı teıekktir ederim • 

TUrk dil çahfll\aları, bir yandan 
litün ilim dünyasına tilrk dilinin tim· 
lıye kadar tanınmamıı olan yUbek 
varhğınr, yalnız Ural • Altay grupu • 

Devleı DemJryollannda _.-up 
yolculanna büyük tenzOit 

yapdlllJ!ln'· 11in ıütwıuna 
milracaat 

-----------------------

nun de il. İndo • Öropcn ve llamito • 
Semıtık adları altına alınan biıttin kul
türcl dillerin de ana kaynagı oldugu • 
nu tanıtmak. bir yandan da yurd için
de yazı ve bilgi dih ile halk ve konuş
ma dıli arasında elden geldiği kadar 

çok v~ ç~b~ı~ rakınlık ve baghlık ra• 
rntm k ıbı ıkı yuksek ödevi u dne 
almı tır 

~t her ıklıH de ayrı ayrı bırer 

v m lan a ır ve ) ukı;ek çalı mala
rı nı m1 rn k ı ı de ti kurulta ının 

B ı cı \ ıkıncı Dıl Kurıılt yl. rı da-

la pr ık macl r u crınde "' lı a-
r k ru na } rg lcı v ı nı tir. Bu 
u m u lmrult ym onu u, iırk dıl t • 

lnın buttın dunyayn t nıtılmasıdıı. 

Fı iyolOJİk, ıyantıfik ve lengüistik 
es l larla ortayıı konan ve on aydanberi 
yapıl n tatbiklı.:rdc saşmaz bir ölçu ol
dugunu goııteıcıı yeni türk dil teo .. • 

1 
rıaı-

nı >il K~ı-ultayda bütiın incclilıtleriyle. 
hep bırlıkte goreceğiz. 

l abancı bilginlere ttelanı 
Yalnıa yurdumuzu değil biltü .1• . • • n ı ım 

dünyaaını ılgılendircn bu topl antımu:-
da buh.tnmak şerefini bi• ·C veren alman 
avusıuryalı, franıız ve ina'J' . 1 • . .ı ız, ıta yan 
Japon, macar, polonc, ve anwv b' . : 
b'I · 

1 
· -.,,et ırlilı 

ı gın crıne Kurultay adına h,.. ld' i 
derim. -:.. ge ın z 

Ke?dil~rin!n çalııınalarımıza iştirak 
etmeeı bizım ıçin hem bir on h ·ıı ur, cm de 
ı m dünyaaiyle el ele bulunmak ·ı .• 
bil "'k b' gıut yu ır asığ temin etmekt d' e ır. 

Yurdun her j erinden gelen 

Kurultay uyeleıini ,içimizde bulunan 
halkevi ve basın delegelerini saygı ile 
selamlarım. 

Butun bu kultur hareketlerinin en ba 
şında hepimızc ışık saçan Atatürk'ün 
ylice l.inUndc saygı ve sevgi ile eğilerek 
"ıse baslıyorum.,. 

Hn~lamlıl, Z.uru #l'<:İ,,;İ 
Bundan sonra baştcanhlc kunt ıeçfmı. 

ne gccıldı. Nızamnamcye gore iki baş

kanla d rt s krctcr seçılccckti. Türk dıl 
urumu enci sckr<:t rınin t klifi ile as

b kanlıkl ra turk tarih kurumu asbaş
kanı profe or Bn. Afet, Kamutay ha ka
n· B. Ntırı Conk r seçildıler. Sekreter
lıklcre de saylav B. 1smail Müştak B E . ~ 

sma Nayman B Faik Reşid ve Bn. 
Zerın seçıldıler. 

Sıra turk tarih kurumu asbaıkanı 
profesör Bn. Afct'in, kurum namına SÖ)". 

liyecel:i söyleve gelmitti. Profeıör al· 
kıılar araanıda kUraUye çıktı. Ve 

.. J • d' 1U soy evı ver ı : 

&ıyan A/eı'in nutku 
"-Atatürk,. 

Bayahlar, baylaı 

. ~ükaek huzurunuzda aöyliyeceU• 
rım ıkl "°ktaya ,.ıd ola~ktır. BiTi, beni 
ve arkada9larnm Dil kurultayı beşkan· -
tık kuruna ıeçmit olduğunuz i~fn., Bun
dan dolayı kendi namıma ve arkada1ta-. 
rım namına tctckkUr ederim. Hakkı· 

mızd~ki t.akdlrinizi hUrmetle karııtarız. 
Verdıginız vazifeleri yardımınıza ırflve
nerck baprmaga çahtacağız. 

(Sonu S, ınci sayfada) 

Kurultayının topla d ; D 1 n ı ı o ma Bahçe sarayının cumle lr:tp D 



• 

~VD~ 
ha:ım;;.~ım:ımmmı:ı:ı----=---~ ö R A ~ 

Sanfransiskolu Mister Duster 19.10 da evlendiği karrsını ertesi sene 
boşamış ve 1932 de tekrar almış, 1935 de gene ayulmış ve birkaç zaman 
sonra onunla bir daha evlenmiş. Bugünlerde karısından gene ayrılmış 

olan Mister Duster "evlenme ve boşanma tecrübesine hangi kadınla olur
sa olsun" attık girişmiyeceğini kati bir lisanla iddia ediyormu~. lyi ki 
Mister Du:;tcr hüllc'niıı Jıenüz cereyan ettiği memleketler lıa/kmdan 

değilmiş! 

Medeniyetin hir tarifi 

Fransrz senatosu dış işler encümeni reisi Henry Berenger, dünya 
harbının 6nüne geçmek için hemen bir Avrupa kongresi toplamakt11.n ve 
~'Avrupa" denince bütün dünya ile alakalı bir kıta g6z 6nüne geleceği 

için de kıtalararası bir işbirliği teminine çalışmaktan başka çare bulun
madığını isbat maksadiyle yazdığı makalede: "Beş asırdan beri diğer 

kıta/arı, Juyılarrna ve içerilerine ahalisini, silahlarını, endüstrilerini, in
şa ve tahribe mahsus bütün mütekamil vssıtalarmı, m o d e r n m e • 
d e n i y e t dediğimiz öldürücü ve yaratıcı' tekniğii vücude getfren her 
şeyini g6nderorek sömüren Avrupadır'' diyor. 

Modern medeniyetin bu tarifi ile birlikte, tanrnmı§ diplomatın A vru
pa hakkındaki itirafını da kaydedelim. 

'~n 

Kobay - insan'lar 

- Çalı~tığ11n 
ı abrikada hala 
silah imal edi • 
Jiyor. 

- Fabrikayı 

acaba liat yük
sekliğinin önü -
ne geçmek ,·fcİrJ 

mi işletiyorlar, 

dersin ?. 

Evet kobay • insan'Jc.r ... yani ııbbi araşt.ırmalarda bfr takım mi/;ropla
ıın §mnga edilerek üretildiği kobaylar gibi kendilerini arzularile len· 
nin emrine veren ü~ kişi, srJn günlerde, Amerikanın Huston ~ehrinc var
ınr§lardır. Bunlar bidayette 100 kişi imişler, geri kalan üçil şimdiye ka
dar 92.iJ42 millik bir yolculukta 81 §Chrin tıbbi araştırmalar kurumlar.ına 
uğrayarak. vür.udlarmı len adamlarına arzctmişler. Dört yıl daha devam 
edecek olan bu • Ne demeli? • kobay/ık vazifesinin sonuııda vedolun:m 
2.5.000 ingiliz Jiralık mük§f au alacaklarmış. 

o~ müsabıktan biri diyor ki: ''Şimdiye kadar bana 130 türlü mikrop 
şırınga edildi. Bunların arasında cüzzam, malarya ve verem mikrobu da 
vardı. Fakat artık üzerimde mikroplar tesirsiz kalıyor.,, 

Hükmümüzü verebilmeliyiz ki mikroplar arasında yaşıyanlar, zehir
lene zehirlene zchire karşı muafiyet kazananlar gibi, hastalıklara muka· 
vemet ederler ve 6mürleri fenacn temiz muhitlerde gerenlerı ise tehlike· 
dedirler? 

Ah medeniyet, ne acaip şeysin sen ! 

isterseniz tecrübe ediniz 

Edimburg'da yeni bir'spor. icad olunduğunu gazeteler haber veriyor· 
lar: durmadan saymak sporu. Bir avukat 34.834 den ileriye gidememi§ ve 
rekoru 19 ya§ında bir delikanlı kırmış. I den 58.946 ya kadar saymıf. Bu 
müsabakaya girenlerden fOğu bayılmış, kimi bisteri nöbetleri gefirmiş, 

bazrlarr ağlamalı olmuş, bir kısmıma da ateşi yDkselmiş. 
Nedersiniz? ı, 2, ~,/l, ..... , isterseniz bir tecrabe ediniz, 

Cürültülii otomobillere on 

damğa 
, 

Berlin polisi, yollarda fazla gDrültü patırdı çıkaran otomobillere bD· 
yük sarı bir damğa vurmak kararznr vermiştir. Bu kararın tesiri çabuk 
görülmüştür. 

Son günlerde Berlinde sarı damgalı otomobil/er pek az göriilmeğe 

ba§lamı§tır. 

Biz de böyle bir karar verecek olursak acaba sokaklarımız .. ·uru/an 
damgalardan sap sarımı kesilir, ne dersiniz ?. 

Çocuk ~c bebekler için otel 

Çoluk ço=uklariyle seyahat etmek istiyen aileler için Berlinde büyük 
bebek otelleri vücude geıirilmiştir. Henüz kucakta bulunan bebeklerden 
on üç yaşJDa kadar olan çocuklar buralara kabul edilir. Bu oteJJerin oda
larında çocuklnra nezaret edecek tecrübeli kimseler oldu{;u gibi, bahçe· 
lerinde de eğlence ve oyun yerleri vardır. Muayyen %amaa1arda bunlara 
hikayeler anlatılır, kukla oynatılır. Buralarda ister bir gün kalabilir, ister 
üç ay oturabilirsiniz. 

Bir günlük ücret 130 kuru~, bir aylık ücret ise 30 liradır. 

CAlSSE 

Profesör Nimbus'un maceraları - Para içİllde yüzerken para tedarik etmek için 

ULUS 

IST AN BUL TELE.FONLARI: 

Çanl{ırı mebusu B. 
Rifat Üııür öldü 
İstanbul, 24 - Çankırı saylavı B. 

Rıfat Ünür trmvayla Kanlıcaya gider
ken üzerine fenaltk gelmiş ve yolda kalb 
durmasınd:m öJmiıştür. 

Melitel>lere hücuın! 
İstanbul, 24 - Bu sene 1stanbulda 

orta mektebJerle liselere büyük ve gö
rülmemiş bir hücum vardır. Kayda baş· 
·landan 2 - 3 gün içinde yapılan müra· 
caat geçen yılda 20 günde yapılan mü
racaattan fazladır. Maarif müdürlüğü 
tehacümün önünü almak ve talebenin 
mektebsiz kalmasına imkan vermemek 
için mektcblere semtlere göre talebe a
lınmasını temin eden bir kayıd -ve kabul 
§4rtnamesi yapmış ve bunu tamim et
miştir. 

• Beddiye afişaj ücretlerini ucuzlat
mak i,in tetkiklere başladı. 

Et fiatları 
• İstanbul, 24 - İstanbul kasablan a-

rasında fiat rekabeti devam ediyor. Bu 
rekabetten kasablar da müştekidir. Be
lediye vaziyeti tetkik ediyor. Belki nak· 
liyat için yeni tedbirler ahnacaktır. 

Elanek fiatları 
İstanbul, 24 - Belediye birnici nevi 

ekmek fiatini on bir kuruş olarak tes
bit etti. 

Tramvay şirketi vatman 
ve biletçileri 

İstanbul. 24 - İstanbul tramvay şir
keti vatman ve biletçileri 9.5 saatlik ça
lışma aleyhine teşebbUslerde bulunacak· 
lardır. 

Ankarada ekmek fiatları 
Belediye birinci nevi ekmek fiat -

larına bugünden itibaren 9,50 ve fran
calaya 13,25 kuruş fiat koymuştur. 

Ziraat Enstitüsü talebe
leri Samsunda 

Samsun, 2~ (A. A.) - Ziraat ensti· 
tüsü talebelerinden 6.3 kişilik bir kafile 
dün doçentleriyle birlikte §ehrimize 
gelmişlerdir. 

Bolu çocuk esirgeme 
kurumwıun yardımları 

Bolu, 24 (A.A.) - Çocuk esirgeme 
kurumu parti önündeki meydana kuru
lan çadırlarda kırk beş kims~siz 

yoksul çocuğu sünnet ettirmiş, 

yedirmiş ve giydirmiştir. • 

Halk çadırlarda karyolalar içinde sün

net olup yatan yavruları ziyaret ederek 

herkes gücü yettiği kadar hediyeler ge

tirerek yavrulan sevindirmişlerdir. Ve 

çadırlar önünde milli oyunlar ve çalgı

larla çocuklar eğlendirilınişlerdir. Gece 

bu münasebetle parti salonunda kurum 

menfaatine bir balo verilmiş, sabaha ka

dar eğlenilmiş ayni zamanda çocuk esir

geme kuruluna bir haylı menfaat te

min edilmiştir. Kurulun bu teşebbüsü 
muhitte çocuğa ve kimsesizlere şefkat 
duygusunu artırmış ve kurula teşekkür 
edilmiştir. 

{Le /oıırnal'dan altnmrştır.) 

'\.astamon ve 
Çanl{ırıda At.atiirh: 

•• •• gunu 
Kastamonu, 24 (A.A.) - .1$üyük şef 

Ataturk un Kastamonu'ya geJışının 11 

jncı yıldonümünü dun Kastamono'hılar 
büyiık bir coşkunlukıa kutlaınıstardır. 

Bu münasebeti~ şehir baştan aşagı bay· 
raklarla donatılmıştır. Oğledcn ııonra 

Gazi stadında kadın, erkek, soluh ÇO· 

cuk, binlerce ~chirli ve köylerden ge· 
len halk kitlesı.-ın iştirak ettiği oıı tö
ren yapılmış ve söylevler verilmiştir. 

Staddaki törenden sonra Atatürk anıtı
na gidilmiş, türlü kurumlar tarafından 
çelenkler konulmuş ve söyle .. ·lcr veril
miştir. Ayrıca bugün şerefine Atatürk'· 
ün parti ilyönkuruluna armağan ettik
leri imzalı fotograflarının asıtıf töreni 
yaplımıştır. Gece binlerce halkın işti
rak ettiği büyük bir fener alayı yapıJ
mr!i ve bir çok yerlerde eğlentiler ve 
şenlikler tertib edilmiş, halkevinde bir 
müsamere verilmiştir. Bütün Kastamo
nu halkı dünkü günü 11 sene önceki gi
bi ayni coşkunluk, ayni sevinç ve heye· 
canla Atatürk'ii maddeten olmasa bile 
manen kucaklamışJardır. 

Çankırıda 
Çankırı, 24 (A. A.) - Atatürk'ün 

Çankm'ya ayak bastığının 12 incı yıl 

dönümü dolayısiyle dün saat 14 de o· 
tomobilden indikleri yerde binlerce ki· 
şinin iştirakiyle büyük tören yapılmıt· 
tır. Şehir baştan başa donatıldı, Ata· 
türk'e çankmlılarm tazimatı arzedildi. 

Çankırı da 
Kömür ve maden 
damarları bulundu 

Çankırı, 24 (A.A.) - Nafıa Bakan

lığı tarafından gönderilen mühendi -

ler tarafından yapılan tetkiklerde Yap· 

rakh nahiyesinde büyük kömür ma • 

denleri bulunduğu ve ayrıca başka ma
den damarları olduğu anlaşılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından gön
derilen Fen işleri direktörü tarafından 
Çankırı elektrigi hakkında yapılan tet
kiklerde 20 bin lira sarfiyle kömürden 
elektrik istihsali suretiyle temin edi • 
lecektir. 

Bir epope 

• • ar eıv? 
Yedinci derece meınurınrdı 

kezde Kem, 1 Aziz, Londra .P g 
çiliği M usteşarı Sedad Zekı. ~ 
B. Konsolosu Ne' Süre 

. ·ııci 
altıncı dereceye ve sekııı 

memurlardan merkezde fu ı 
Muhiddin Erdoğan. Tabraıı f)>I 

çil iği M tisteşarı Salahaddtll 

B K .. d .. Dt~ 
atum onsolosu Ruş u et 

dinci dereceye ve 9 uncu dert 
murlardan Hüseyin Zati, td 

5 

Fevzi. Hasip Osman, OskiiP ~ 
Şevki Erdoğan, Bakü koıısol 
Nebil Ertok. Şam konsoloS~ 
Fethi, Moskova Büyük Elçiltğ\ 
Katibi Hilmi Kamilin seJıiıİ~ 
ceye, onuncu derece menııırlıı. r 

kezde Bekir Sıdkı Pedis. şa~,, . ,, 
Bengütaş, Tarık Emin YenıÇ ti 
rem Delangil, Arif Hikmet. 

, Selçuk, Fatin Rüşdü Zorlu. ~ 
·ııde 

fan, Varşova Büyük Elçitiğı ~ 
van Safa Bora ve Muharrettı 
gi, Moskova Büyilk Elçiliğiııdt 
Cemil Miroğlu, Roma Büyük 

1 
~ 

ğinde Abdüla.had ve Şadi Cel~ 
Tahran Büyük Elçiliğinde ~ 
Arıç. Viyana Elçlliğinde 13clcı 
din Vergin, Tallin Elçi!iğiııd', 
İkscl, Brüksel Elçiliğinde 13 

1 

din Işın, Uhi Elçiliğinde 
Tebelen, lskenderiye Ba~ttotl 

·ır' ğunda Hikmet Hayri, :Ma~sı ~ 
solosluğunda İrfan Niyazı g: ~e 
uncu dereceye, on birinci de t 
murlardan merkezde Haydar ·~ 
Şemsettin Arif Mardin, Seı.1~ 
çılan Arif Hortaç, Odesa 1' 
Zeki Cemil Karaca, KıbrJS dl 
Ali Rıza Yiğitbaşıoğhı onu0'11ıc 
ye yükseltllmişlerdir. aaıe~ ti 
su İdris Sabih Gezmen Tab f 
Elçiliği Kıltibliğine, Tahl'aıı (t 

Elçiliği Katiblerinde~ .~:'1~titıl 
Moskova BUyük Elçılıgı JC aııi 
Batum kançıları Kemal cerı de t 
elçiliği katibliğine, ınerke\ıı 
Uşşaklı Belgrad Elçiliği kfitl 1'' 
Kamil Emrullah Bat~ ~aıı~~ 
tayin ve konsolos muavını fi. t 

. ·nı 
ci Halep konsolosluk ı§lefl wnı 
memur edilmiş ve Kemal /. ıarl 
kançılarlı~ 

"Ç A N A K K A L E,, ~ 
. ki'' 

- Haluk Nibad'ın yeni bzt 1 

D !iyen zafer haberi htan· mevsimini stçıııe~ 
ün İstanbul'dan An- bula geldiği zaman bu ca bu bakJ1Ilda1lııııt1f1 

iki arkadaşı gene mek· muvaffakiyet. 
0uııde • ltara'ya dönerken çan

tamda yeni çıkmış bir 
kitabı da beraber getir
dim. Sınıf arkadaşım 
Hilmi Ziya'nın bir ön· 
sözünil taşıyan bu kitab, 
mekteb arkadaşım Ha
luk Nihad'ın "Çanakka· 
le" için yazdığı bir des
tandır. 

"Yeni edebiyatçılar 
arasında çok yayılmHı 
bir epope aleyhtarlığı" 
olduğu için yeni edebi· 
yatımızın ziyadesiyle ih
mal ettiği destan, bu 
seksen sıwfalık kitabta 
suur ve heyecanla şah· 
lanıvor. 

Çanakkale kıvıların· 
da ve yamaçlarında kah· 
raman ordumu~. diinya• 
nın en zenJ?,in. en kuv
vetli ve en kalabalık 
milletleriyle çarpışır ve 
boğuşurken bu destanın 
şairi Nihad'la, bu kita· 
bın başında epope'nin 
kütle şairi için bir "ic
ten mutlaka doğru gidiş" 
olduf!unu ilmi bir oto
:-ite ile izah eden Hilmi 
Ziya lise sıralarında O· 

kuyan iki çocuktular. 
Çanakkale'de düşman as
kerlerinin korkunç do
nanmalarına, üstiln tay· 
yarelerine ve mebzul va• 
eıtalarına rağmen deni• 
H d8kUldUğUnU mUjde· 

teb sıralarında bulmuş- Şairin. ?!1sö~11~ 
tu. O gllnlerin taşkın ve dığı Akif ırı ~ııl 
coşkun heyecanlarını mısralarını t bjtÇ 
onlarla beraber duymuş harrirlerinden sil' 
bir arkadaş sıfatiyle da bu kitab .,e 
"Çanakkale" nin mısra- hatırladılar. ıci A 
ları arasında gizlenen Yalnız şu va'erd 
içten duy~ulan yakın· "Asım" adını "' ~ 
dan bildiğimi iddia ede· genci, bir geııc!~ir 
bilirim. mantıklarını t~ 
Kitabından biraz son· ken yarattığı ııııt 

ra Ankaraya gelip Çan· şiirini, kahraına 
kaya kaymakamlığına betle bir anıca Jf 
başlıyacak olan Halôk niyle yazmıştır~, ı 
Nihad'ın, içinde: Nihad'in dalı8 ~ 

talebe iken ,~1 /.fi 
Dilini yuttu dalga, bir çıkardığı • ~ 

deli oldu kumsal, dergi indekı 
11 

Serhas'ın ordu/arr, 11- rınd n mayaA 5J111 
dest m ise ''r 

yada sanki masal linden" birl<Bç 
Bu heybetin sesinden olan bir şair ..O 
düşer bir korkak kale, auıda bu fıırk ;ı 

Bu güzel es 
Bakın, solmadı bile larımıza sun ~ 
kahraman Çanakkale. yetsiz satırl rı t 

Diye yeni zaferimizi 
eski esatirle karşılaştı
ran "Çanakkale" si Mon· 
trö zaferinin heyecanı 

gönüllerimizde taptaze 
coşup dururken basıl· 
mak gibi ayrı bir bahti· 
yarlığa da erdi: 

Büyilk Önder'in kılıç· 
la kazandığı bir zaferi 
kalem ve siyasetle taç· 
landrrdığı günlerde böy· 
le bir epopenin çıkış 

son kıtasiyle 
mak isteriııt: 

Şarkın g~11 g c 
yurdun bıt 

d rı' Çağları sy 't 
ışık va 

1ıet 
Ardında ıf 
ğit vatanın b 

arı 
ATA'mrz ti 
k{lrtuluş ~aY 1.;f. 

Nurettıfl 

s -

d 

tı 

r 

u 
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• 
Madrid bombardıman edildi 

d Paris, .?4 (A.A ) - Havas, Valla
~lit'ten aldığı bir• haberle Madrid'in· 

rnbardıman edildigini teyid eylemek· 
tedir A ,, • · s .erı gurupa mensup 21 tayya· 
re d.. · . un ogleden sonra Madrid üzerınde 
~muşlar "~ tayyare karargahını bom

rdıman etmişlerdir. Hukiımet ta:na-
tclcri 1 · · d ııç hır harekette bulunamamışlar· 
ır. 

••. Fuk'"th"'•.·· ı. •b J• • llliumet tetizl e ı)or 

Hükümet kut1"6deri Kurtubaya 
doğru ilerliyorlar 

Madrid, 24 (A.A.) - Yarı reım! bir 
kaynaktan alınan haberi~ göre, yUsba· 
şı Abinatera kıımandUındaki hUkUmet 
kuvveti, Kurtuba fChrinden evvel en ıon 
köy olan Lomaya gelmifo yüzbafı Ba· 
lindrea kumandasındaki kuvvet asilere 
büyük zayiat verdirerek Kurtubayı bom
bardıman etmif ve binbafı Alino kuman· 
daaındaki ~ lse Kurtubaya hakim Co
ma köyilnil atmıştır. Kurtubarun yakm• 
da düpeai beklenmektedir. Asiler ta· 
rafında bulunan muntazam kıtalar ef• 
radı büyük kütleler haldnde hUldknet 
tarafına geçmektedir. 

küm Ma~rid, 24 (A.A.) - :Madrid bil• 
eti asi tayyarelerin (ielape tayya• 

re nıe> danını bombardıman ettiklerinin 

doğru olmadığını bildirm~ktedir. 

Aln anya kara, deniz ve bava ordularınıda 
hizmeti iki sene olarak t.eshit etti 

Berun, 24 (A.A.) - JL Hitler, bu· 
IUn alman ordularında mecburi f iU hlı· 
illet müddeti bakkmda a,ağıdaki karar· 
blnıeyi imza ederek nefl'cttirmiştir : 

uı,._ -ra, deni.1 ve bava ordularında 
lbecburi fili hizmet mJiddeti, biribirinia 

Arnavutlukta isyan 
Paria, 24 (A.A.) - ){aten gazetesi. 

ilin Atinadan alarak netrettiğl bir tel• 

grafa göre, Şimali Arnavudlukta kıral 
Zoguya karşı bir iıyan hareketi çıkmtf· 
tır. İdarel örfiye ilin edilmlt ve bqı 
•'lbaylar tevkif olunmuftur. Her lhtl· 

-.Je kar.fi koymak Unre iki fırka ae

aynı olarak, Ud .eoedir. Aıkert kuvvet· 

lerin yüksek kumandanı olan harb ba· 

kanı, bu karanWJıenin icraaı için ı&aaD 
gelen nbaJDnllllıller ik üıtibl deTl'l8i 
hakkındaki karadan aetreclecekdr.., 

çıkbğı bildiriliyor 
Amll"udlulc ~ 

ıelcslblerl 
Tiran, 24 (A.A.)-Amavudluk mat-

buat bUroau. Arna.u41ukta isyan çıktı· 
tına dair ~ paeteler tarafından 
verilen baberreri btl ıurette yaıuJa· 
makta ve bldln memlekette tam bir tG· 
ldlılet htlldlm aOrmekte oldupnu turib 
eylemektedir. 

yaprbmt n at awNe......, lluan _. 
vib edilerek alklfl•nnuftll'· ttçller. ·~ 
keme, aovyet milletinin anuauaa teretl
man oJnwıtur.,. demektedirler. 

f erber bir hale ıetirilmlftlr. 

T~iler hakkındaki karar yetmit 
iki saat sonra infaz olUııaeak 

Moskova, 24 (A.A.) - 16 Suçluyu 
idanıa mahkftm eden karar, 72 saat aon· 
ra kabili infu olacaktır. :Mahki}nılar bu 
lllliddet içinde aflarını talebedebilecek• 
lerdir. 

. Suçlular, mahkemenin kararını. bil· 
)'uk bir soğuk kanlılkla ~· 

lfçilerin lwınıulluiu 
Moslcova, 24 (A.A.) - Tas ajan11 

hıldiriyor: 
Zinovievist-Troçkiıtler'in idamB ınah· 

k~nıiyetlcrl karan, işçiler tarafından bil· 
~k bir hoşnudlukla kal'fllanmıŞtır· Bu
gun ııabahtanberi Moskova. Gorlri, Roe· 
tov, Leningrad ve başka bUtün şehir• 
lerde, fabrikalarda muazzam mitingler 

== 

Sovyet 
tedhişçileri 

Kurşuna dizilıniye 
nıahkôm oldular 
Moalcıova, 24 (A.A.) - Mahkeıne su· 

llraıtcıı.nn 16 11nı da kurşuna dizilml1e 

lllahkt\nı etmittfr. 

Mahkemenin kararı 
Moakova, 24 (A.A.) - Suik.tciler 

davaamdaki mahketne ıcararında. tıe kem• 
Dılil eden muhakeme safhaları ve ınaz· 
11unlann deWlerle teeyyUd eden ıfa~e 
't'e ikrarlan tafsil edildikten sonra denı· 
-,or klı 

"Binaenaleyh, Zinavief J{arrı ef, 

l!!vdokimof, Bakaef, VraçoV9ki. Terva· 

laııian ve Smırnof'un 
a - Sovy t hükürneti ve kom 

ı>artiai reıılerını öldürmek içın bir Troç· 

iri • Zinoviev ınerk kurdukları, 
b - Leningrad'da Nikolaef ve ıp-lca· 

datıanndan mürekkeb ı~li gnıp vuı· 
taaiyle Kirof'un katlini tertib ve 1 Uk

klnun 1934 de ~ ettird kleri. 
c - Stalin, VorotUof, tdamof, Ka· 

lanoviç, OrJomkidze, Kosai r, Paati· 

terin katillerıni baz rtaınak a olan bir 
takun tethıtçı grup ar tetkıl ettıkleri, 
•e Reizer, Rein old, Pikle, Gol:ılllllll• 
l>.vid. • Kruglianıki'', Olber&, Benıta0 

Lurie, Lurıe M9ıs ve Maten iıı me kilr 
kurum ari11 oiarak bukümet ve koJPÜ• 
lliıt paru11 .ceiıl rı öldürül~ bt· 
·•trklanna i rakt e tıkleri. eabit old11-

TroÇkinin gmetecUBre .öyWil' 
o•H~)-~ 

muhakeme euaamda ilmi ıeçen Tosm-
ld'nin intihar ettiil haberini ağrenen 
Troçki. guetecilere .. _ Bu intihar ta· 
rihin bir aayfaamı kapamakta ve bqb 
yeni bir aayfuını açmaktadr." demiftir. 

Bilindiği üsere, bqlanpçta komf1· 
niat partW bUrOIU tunlardan ibaretti: 
Lenin. Troçld. Zinoviev, Kaman"• Ri-

kov, Toınsld. Stalia. 

Queen Mary 
transatlantiği 

«Normandie> nin 
rekorunu kırdı 
Nevyork. 24 (A.A.) - Queen Mary 

vapurunun daha fimdiden Atlu Ok)'&· 
noeunu gıeçme rekorunu kmmt oJdufu 
taıuıUn edilmektedir. 30 buçuk mil ltlr· 
atle ıeytedeıı vapur, Nantuket fener ya. 

purunu ceçmltdr. Vapur, Ambroae fe
ner vapurunu dün akpm saat 21 de geç• 

mıttir. 
çar,araba günü Şarburg'dan hareke· 

tinden ı Queen Mary. N rmandle ft· 

pUGID 35 11uıranmda- e etmit ol· 

dutu .aaatl 29,64 mil ıilrate k&rfl 30 
milden fasla v•ti ıürat elde etımftir. 

Nevyork, 24 ( A.A.) Conard 

Whıte Star, teblığ dıyo : 
• Queen Mary, Atlas Okyanoaunu 

dört gün. yedı saat, on ıkı dakikada p
çerek Normandıe nin rek runu dört aa
at. 30 dakika fark ı1 kımııftır. 

Queen Mary. vasa&.i .01 mıl ıilrat 

elde etnıittir. 

ve b tün pba$ emval v em1ilderinin 
111tiaadereııne brar verlmifur.., 

Hükmün aooundı, lbPllunlarm ifa. 

deaıyle aua1cUtl f8b9ell ve dotnadan 
dôğrUY• diatt ettikleri sabit olan n 
ifındi yabancı mun&eektte bulunan Troç 

• Ot oelu Sedofuo Sovyetler Birliliit· 
d tlifllldukl-'1 ta"kdarqe beınen il IDÜ· 

k meye sevk dil ldori kaJdoıl~ ...... 

Doktor Şaht 
Parise gidecek 

Nazi mahfilleri bu yol
culuğa büyük bir ehem

miyet veriyorlar 
Berlin, 24 (A.A.) - B. Şaht'ın F· 

rann bankası müdürü B. Labeyri'nin zi
yaretini iade etmek ll%ere bu haf ta için· 
de Pariee yapacatı aeyahate Nasyonal 
101yalist mahfilleri, yatnu ekonomi de
lil aynı zamanda ılyua baJtımLOdan bil· 
yük bir bidiae gösiyle bakm&ktadırlar. 

Filhakika doktor Şabt, Parile gide
cek olan ilk naayonal aoeyallat bakan· 
dır. Bir alman bakanı ıarafmdan Pari• 
ae yapılan en aon seyahat 1931 senesin· 
de B. Brtınlng'in beraberinde dıt i,. 
Jer bakanı B. Kurtiuı olduju balde yap· 
aut oldulu .eyabattir. Bu sfyartt esna· 
unda alman bakanlan Parilte B. Laval 

Ue B. Briana mUWd olınUflard• 

1ngiliz kırah 
Yunanistanda bekleniyor 

Atina, 24 (A.A.) - tııpttere kıralı 
eekidnd Edvard'm yana Nablla yatı l· 
le Faler'e ıelmeti bekl~r. 

K.. • l,.aP« 
on•gs~··e 

rgisinde 
pavyonumuz çok alaka 

ve takdir görüyor 
Jakdpbeı'ı. Z4 (A.A.) - Anadolu a· 

JDlllUll bulual muhabiri bildiriyor ı 
KönJıaberlteld 1e..ple bitin ibra· 

cat mahlullerimbfn numunelerini tet
hlr eden tt1rk pavyonunun açılına töre-

• al bup Berlin bUvilk elçimiz B. Ham
di Arpafın buızuriyle prki Prusya u
mumi valili Koh tarafından yapı1mıftı 
Büyük itina ile baadanmq olan sen~ 
tllrk pavyonu çok rağbet ve takdir gllr· 
mektedir. MallanımU a1ika bUyilktUr. 

ltalyada doğu Af rikası 
için yeniden gönüllii 

kaydolwıuyor 
Roma, 24 (A.A.) - Bu ayın betinden 

beri tatil edilmit olan doğu Af rikaaı 
için 16nlllli1 kaydı muameleleri bugün 
tekrar bqlamJttır. G6niil1Ukr, ugari l· 
ki sene hismet etmek teahhildi&nde bu
lunmak mecburlyetindedirkr. 

Gibelzerjon vapurwıun 
tevkifi hadisesinin 

içyüzü 
Londra, 24 (AA ) - Alınan 1 on res-

mi haberlere ı&re, Glbel~rJon 
iapanyollar t:araf ından tevkıf ve muvapuru 

•---'· .... ı aye-ne e~i~ ,.-nuca yoluna devam et· 
a:ıeyıp Cebelütwıka döruneai kaptandan 
rica ediJımttir. Reamt makamlar hidiae
nin taflilltı almmadan bu bahta biç bir 
9ey aayllyorlana da bazı telgraflardaki 
nin hilifına olarak hidiıeyc va b . um ır 
mahıyet verilmemektedir. 

Hadüe kapandı. 
Lon4ra. 24 (AA.) - Royter AJanaı· 

nın ~vtnilü btr kaynaktan ö&. d ı11t .ren ı.ı-

ne ı Glbelıerjon bidlaeline . ııpan-
,ol luııvvuörU kwmndanının ttızarda 
bulunmuı dolayalyle artık lca ıl· 
. t nuariyle bak lmaktadır. pan 

t..,U re Hiiktlmeti, açık denizlerde 
ıngtliır: ceaıllerinin taharrı edil-! uıuyece· 

I~ dair Maclrld bUkilmeti tarafından 
verılınif olan teminat üzerine me~kQr 
hllldlınete hOf11Udlufunu bildir:ni tic 
Aynı ...-nda lnpltere .buldlmett,t 11: 
paııya bllktbnetiııe ınıiliz ıemilerinin 
açık denl~ ylnt tıpanya kıyılUının 
Uç ml1 1 eri.tnde Uvluf ve taharri 
eclilmelerbaiıı ltı\alcuku düvele aykırı ol· 
dutunu da blldlnniftlr • 

Y.apur ~'•geldi 
Cebt~ M (A.A.) - Olbelser· 

Jön ftPUri, kendisine Velaey Torphlo 
mubartbl ıefakat etmekte oldutu halde 
.. ....,. plmlftb. 

İspanyol Fasında ihtilal ba~lad 
Y: rı ,.. · ~ 1 

er ı er ası orduya girmek istemiyorlar 

. ~bdülker~min tahliyesi istenildi 
Ası tayyarelerı lrun şehrini bombard . 
T Pa~iı, 24 (A.A.) - Övr gazeteainın 

anca dan öğrendiğine göre ihtılil, iı

pan~ol Fas'ına sirayet etmiştir. Orada 
yerlıler Fra k • . '. n o nun ordusuna girm k· 
ten ımbnA etmektedi 1 r er. 

Faa'ta başlıca arui aahibleri olan ve 
mallan tehlikeye marıu bulunan ı-. 
etran. u:Jyon 

1 
Jer subayları, memleketi terketme· 

e hazırlanmaktadırlar. 
. AbdUlkerim'in serbest bırakılmasr İ• 

çın bir çok İltidalar veri1miıtir. 

I run ü:ıerine 58 bomba atıldt 
Hendey, 24 (A. A.) - İbtililcUerin 

Uç tayyaresi, bu ubah lrun'a ... __ ... __ d 
ma ı -•· n etm flerdir. istasyon yakmma do-
kuz bomba dllprek ciddf ha•rlara M• 

beblyet vermittir. 
Oyuun ihtililcilerine kumanda et

mekte otan albay Ortea de Zapı•'n o. 
~ır:un'un hUkUmet kuvvetleri tarafm

bombardmıanı eanaamda telef ol· 
mut oldutu resmen teyid edilmektedir. 

Hendey, 24 (A. A.) - lhtiWcil~rin 
~7yare1:11eri bu ubah lrun tebri ile 

tebrın onUnde mevır:i alnut bulunan 
huıcumet kuvvetleri üserine )8 bomba 
aıauıtır. Hükumet kuvvetleri, • 
lercıc tel ör&u1erle tahkim -e~ =· 
.tarı mevır:uerını durmaktıır:m kunetlen
dırmektedirler. 

Ote taranan hüldbnctln topçu kuv· 
vetlerı, uvıedo yu "--~rd - unan etmek· 
tedir. Hlr D"' ... nndenbe . _ ... _ • ... rı O•- kup· 
tı1mıt bulunan albay Aranda, seneral 
Mola ya bır telgrat çekerek kcndıııne 
hemen ımdadda bulunmadıgı takdırde 

teshm olmak mccbunyetindc kalacağı· 
nı bıldirmı§tır. 

.Buqo&"a yenldeaı bit uklla Bu'la 
müfreseıer plmiı olup yırm tlmal oep. 
heane bareacet edeceklerdir. Alınan bat 
ka hır takım haberlerde ıhtilllcilerin 

cenup cepbeıinde talı bir takım muvaf. 
fakıyet~er eıde ctmıı oldukları bıldırıl· 
mektedır. 

Madrid bombardıman mı 
edilecek '/ 

Lizbon, 24 ( A. A.) - Royter ajan• 
ıından: 

o~ bet modern bombardıman tayya
reıının Madrid'e kartı yapılacağı sanı• 
lan bir bombardımana ittirik etmek Ü· 

sere Sallllnank tayyare meydanına in
mit oldutu rivayet edilmektedir. 

Aıi tayyareler Madrül ü:serinde 
uçuyorlar. 

Lbbon, 24 (A.A.) - Royteı AJ:uıaı 
muhabirinden : 

lhtilllcllerin zo kadar tayyaretainın 
uzun müddet Madrid berinde a muı 
oldukları söylenilmektedir. 

HUkUmet n tayyarelere kar ı kulla
nılan topçu kuvvetleri, Mulcab lede 
bulunmuşlardır. liu tayyarelcril\ Gtsta· 
fa ve Kuatro vıentoa tayyare meydanlı 
rını bombardıman etmiş oldukları l ber 
v rilınektedır. 

Bır takım hangarlarla h kum t t 

1 
. a) 

yar en tahrıb cdilmııtir. 
İhtilalci pı1otların ao ı diklerın 

re ıhtılalci tay relennın yapmı 

ıman ettıler 

dukları bu ı fer, Paytahtta anı mı,tır. P k ç kar 

A11iler, iki hükünwı.;i kolu 
boMluklannı bildiriyorlar 

. Rahat 24 (AA.) - Sevil radyosu, 
dun öileden sonra yapmıt olduğu netri· 
yatında apfıclald tebliği vermittir • 

.. Endülüste kızılların iki kolu k. 
--tl i • , UY• 
"'· er mız tarafından bo ğ z una uğratıl· 
rı1tır. Bunlardan birisi hava, ötoki de 

Gaakonya lıörlai 1 \: 

W'0 lrun 
l$TSEIASTlf•OI"' ~ ... +..,. ... 
•n.-r~tm ~ ndil ~Z6 + vp ... ,,.,, • 

lrun ve civattıun haritası.-..~ 
kara kuvvetleri tarafnıdan bo 1 Oarbte au mu tu• 

General Fnnkonun lçuvvetlerl. 
kudlarm mllblm bir kuvvetlerini bo .. 
mq1ar ve- onlardan onalta dtral ö 
30 kamyon, bir tank. blr ııbhiye o~ 
bllıl ve mUhlm miktarda 1 
mlperdir. ma zeme zaptet 

mi Bu muAfferiyetin büyük bir ebe-
yeti ftnhr, çünkil kuıllann tMa lııo1 

çok kuvveti{ ve Madrid hOJribDetl W::, 
fınclan tefkil edUmif olaiı kıtaların en 
mükemmeli uyılmakta idi .. . 
1ıiler BB. AMJna ve Kaballeru
nun kaçmaaından korkuyorlar 

S.,U. I+ (A.ı\ ) S..U ...,_. 
dUn lladrid deki marksietterin vazı 
~n vahlmte,meıl takdirinde B A ye
ıle B. Kaball • ana ero nun kaçmalarından 

korkmakta olduklarını bildırmıştir 
. Valladolid eyaletinde vukua e' n 

b~r mUcadelcde ihtilalci Gene al ~ra • 
cıa yaralanmı,tır. 

Sarqos yakınında ıhtflalcılcr k 
adlara galib 1m • 1 ' ı • hıaft ıe ıt er ve kızıllar ı a• 

1 be meydanında bar çok ölU ve ya 
ra ı ve aynı zamanda 16 k 
aandık mUhi amyon 'e on 

mmat bırakmışlardır 
Sevil'de lhtlltlcUerin t . 

vetleri içi... ,_ ayyare kuv-... yapı.ra tebe 1 
i 

rru arın yekO· 
nu ' mdi altmıt iki bin dört tı 
ta olup b. dokuz ylla bi y z peçe• 
k · n peçeta 
ıymetindeld mOccvherlerı ve halıları 

da illve etmek icabeder. 

Bir iUi geml•i Guadolup i ıihkd· 
rnmı bombardıman etti 

Hendey, 24 ( .. .. ) • n "• - DUn aut 14 
ten itıbaren lailerin elinde bul 
huvi t1 . unan ve 

ye tayin cdılemiyen bır aipa l 
g misi Fi b n>o . gye urnu açıklarında altı 

~ıl meaafeye yaklqarak Pasa,eı'ı ve 
uadelup iatihklmını '---ba d · uuıu r ıman et 

mı tır Aıiler tarafından yapılan bo111· 
bardıman, Uç çeyrek saat d vam etmit 
v sonra ıemı u ak'··-ı t B d ~ ır. ombar• 

m n ba irca hed finin Guadel 
ı ıhkimı ıle lrun ve pr; up sa1ea araaınde· 
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Halk evimizde 
· · çiiııcü Dil 1 urulta ) ı ıı 1 utlama 

Ankara Halkevınin önu, birçok ho- ı 
parlor olan yerler gibi, giınduzden 

üçüncü dil kurultayının ilk celsesini 
dınlemek i~in toplananlarla dolmu tu. 
Gece daha sekizden once halkcvinin iç 
salonları da fazla ve ayın bir kal ba
lıkla ~olu göriıniıyordu. Saat dokuza 
dogru bu kalabalık bıisblitün arttı; 

açılan pençerelerclen, içeride yer bula· 
mıyanlar dinlemiye gelmişlerdi. Ko • 
nuşmalar hep d vri'tl uzerine idı. An· 

kara, Ank .. raya yakışır bir Ş\ ur ·ı l e
yecanla kendisini bu} uk dil d vriminin 

sevincine vermi ti. H Jkevi di e • i

yat ve- tarih şubesi ba k nr Hlf ı O· 

ğuz, gece} i ac;an, g..-:cenin manasiyle 

birlikte konfcran verecek airin de 
degerini belirt o bırkaç so soy'erlı, 

Ve kürsü}e gelen Kema1e tın Ka -
mi söylevine şu cıimlelerl b.ı adı: 

- Bayanlar, Baylar, 

Üçüncü Dil Kurultayının to 1 ndı 

ğı bugünde, devrimci gençhgin fıkır 
ve heyecan ocagı olan Halkevlerı çatı
ı;ı altında benim de bır kaç soz ~yle· 

memi istediler. 

Bu bir kaç söz turk dil devrimin n 
mana ve ümulü üzerinde kısa bir ko
nuşmadan ibaret olacaktır. 

ki benzin depoları olduğu sanılmakta
dır. Ancak buralara isabet vaki olma· 
mıştır. 

Hiikiimeti11 bir teh::;ibi 
Madrid, 24 (A.A.) - Hükümct, Get· 

fae tayyare karargahının bombardıman 
edilmiş olduğu haberini tekzib etmeltte
dir. 

llükiimet :yalmulcı ccmıbuı koli 
bir taarruza geçecek 

Madrid, 24 (A.A.) - HUkümct kuv
vetlerinin Ovideo'ya girmiş olduklarını 
haber vermektedir. Saragos cephesinde
ki hükumet kuvvetleri, bir 1isi kuvveti· 
ni bozguna uğratmıştır, tüfek, mühim
mat, mitralyözler, dört top ve bir çok 
eıir almıJlardır. 

Cenup cephesinde pek yakında kat'i 
bir taarruz hareketi yapılacaktır. 

HükUmet kuvvetleri, Majork adasın· 
da ilerlemekte olup bir çevirme hare
keti yaparak ~sitere ait bir silah ve 
mühimmat deposunu zaptetmiştcrdir. 

B. l'rieto'rıun bir makalesi 
Madrid, 24 (A.A.) - ''El Liberal" 

ıazetesi Prieto'nun bir makale ini neş
retmektedir. 

.Bu .makalede, halk cephehsinin zafe
rinden sonra muhtelif meselelerin alaca
lı tekil gözden geçirilerek deniliyor ki: 

"Vaziyet isyan başladığı 17 temmuz 
tarihindeki şekilde artık kalamaz. Kapi
talistliğin, kilisenin ve orcı.. müdahale
ainin nihayete ermesini göz önünde 
tutmak zaruridir. Çünkü bunlar isyan 
laareketine önayak olmuşlardır. Ordu, 
tensikinde millete hadim olmıyan un
eurlardan tamamiyle temizlenecektir. 

Anti/u*ist müisleri11 s<t)ısı 
60 bini lmltlıı 

Barselon, 24 (A.A.) - Faşist aley
darı milisler merkezi komitesi umumi 
eekreteri muharrirlerden Jak Miravil, 
gazetecilere beyanatta bulunarak komi· 
tenin bugün altmış bin azası oldugunu 
söylemiştir. 

Milisler, on ekiz ila kırk beş ya,la
rında olup cumuriyete olan sadakat ve 
inlbları hakkında teminat vermiye mec
bur tutulmaktadırlar. 

B. Mirnvil, silah ve mühimmat ima
latı ile cephedeki sıhiye servisler inin 
mükemmel sur.!tte tensik edilmi oldu
ğunu ilave eylemiştir. 

Kırallığuı ,•ski bir bC1şbcılmmnm 
beyamıtı 

Bayon, 24 (A.A.J - Kırallık hükü
metinin eski basbakanı Kont Romano
nes Fransa'ya geçmeden once °Frente 
Popular'' gazeLesi muharririne 'tşagı

daki beyanatta bulunmuştur: 
"- Sen Sel>a tıcn'de yerle tigimden 

beri hiç ır fena muameleyle karşılaş
madım ve Madrıd ılc rbe tçe muha
ber de bulund m, 

r ce, b nim ma
zim, şımc.ıı soylıyeceg·m ner eyden zi
yade ne düşimebilece ımi gösterır. Ka
nuna herkes tarafından saygı östenl-

" - A rkadaşlaı ! 

Tanzımata kadar imparatorluk gü
zı 1 terinin nasıl yapma bir osmanh di
li ıle h lktan ayrı yaşadıklarını ve yaz
dıkl rmı hatırlıyalım. 

(Bur d Bakinin meşhur mısrasından 
hır parça okudu). 

Mısraları şuphesiz Kanunı d vrinın 
bir ıfadesidir. Sinanm kubbelerinden da
ha az tanın1in değildirler. Fakat divan 
efendisi ve kalem efendisi ıçin yazılmış 
şeylerdir. Anlasılmak için enaz bir meti
r e külttlru ister. 

Tanzimat imparatorlugun hayatında 
batıyı taklid etmek istiyen bir yarım re
formdur. Dil ve edebiyatta da ayni ya
rım degism .... yi gönirsunUz. 

1908 me rutiret devrimı Selanıktcn 
·bir "genç kalemler,, hareketi ile birlik· 
te gelmiştir. Bu haıeket yazı dilini ko· 
nuşma dilıne yakla tırmak istiyen 'm .... ş 
ruti,, bir cereyandır. Dilimizin tekenı
miılunde bir merhale olmakla beıaber 

siyasal inkişafları takiben tiırkçUluk ce· 
reyanı için de kaybolmuştur. 

Harb sonrası hadiselerinin Atalurk 
devrimlerine ve harb degişiminc kadar 
dil ve edebiyat üzerindeki akıslerini 

pek yakın bir düne aid oldugu için 
hepiniz hatırlarsınız. Gittikçe daha ba· 

melidir. Etmiyenler cezalandırılmalı· 
dır. Millctlerarası bakımdan milleti 
te~sil eden meşru hükümetten ba kası 
nazarı itibara alınamaz.'' 

Kont Romtmoncs tmıassut te
ebbüsünde m.i bulunacak? 
Paris, 24 (A.A.) - Figaro gazetesi

nin diplomasi muhabiri, Kont Roman· 
onca'in İspanya'da iç harbe bir nihayet 
vcnnck için bir tavassut te ebbüsündc 
bulunması mnhtemcl olduğunu bildir
mektedir. Romanones. liberal bir kırali
yetçidir. 

Uili8lel' lC§kiliitlaı·ır11 
dü:;eltiyorlar 

Milislerin bir çok kamyonları, Bıh· 
biye otomobilleri ve sıhiye levazımı 

vardır. Şimdi faşist aleyhdarı milisler 
tarafından işgal edilmekte olan Barse· 
lon kışlalarına şu isimler verilmiştir: 

"Birinci Jak" piyade kışlasına ''Karı 
Marks'' ismi verilmiştir. "Pedro Alba" 
kışlasının adı "Mişcl Bakunin'' olmuş
tur. 

Şimdi Aragon cephesinde tiyatro 
temsilleri, sirk ve müzik hol turneleri 
yapılmak için hazırlıklarda bulunul
maktadır. Bunlara iştirak etmek üzere 
şimdiden bir cok 'artist kaydolunmuş· 
tur. 

Anwriktı lspa11yayu kar§l siliılı 
<mı bar Kotu n.u ıiddeılendirdi 
Vaşington, 24 (A.A.) - ispanyada 

her iki tarafa da silah ve cephane gön
derilmemesi yolunda.ki manevi ambargo 
~iddetlendirilmiştir, 

Almany" J,, ispanyaya silah 
sevlciycıtına ambargo koydu 

Bcrlin, 24 (A.A.) - Alman hükü
meti, Jspanya'ya gönderilecek silah ve 
mühimmata hemen embargo koymagı 
kabul etmiştir. 

Ktınwrun ı·upuru 1'un(·u'tla 
Lizbon, 24 (A.A.) - "Kamerun" 

sapasaglam olduf,'\l halde Tanca'ya gel
miştir. 

Ptızar giinii billıassu tlcniz re 
/un·a çrırpı~nwlnrı yaJ>ıldı 

llcndcy, 24 (A.A.) - Havas ajansı
nın Guipozkoa cephesine gönderdiği hu
susi muhabirinden: 

Dünkü bıittin faaliyet deniz ve ha
va harekatma inhisar etmiştir. Saat 10 
da asi tayyareler Jrun ve civarındaki 
mevzileri bombardıman etmişlerdir. 

Öğleden sonra Kanarin asi zırhlısı Gu· 
dalup'u bombardıman ettikten sonra a
çılmış ve bir miıddet sonra Sen Sebasti· 
en öniınde gözukmü tür. Hemen fahri· 
ka düdiiklcri halkı bundan haberdar et
mi ve herkes sukurıetle bodrum ve 
mahzenlere inmiştir. Bir kaç obtis kışla
lar civarın .. du muş 1 e de asıl ateş şe
lıır haricinde hıikumet bataryalannm 
b ılunduğu tepelere tevcih hedilmiştir. 

Saat l8.30 da bombardıman devam edi
yord~. Fakat şehire ateş edilmiyordu. 

riz bir ''sadclige doğru., yazı dilinin ın
kişah daima siyasal kurumların "halk 
için ve halka doğru., temayülü il~ at 
başı berab~r gitmiştir. 

Öte yandan halk ken~i hayatına ya
bancı guzidelerın her türlii müdahalesi 
dışında, saz şairleriyle tiırkuleri, manı

leri, ve destanlariyle ayrı bir illem gibi 
yaşamasına dev m etmiştir. 

Bu kısa tahlilden çıkarmak istedi
ğim netice Cumuriyet Tiırkiyesinde 

dil işinin neden bir "devrim davası"' 
olarak ele alındığını tebarıiz ettirmek 
ve bizde dil devrimınin hakiki mana -
sını göstermektir. 

Cumuriyetçi, .milliyetçi, ve halkc;ı 

bir sosyetenin kendı dilini yapması, 

daha doğrusu tarihs 1 sebeblerle, sa • 
raylar ve medresefor elinde ulusal hü· 
viyctini kaybeden dilimizi bütlin öz 
güzelligi ve zenginliğiyle ortaya çı

karrfıası gene tarihsel bir zarurettir. 
Türk ulusu modern ve ileri bir ulus 

olarak yükselmiye devam ettikçe türk 
dili böyle bir sosyetenin bütün arzu ve 
ihtiyaçlarını doyuracak ve dtlnyaya 
duyuracak ileri bir dil gibi gelişecek
tir" 

İnkılab dılinin butün milletin mah 
olacağına işaret eden Kemaleddin K2.· 
mi Gunes • Dil teorisine temas ederek 
bunun, cumuriyet Türkiyesinin bilgi 
dtlnyasına getirdigi bir güne olduğu
nu ve bu aydınlığın, türk dilinin, bazı· 
larının sandığı gibi başka dillerden 
sadece alan ve onlara bir şey vermiyen 
kısrr ve soysuz dillerden olmadığını is· 
bat edeceğini s~yliyerek sözlerini öy· 
le bitirdi: 

- Arkadaşlar, 

Büyük kurultayı, onu hazırlıyan türk 
dili kurumunu ve yurdda iyiı güzel ve 
büyük her şeyin kutlu başı Ulu Ata
tilrk'ü derin saygılar ve çözülmez sev
gi bağlariylc selfunlıyalım.,. 

Memleketine kısa bir müddet için 
gene özlü sanatmm ve derin memlcket
çiliğinin o hiç aönmiyen ve gUrt geç
tikçe bir kat daha gelişen heyecaniyle 
gelen şairin bu özleri toplantıya bü
yük bir şevk vermiştir. 

Bu çok alkışlanan nutuktan sonra 
heyecanlı kalabalık, bir dans hahvasiylc 
ortaya çıktı; Sonra, bir musiki fasılasın
da Behçet Kemal Çağlar, Tuna şiirini 
ve yeni hazırladığı Timur piyeainden 
bir parçayı okudu; dil sadeliği ve devrim 
beyecaıu ile işlenmiş bu mısralar pek 
çok alkışlandı. Behçet Kemalden sonra, 
Kamuran Bozkır iki heyecanlı ve Ulkülü 
pir okudu; yeni Türkiyenin yeni dev
rimlerini anlatan satırlariyle bu şiirler
de büyük bir ilgi uyandırdı ve alkı§lan· 
dL Ondan sonra davctlilc:r büfede ağır
landılar, musiki neşeyi artırdı; diğer bir 
fasılada, şair arkadaşlannı takdim eder
ken kendinin de okuması beklenilen Mü
nir Müeyyed Belonan da haykırdığı coş
kun mısralarla candan alkışlandı Konu· 
şulan sözler bile şiir olmak için vezne 
muhtaçtı. Gece o kadar heyecanlı ve 
manalıydı. Kemal i61llinde bir genç de 
bir şiir okuyup tlcdir edildi. Ve bu bü
yük bayram gecesini Ankara halkevine 
bUtün canlılığı ile yaşattı denmeye hak 
kazandıran bir coşkun hava içinde se
vinç ve eğlence geç vakitlere kadar de
vam etti. 

Trakya höyüklerinde 
tetkikler 

Edirne, 24 (A.A.) - Türk tarın ku
rumu üyelerinden ve genç arkeologları
mrzdnn doçent Or. Arif Mu!it, uç gün
denberi Trakyanın höyüklerini gezmek
te ve yerlerini tesbit etmektedir. Rapor
larını türk tarih kunımuna verecektir. 
Çok ~rinde olan bu kı.iltür hareketi, 
Anadoluda gene: türk tarih kurumunun 
büyük başarı ile elde ettiği Hitit kazı
larını takib edecek ve Trakyanın eserle
rini meydana çıltaracaktır. 

Lüleburğazda hayvan 
sergısı 

Edirne, 24 (A A.) - Lüleburgaz'da 
açılan hayvan sergisi Trakya'nın öteki 
sergileri gibi bu yıl daha işlek ve daha 
verimli oldugu anlaşılmaktndır. İzmir 
fuvarına göndc:rilen Trakya mahsulat 
ve mamulatı !zmir'e varmıştır. 

Teşrinievvelde Edime'de açılacak 

olan Cumuriyet enstitusU ile liselilerin 
yatı yurdu hazırlanmaktadır. Şimdiye 

kadar lzimr fuvarı işleriyle uğraşan sa
natlar mektebi bu lperle de me gul o
lacaktır. 

Üçüncü Dil Kurulta 
Kurultay dolayısiyle yurdun ~ 
tarafında bayramlar yapılmak!' 
ve Kurultay çalışnıas bü11ük bit 

alaka ile takib edilmektedir 
Üçüncü Dil Kurultayı bütün memlekette çok ge~iı ~ 

uyandırmı§ ve türk milleti dilimize erkinlik ııe ıle. 
cek olan bu sahadaki çalı§mayı gönülden ve yüksek bıt 11' 
yetle takib etmeye bQflamıştır. Aşağıdaki telgrallar 
ğunun bir ifadesidir : 

Dada)"da: 
Daday, (Hususi) - Dil Kurultayı

mızın açılması kazamız.da coşkunluklar 

yarattı. Konfranslar verildi. Her taraf 
süslendi, aydınlandı, cevinç içindeyiz. 

Mudurnu' da: 
Mudurnu, (Hususi) - Uçuncü dil 

kurultayının açılışı bugün saat 14 de 
halkevi önündeki cumuriyet okulu ala
nında biıyiık bir halk kütlesi tarafın • 
dan co kunlukla kutlanmıştır. Bayra· 
ma halkevi bandosu erkinlik marşiyle 
başlamış ve halkevi başkam ve birçok 
hatibler dilimiz için söylev vermiş ve 
her taraf bayraklarla donanmıştır. 

Bayram devam ettiği müddetçe halke
vinde konser devam edecektir. Halk 
bUyük Atatürk'iın adını sevgi ile ana
rak saygılarını sunmaktadır. 

Siird'tlc: 
Siird, (Hususi) - AtatlirkUn eşsiz 

devrimlerinden olan dil kurultayının 

açılışını candan saygılarla selamlanz. 

Sinob'da: 
Sinob, (Hususi) -. 
Bugün saat 14 de memurıar, halk 

ve bütün teşekküller şehir parkındaki 
Atatürk anıtı önünde toplanarak rad
yodan kurultayın açılışını dinledi. 
Bando İstiklal marşını çaldı. Dil inkı
labı hakkında söylevler verildi. Şehir 

gece, bugünün ıcrcfine baştan başa 

elektrikle aydınlatılacaktır. 

Karai511Jı' ela: 

Erhan'da: 
E~baa (Hususı) - Ta ıht 

fu ender ınkılabımı ı ba~ran. 
varlık ~e ona dilini öğreten 
derimiz Atatiırke Erbaa h ııcı 
sonsuz sa} gılarımızı sunar, 0 

de yiırüven Ku ulta a b ~ r 
1 

riı. 

A)dm'da: 
Aydın, (Ha usı) Ku it 

lışmı biıt n aydınlılar ba raıtl 
• kutladı. Şehir ha tan ba a doll 
landınldr Halk kurultay "0 

radyolard dinlerken 

HocJrum'da: 
Bodrum, (Husu ı) - Pil 

bütün halkımız Cumunyet ıne 
toplanarak taşkın duygularlıı 
canlı söyJcvler verilmi tir. 138 

leriz. 

Çankırı da: ' 
Çnkın, (Hususı) - Oçüncil 

rultayı dolayısiyle bu buyük 
çankınlılar büyük coşkuntukl:ı.. 
Her taraf bayraklarla donatıl 
özel radyolar kurultayın açılıf 
yaydı. Yaınlan prognma gör~ 
muhtelif yerlerinde konferaıı 
samere, por eğlentileri yapıla 
nema gösterilecektir. Halkt"' 
hıncahınç dolup boşalmaktadır· 

Yozgafdn 
Yozgat, {Husu ı) - Dıl k~ 

Karaisalı, (Hususi) - Dil bayra
mımızı co,kun tezahürat içinde kutla· 
yan karaisalılar büyüklerimizi ve Ulu 
sumuzu candan tebrik ederler 

Keskin' de: 

nın açılışı burada derin bir ıtgı 
§ılanmışur Kurulta) ın konuJ 
radyoda dinlemek üzere halk· 

1 
salonunu doldurmuştur .. Akşa:r~ 
başkanı <lil konusunda bı: kod 
reccktir. D :iğer günler ıı;uı 

Keskin, (Hususi) - Ulusunu rşıgı 

altında toplayan yirminci asrın en bü
yük yaratıcısı Ulu Önderimiz Ata tür
kün parlak devrim çalışmalarından bi
ri olan Dil Kurultayını candan bir ala
ka ile karşılayarak kutlayan Keskin 
halkı coşkun sevinç saygılarını sunar· 
lar. 

Gcrzc"cle: 
Gerze, (Husust) - Yüce Atatürkün 

eseri olan Dil Kurultayının Uçüncil a
çılışı kazamızda hararet ve sevinçle 
1rartılanmıştır. Kurultayın devam ede· 
ceği dört gün tören yapılacaktır. Ka· 
&aba baştan başa bayraklarla donan • 
mı~tıı'. 

Yenişehir' de: 
YcnifChİr, (Hususi) - Dilimiz bU

tünlüğünü Büyük Önderimizin işaret· 
teriyle ku1acak olan UçüncU dil kurul· 
tayının açılışını Yenlş,ehir halkı sevgi 
ve co\lkunlukla kutladı. 

Trabzon' da: 
Trabzon, (Husu~ı) - Eşsiz ve Ulu 

Önderimizin açtığı devrim yoluna dik
tiği en büyük meşalelerden bifinin 
Uçüncü büyük gününe rastlıyan bugün, 
fehrimizde sonsuz sc,.•inç ve coşkunluk· 
Ja kutlandı. 

Hahac ki" el~: 
Babaeski (Hususi) - Yüce Şefimiz 

Atatürk'ün yaptığı sarsılmaz devrim • 
ler arasında, türk diline layık olduğu 

yeri vermek için açılan kurultayı halk 
candan kutlamaktadır. 

Banclırnaa \la: 
Bandırma, (Hususi) - Bu saatte 

Cumuriyet meydanında radyolarda 
söylevleri sevinçle dinl_eyen binlerce, 
biz, bandırmalılar devrimi a ıl kökleş· 

tirecek Dil Bayramının ytldönllmUnU 
kutlamaya başladılar. Kurultaya fayda· 
lı başarılar dileyerek Atamıza en Us· 
tUn aay.gılarmı, en içten sevgilerimi· 
d ıunanz, 

bir pro
0

ram hazırlanmıştıı 

Ka~tanıonu'dn: ~ 
Kastamo::ı, uiusu i) - O ~r 

kurultayının topıa .m ı de~n 1.1 

ıle karşılanmakta ve şehrırrı1 ~ 
&ebetle büyük mıllı te.ıahurata 
muştur. Her taraf ba) rak'ar a 1~ . }'ıa 
mış §Chrin mu 1lclif yerlcnne 

"ki"le rultay mı zaker ·lcr ni J.ıyı ı , 

bilmesi için rauyo ve hopar~ör~jt 
muştur. Müzakerdcr buyuk ııaJ 
ile dinlenmektedir. Bu gece . eti 

b' töf kurultay miınasebetiyle ır k~ 
lacak ve dil inkilabımız hak 
konferans verilecektir. Şehrin rıib 
yerlerinde halk eglencelen tC oe'
cektir. Şehrimizde kurultayın atı~ 
tiği müddetçe bu büyük ttı ~ 
vam edecek \ e her gece halk:, fi 
nemada dil devrimimizin rrıa ı.ıfl 

1.. " k d'l' · dı'l oltı~ mu u tur ı ının ana 1' 
zenginliğim tebaruz eıureı:~ 
ranslar verilecektir. Halkın kıt~~~ 
nasebetiyle göste,rmekte oldugll ~ 
ve candan saygıları türliı kurtl 
rafından kurultay ba kanlıgıP' 
la iblağ edilmiştir. 

Edirnede Dil Kurul 
takib için alınan tcd 

Edirne, 21 (A. A) J)ıl J{ 

nın yarattığı büyük arlık bU 
milletini harekete getirmistır 

ıaıt ratta ve her yerde konu<;U 
Dün Trakya umumı mufctt~ 
Dirik valilik makamına geltTe 
lantıda bulunmuş ve dort gutı 

ıat devam edecek olan prograrrı 
daha gözden geçirilmiştir. aı.ı 
betle şehirde radyolar, ho~a:ı~ 
tırılmış ve kalabalık gaııl1 

büyük glinü yaşatacak kon~ 
yerler ve tribünler hazırla 
yilk okul salonlarında ve bal1'~ 
ayrıca mUsamereler verilece 
bu günlerde en çok dil kuruJtf 
.ıırhklarına ait bavadle]er 0 

derin alaka göateri.Yor. 
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1 D. D. YOLI..ARJ VE LiMANLARI UMUM 
ı MODORLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 
YENIDOGA VE ESE YKENT l~T.\~YON BI T ı. 
lNŞAATINJN EKSiL Tl\lESl 

RI 

Haydarpa~ • Ankara hattının 504+490 v~ 535 922. kilometre· 
terindeki Yenidoğan ve Esenkent istasyon bınalannın ınsası kapa· 
lr zarf usuli ile yeniden eksiltmey_e konm~ştur. . 

ı. - Bu iki bina inşaatının keşıf bedeh ~4372.6~ lıradır. 
z. - istekliler bu işe ait şartname, pro1e ve saır evrakı D. D. 

Yollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kuru muka
bilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 3. Eylfil. 936 tarihinde perşembe günü saat 15 :e 
Ankaarda D. D. Yolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol dairesi bı· 
nasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a~ağıda y~zı~~ .te· 
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar Komısyon Reıslıgıne 
teslim etmiş olmaları Hizımdır. . 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 lı· 
ralık muvakkat teminat, 

b) Kanunun tayin ettiği vesikalar, . . 
c) Kanunun 4 üncU maddesi mucibince eksiltmeye gırmeye bır 

manii bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektup, 
d) Bayındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası. 
S. - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon Reisliğine posta ile verilecektir. Posta ile gön
derilecek teklif mektupları iadeli teahhüttü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. Yollar yol 
dairesine mliracaat etme teri. ( 484) 2- -3783 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMISYO NU iLANLARI 

KIRIKKALE'DE YAPILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli (136032) lira (86) kuruş otan yukarda ya~ılı inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum MüdürlUğU Satın alma komıs~onu~ca 
9 eylCH 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de kapalı .z~rf ıle ı~a 
le edilecektir. Şartname (Altı) lira {81). kuruş mukabılın~e komıs· 
yondan verilir. Talijlerin muvakkattemınat olan (8051) hra (65) 
kunışu havi teklif mektuplarını mezkl1r günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunuı:ı 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komısyona 

müracaatları. (504) 2-3877 
17,5 TON ÇlNKO 

Tahmin edilen bedeli (5075) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğü satın alma k<>
misyonunca 11 eylül 936 tarihinde cuma gUnU saat ~5 de kapalı ~a.rf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız obrak komısyondan verılır. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (380) lira (63) k.uruşu havi 'tek· 
lif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komısyona ve~ele: 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı 
vesaikle mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. (568) 

2-3909 

1 ANKARA BELEDiYE REISLlGI lLANLARl 1 
25. ağustos. 936 dan itibaren birinci ekmeğe 9,5 kuruş fıat ko-

francalaya 13 kuruş 25 santim, nulmu tur. 2-3923 

lLAN ........ 
ı _ Temizlik direktörliığüne ait iki adet doç markalr eski ~am: 

on ile hayvan pansiyonunda 7 kalem hurda eşya ve Sıhh~t ışlerı 
fıç..adet boş varilile iki adet oto dış lastiği açık artırma ıle satı • 
lacaktır. • 

2 _ Muhammen bedeli Muvakkat temınat 
( 49,60) (3,70) 1i 

3 _ İstekliler 27-8-936 perşembe gimiı saat onda itfaiye arka· 
sındaki levazım anbarına gelmeleri. (416) 2-3690 

lLAN 
ı _ Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parseld: 

275 metre murabbaı ada fazlası ve 505 metre murab~.aı y~l fazlası kt 
ceman 780 metre murabbaı Belediye malı arsa 15 gun müddetle ka· 
palı z~rfla artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1750 liradır. . • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işlen kale?''" 

ne ve isteklilerin de 28.8.936 cuma günü saat on buçukta Beledı:r.e 
enclimenine müracaatları ve teminatlarile teklif mektuplarını o gun 
saat dokuz buçuğa kadar Belediye encümenine vermeleri. 

(423) 2-369Z 
t LAN 

· küfeli ı - ı-teşrinievvel-936 tarihinden itibaren semerlı ve 
hammalhk usulü kaldırılacaktır. 

2 - Küfeciler nakliyatı el sepetlerile yapacaklardır. . • 
3 - Müble, ev ve tüccar eşyası nakliyatı araba ve dığer v~saıt· 

le yapılacaktır. 
4 - Havaleli eşyayı gündüz nakil etmek yasaktır. Bunlar gece 

saat 20 den sonra nakil edileceklerdir. 
5 - l-teşrinevvel-936 dan sonra buna riayet etmiyenler cezalan· 

dmlacaklardır. ( 564) 2-3874 

Nafia Ba caıılı{,Jınclan : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı· 
ı - Eksiltmiye konulan iş Ankara jandarma mektebi arkasında 

yaprlacak olan yiyecek ve yem anbarı, hayvan sulama yalağı. mut· 
bak ve bulaşıkhane inşaatıdır. inşaatın keşif bedeli 22959 lira 69 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
a : Eksiltme şartnamesi. 
b : Mukavele projesi. 
c : Vekiller heyetinin 20-6-936 tarihli ve 4869 numaralı 1carariyle 

kabul edilmiş olan Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d : İnşaata aid fenni şartname. 
e : Keşif cedvcli. 
f : Proje. 
İsti}cnler bu şartnameleri ve evrakı 115 kuruş bedel mukabilinde 

yapı işl<'ri umum müdürlüğnden alabilirler. • ... 
3 - Eksiltme 10-9-936 tarihinde perşembe günü saat 16 de Nafıa 

vekaletinde yapı işleri eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için istekilnin 1722 lira muvakkat te· 

minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olub getirme
si lazımdır. 

Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikasL 
6 -Teklif mektubları yukarıda (3) UncU maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar eksiltme komisyon reiSliğine makbuz mukabi
linde verilccetkir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet (3) Un· 
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış olması lilztmdır. Postada olacaka gecikme-
1 ı., .. ı e<'ilm~z. (546) 2-3907 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1C1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Büyük Subay Okulu Komutanlığından : 
Yedek subay okulu hazırlık kıtasrna gelecek tam ehliyetnameli 

kısa hizmetlilerin 1 • eylül • 936 da okulda bulunmaları şarttır. 2 • 
eylfıl • 936 dan itibaren mazeretsiz olarak gelenlerin kaydedilmele
rine kanuni imkan olmadığından bunların bir eylCıldc okula müra· 
caat etmeleri. {381) 2 - 3712 

İLAN 
1 - Diyarbekir kor kıtaatı "We tayyare hayvanatmın ağustos 

937 sonuna kadar ihtiyacı olan 550 bin kilo arpa kapalı zarfla 
14·9·936 pazartesi günü saat 9 da ihalesi yapılacaktır. muhammen 
bedeli 17875 lira olup mu·.rakkat teminatı 1341 liradır. İsteklilerin 
usulü dairesinde tanzim edecekleri kat'i teklif ve teminat mektub
larrnı 14-9-936 pazartesi günü ihle saati olan saat 9 dan bir saat 
evvelıne kadar Diyarbekir kor atın alma komisyonuna gönder-
meleri. (495) 2-3811 

!LAN 
1 - Kor hayvanlarının bit enelik ihtiyacı ıçin 534600 kilo kuru 

ot kapalı zarfla miinakasaya konulmuştur. 
2 - Muhamen bedelı 16038 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 1203 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün Oiyarbekir satın alma komisyonunda 

görülür. 
S - İsteklilerin teklif ve temiant mektuplarını ihale gUnU loan 

7 . eyllıl . 936 pazartesi günü saat ondan bir saat evveline kadar ko· 
imsyona vermeleri ( 451) 2-3736 

İLAN 
ı - İzmir müstahkem mevki kıtaatının 131200 kilo un ilıtıyacı 

kapah zarf usuliyle eksıltmiye konulmuştur. 
2 - İhalesi i eyliil 9~6 pazartesi }:!Ünü saat onycdide 1zmirde 

kışlada müstahkem mevkı satın alR'l!' komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edileıı mecmu tutarı 15744 liradır. 
4 - Beher kilo un için onıki kuruş fiaat tahmin edilmbtir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi il80 liradır. 
6 - Şartnamesi her gi.ın komisyonda görlılebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mechuriyetindedirler. 
8 - Eksiltmiye iştirak edeocklerin 2490 sayılı kahunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve ~rtnamesi~d• ,vaz~lı vesikaiarı ile ~emi
nat ve teklif mektublarını ıhale saatınden hır saat evvel komısyo-
na vermi§ bulunacaklardır. (519) 2-3817 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatmın 197700 kilo un ihtiya 

cı kapalı zarfusuliyle eksil tmiye konulmuştur. 
2 - İhalesi 7 eyllil 936 pazartesi günü saat onaltı buçukta İz. 

mirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmlı tutan 23229 lira 7S kuruştur. 
4 - Beher kilu un için 11 kuruş 75 santim fiat tahmin edilmiştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 1742 lira 25 kuruştur. 
6 - Sartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
7 - fstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelrinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklif mek· 
tublarmı ihale saatıindan bir aat evvel komisyona vermiş buluna-
caklarchr. (520) 2-3818 

lLAN 
l - Denizli garnizonundaki kıtaatrn senelik ihtiyacı olan 

329000 kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 1.9.936 sair günü saat 9 da tüm satın alma komis· 

yonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 2961 liradır. 
4 - Teminatın ihale,.den bir saat önce muhasebecilik veznesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her gün Isparta satın alma komisyonunda görü· 
lebilir. 

6 - Tahmin bedeli 12 kuru tur. (428) 2-3710 

İLAN 
1 - Elmalı garnizonundaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 161000 

kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 2.9.936 çarşamba günü saat 11 de tüm satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1691 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecilik veznesine 

yatrrılrtl1§ olması ve teklif mektuplarının kanunda yazdı formüle 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 14 kuruştur. İsteklilerin Isparta satın alma 

komisyonuna gelmeleri. (427) 2-3711 

İLAN 
1 - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli kok kömürü 3 • eyllıl • 

936 tarihine mUsadif perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla alına· 
caktır. ) 

2 - Münakasaı:ı Ankara Levazım Amil'liği satın alma komisyo· 
nunda yapılacak şartnamesi 155 kuruş mukabili.nde mezkQr komis • 
yondan isteklilere verilir. 

3 - Kömürün tutarı 31000 lira olup teminatı muvakkatcsi 2325 
liradır. 

4 - İsteklilerin 2490numarah kanunun 2. 3. üncU maddelerinde
ki vesaikle teminatı ve teklif mektuplarını kanuna uygun bir şe
kilde tanziıti ederek ihalenin yapılacağı belli saatten bir saat evvel 
komisyona vermeleri. (397) 2-3713 

iLAN 
1 - Aşağıda cins, mikdarı tutarı, muvakkat teminatı eksiltme 

cinsleri yazılı yulaf, ot, samanın eksiltmesi 31 ·ağustos • 936 pazar
tesi günü saat 16 da İzmitte tümen binasındaki satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarflar bir saat evvel makbuz kaf§ılığı komisyon baş· 

kanlığına verilecektir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatında kanunun istediği belgeler-

le komisyona gelmeleri. (429) 
Cinsi Miktarı tutarı M. teminat 
Yulaf 351700 16585 1243 
Kuru ot 229150 6187 464 
Saman 162250 2758 206 

25530 1913 • 
2-3709 

iLAN 
1 - Ankara levazım fimirliğine bağlı kıta ve milesseselerin ihH-· 

}'açları için 1260 ton yerli kok kömUrU S - eylQl • 936 tarihine mil • 
sadif perşembe günü saat 11 de kapah zarfla alınacaktır. 

2 - Münakasası Ankara levazım amirliği satın alma komisyo-
nunda yapılacak şartnamesi 195 kuruş m.ukabilinOe mezkur komis· 
yondan isteklilere verilir. 

3 - Kok kömUrlinlin tutarı 39060 lira olup teminatı muvakkate· 

si 297.9 lira 50 kuruştur. .. dd 
4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. Uncu rna 1 

deki vesaikla teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektUP 
halenin yapılacagı belli saatten bir saat evvel komisyona ve 

(398) 2-3714 

İLAN .1 l - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 572000 kt 
kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. k 

2 - Muhammen tutarı 28028 lira olup teminatı ınuva 
2103 liradır. ıe 

3 - Şartnamesi Konyada kolordu İstanbul ve Ankara 
amirlikleri satın alma komisyonlarmdadır. İstekliler şar 
komisyonda okuyabilirler. 1' 

4 - Eksiltme 7 eylUl 936 pazartesi günü saat 11 de 
Kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

5 - istekliler teklif mektuplarını 7 eylıil 936 pazartesı 
saat ona kadar Konyada Kolordu satın alma komisyonu b3 

ğına göndermelidirler. Bu saatten sonra gelen mektuplar 
mış addedilir. (477) 2-3831 

!LAN 
1 - Artvin ha valisi hudud kıtalarınm ı 10 bin kiloluk 

tiyacı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. . 
2 - İhalesi 14-9-936 pazartesi günü saat 14 de Art''111 

alma komisyonunda yapılacaktır. . 
1 

3 - Unun muvakkat teminatı 1567 lira 50 kuruş oJup 16 

rin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar makbuı '; 
mektublarım ko!Jlisyona vermış bulunacaklardır. 92) 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müesseselerin senelik 

kat ihtiyaçları olan 2,279,750 kilo linyit kömilrü 31-8-936 ti 
mlisadif pazartesi günli saat onbeşte kapalı zarfla almacakttf· 

2 - Eksiltmesi Ankara levazım amirliği satın aınıa "° ~ 
nunda yapılacaktır. Şartname i 171 kuruı; mukabilinde iste 
mezkur komisyondan verilir. 

3 - Kömürün tutarı 34196 lira 25 kuruş olup teminatı ııı 
katesi 2564 lira 72 kuruştur. 1 

. 4 - .tsteldil~rin 2490 numaralı kanunun 2. 3 UncU rnaddei eı 
kı vesaıkle temınatı muvakkate ve teklif mektuplarmı JıaV ı 
nnr kanuna uygun surette tanzim ederek münakasanın yal'' 
belli saatten bir saat evci komisyona vermeleri. (399) z...-

İLAN 
l - Tümen ihtiyacı için 400 ton yulaf kapalı eksiltınere 

muştur: 

2 - Eksiltme günü 2 • 9 • 936 çarbamba günU saat ıs de 
YekOn tutan 17480 liradır. İlk teminatı 1311 liradır. et'. 

3- Şartnamesini görmek istiyenterin her gün ve eksiltıJI 111 
receklerin belli gün ve saatte saat 14 de kadar usulen nıa"'{, 
kabilnide Kırklareli satın alma komisyonu riyasetine tekli 
tupları ile müracaatları. (437) 2-3708 

. . ~M ~ 
Konya garnızonundakı kıtaat ve müessesat hayvanatın f• 

lik ihtiyacı olan 665000 kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltıl1e 
nulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 23275 lira olup muva 
liradır. rı 

3 - Şartnamesi Konyada kol ordu ve İstanbul A~~~ııır 
.lJm amirlikleri satın alma komisyonlarında her gün g~0 

4 - Eksiltme 5 eylül 936 cumartesi günü saat 11 de 
kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. daf 

5 - İstekliler 5 eylut 936 cumartesi günü saat ona ka t 
lif mektublarını konyada kol ordu satın alma komisyonu bS 
ğına göndeımıeliJirler. 

·rr Bu aatten sonra gelen mektublar gelmemiş addedı 1 • 

(450) 2-3807 
İLAN 

Mardin hudud taburu yeni sene ihtiyacı için kapalı zarf:; 
225000 kilo ekmeklik un alınacaktır. Muvakkat teminatı1

1 it 
dır. İhale günü eylülün yedinci günü saat dokuzdadır. st;9 
Mardin satın alma komisyonuna müracaatları. (593) ı-

Nafıa Balcanlığından : 
2/EyHH/936 çarşamba günli saat 15 de Ankarada Nafıa ~ell 

ğı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1635 lira muhaıtl 
115

, 

delli 260 metre elbiselik 155 metre paltoluk kumaş mübara 
eksiltme usutli ile eksiltmeye konulmuştur. k 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarıı 
me dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 122 lira 63 kuruştur. 
1936 senesi Ticaret odası vesikası ibrazı mecburidir., ~t t 
Eksiltmeye gireceklerin 2 eylUl 936 _çarşamba günü 53 

malzeme eksiltme komisyonunda buJunmatarr lazımdır. -:ı. 7S0 ,/ (463) ~ 

Adliye ' 7 ekaletinden : 
1 - Ankara Adliyesile Temyiz mahkemesindeki kal~~~ 

için alınacak 150 ton kok ve 130 ton da lavamarin kömurıer 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Eksiltme 10 eylCıl 936 tarihinde perşembe gü~Uıu!lil 
dörtte Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım Müdur 
sında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktı!·,. 

3 - İsteklilerin bu hususa aid şartnameyi Ankarada ı:ı1' 
Vekaleti Levazım müdüriyetinden İstanbulda Adliye LC"11 

murluğundan parasız alabilirler. . . . 1 ıs 
4 - Beher tonu için tahmin edilen bedel kok kömuril JÇ 

ve Lavamarin kömürU için (30) liradır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli ' ., 

meninin % 7,5 ğu nisbetinde olan 652 lira 50 kuruşu nakd~I 
hut devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı ın~b 
sandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık rna ,,d
teklif mektuplarını havi mühürtU zarflarını eksiltme saa~Jfl 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri taş~a e 
mektubu gönderecek olanların da aynı saata kadar yetı~~ 
min için daha evvelden postaya tevdi etmiş olmaları ve 1 

rın mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş olması tSzı~dır~5o9 / 
(491) ~ 

Aulcara \ 1 aliliğinden : .i 

ı . ]et)' 
Ankara merkez Mimarkemal okulunun 634 lira bede 1 • ' 

miratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnaıne~.9 
üzere her gün Maarif mUdürlüğüne ve ihale günü olan 27 .,111 
16 da % 7,5 muvakkat teminat akçeleri ve şartnamed~ J!~y· ./ 
vesaikle daimi encümene müracaatları. ( 404) 2--~ . 

Ankara Valiliğinden : 
Çubuk kazası merkez ilk okulunun 797 lira 50 kuruş ~ 

şifli tamiratı açık eksiltmeye konl!lmuştur. Taliplerin .~,ı 
görmek üzere her gün villiyet maarif müdürlüğüne ve \e~ 
olan 27-8-936 perşembe günü saat 16 da % 7,S muvakkat e 
rı ve §artnamesinde yazılı diğer vesaikle daimi encurnerı 
atları. <405) .,_ ~"""' 
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l ·li""'. en . 1 nlit. ra a ı gın · u ·> u 
· ı Ank ra o n m k mu ader h o up d ımet c n ı 

1 - H ıne n dmı lerde mevcut 34 n trc 4 385 de im tre 
de rınd e ye ıc ın 23 hradan 35 metre t am ı-
çam kere t ı ın mtr mık bı mıkabı 15 liradan ve 416 a:~m~runun 
ınik p çam yonmas~nm m~tr~uruştan ve 570 kilo çam b:ıunan 240 
rığınm beher adedı on ~ş kilosu 2 kuruştan Mamakta odununun 
1711 kilo meşe kömürün.un .k. kuruştan 150 kilo kayın dügenı· 
kilo me'l:e kbmUrUnün kılo~u ı 1 

da bulunan 75 kanat çam her a· 
beher kilosu 50 paradan Gol ~r:det meşe çift halka~ının ı1::ı 42 a· 
nin çift kanadı 150 kuruştan na w mın beher topu 40 uruş se etinin 
dedi s kuruştan lOtop çrun ka~edf üç kuruştan 28 adet ~er padedı 
det çamaşır tokacmm beher a d t çanı boyundurğunun c 

125 
a· 

beher adedi beş kuruşta'? 1~~:nın beher adedi 60 kuru::~r adet-
20 kuruştan 9 adet kağn~ e O adet mefC kazına sapını~a konulmuş· 
det meşe araba parmağı ıle 1.. üddetle açık artırma} 

ri iki§er kuruştan on beş gun m Udür· 
A kara orman m 'tUr. " .. saat on beşte n 

2 - Artırma 1.9.936 gunu l . . mal 

lUğünde yapılacak~ır.. k edeceklerin %7,5 tcrninatü~~~~~~i~~e miı 
3 - Artırmaya ıştıra larile Ankara orman m 2-3798 

landığına yatırarak ~.kbu% t etmeleri ilan olunur. (503) 
teşekkil komisyona muracaa .... 

1 ıil· ""'· ıdeıı : Ankara a ıgıı kazaya baglr GÜ· 
• • • ve ikinci okullarla me~k~z . okulla ıncrke.ıe 

Aya merkez bırıncı azan merkez bırıncı k ifil tamira· "UI nahiyesi okulunun ve Bi'J;3 lira 49 kuruş bedeli eJnnek üzere 

ğlı Zir n.ahiyesi ~~:~::Ur. Taliplerin ~r~~=;~.g.~36 pertembe 
tı açık eksıltmeye .. d" lüğüne ve ihale gUnu 

1 
• şartnamesinde 

her gün Maarif Mu ur vakkat teminat akçe en ve ('406) 2-3676 
'gtinU saat 16 da% 1,S ~u -mene müracaatları •• 

"kl daımi encu )'~lı diğer vesaı c • 

· h. E ·lar Umum 
n ısaı l\lüdürlilr,öündc·rı: 

h_..,...,en be· . . ''22500'' lira mu ........ 
tanlan mucıbınce 1 satın alınacaktır. 

ı _ Şartname ve P det tank pazarlık a 
1 

Unil a:ınt ıs de 
delli beheri 200 tonluk :3~ tarihine rasthyan ~~ky alım ve satım 

2 - Eksiltme 29. 9. übayaat şubesi hın.sın 
Ka:bataşda levuırn ve mt r . . de ozu geçen ube· 
komisyonunda yapılacalc 1 

• 
120 

kuruş mukabdın 
3 - Şartname ve planlar . 

den ahncaktır. 1687 50 liradır. 'dan sonraki vaıo:ı· 
4 - Muvakkat t~ıni!1atılat re~imleri ve ı:non~aJ iınUnden on gün 
S - Fiatsiz teklıf, ıına ·rmek üzere ek ıltm .

1
!esi 13zımdır. 

yet planları münaka~ya f ~rikalar :ubesine verı. ve saatte % 7,S • 
evveline kadar müskırat a • ·n tayın olunan gun "ştirak edebılme· 

6 - İstekliler puarhk .;~1 birlikte eksil!reye ~anununun üçun· 
ınuvakkat güvenme parası ~kadan mada eksı ~e ozü geçen komis· 
ıi için oradan alınacak ve ·~ıe birlikte yukar 8 2-3701 
en maddesinde yazılı vesaı -
yona milracaatları. (297) 

- k · ı Vekaletinden: ve 11-8-936 lısa . "n müddetle uzatılan mıntakası 
ı _Açık eksiltmesi on~~v:ı~e ilan.~~ne; :o::ı:c~~ olan mil: 

tarihinde ihalesi yapıla~ağ Başrnüfetti hgınd 
1 

verilen fiat h?~dı 
(İstanbul) ölçüler ve ay.~r saatlıırı ayar mas~~n aşağıdaki değışık· 
tenavip cereyanlı. e!e!ct;ı şartnameterd .. eddyaptl~ arık cksiltınc e kon· 
1 kta .. rülmedığı ıçın "n rnu e :r ayı go 'd n onbeş gu ı 
Jikler dahilinde yenı e u maddesinde }'DZt ı 

· ·n 9 unc · b ,.uk ayn ınuştur. . e şartnaınesını a ·dan ycdı U:r 
2 - a) Açık e:kınltın tlar dairesinde beş y 

teslim müddeti aynı şar . ve III uncU faı;hnın A 
çıkarılmıştır. 'n 24 Uncü ınaddesı . perınetre E sınıfından 

i ruıamenı ile 3 au 
b) Fenn a ılı 3 volttnetre olacaktır. 

ve B kısımlarında yaz 1 F sınıfından bTnde 3.9.936 pcrşem-
değil yanlış payı~ (),~ı::~dilen şartlar d:1a' ıkur. (5~1) 2-3837 

3 - İhale evvc ce t Vekaletinde yap -
be gUnü saat onda 1ktısa 

.... ·ı· ..... deıı: 
Ankara alı ıgın ıut 936 tarihine ra~tlı~ 

. ası tamiratı S ey da nafıa nıiidUrluğu 
Gazi öğretme? ~kuı:ı ~~n de vilaye~ bi;aı~~ak üzere a~Jk ek ilt· 

}'an cumartesi gunu sa ·syonda ihatesı Y p k 
odasında toplanan koını kkat teminatı 353 lira 50 u· 
meye konulmuştur7.13) lira 43 ve ınuva d ~er 

Ke•if bedclı ( 4 d e ı sı ve 1& 
v ticaret 0 • k mu; o-ruştur. • mekt pl"rı. a tt ıltme 

İsteklilerin ternınat da y ılı gun ve s 
b"lgilerle birh~te yukar • i nlerin Nafıa MUdilrluğil 
nuna gelmelen. 'f ·rakını gonnek 

1~\Ö ----------Bu işe ait keşı e\ 2--3 _ .... 
ne miıracaa ları. ( 4 

ULUS 

• r a·aca e~ın 

. ' şıf I 

2 _ Pi n, model ve h rıta 

dılerine aid olm k u re ı tı 

3 _ Eksı tme 2 -7-1936 t 

gün dev m edecektir. a ılacaktır. 
4 - Eksiltme kapa!• zarf .usuhl~.r1 fı., lira "70'' kuru tur. 
5 - Muvakkat temınat nukdarı. Elli Bin lirad n ) uk rı ı • 
6 ...- İsteklilerin r-: f ıa V ck~~cun~esterir ve aik ib etmeleıi 

lerde muteahhid olabıleceklerını g 

varttır. . k teklifler 28-8-1936 cuma günU 
7 _ Kapalı zarf usulıle yapılac~di •e Encümenine verilmiş ola-

saat on beşe kadar Karacabey Bel > 
2
_

3415 caktı • ( 4341) 

• 
.ımır~1 llarınt1 ~ e'rle J 

O 1 . i .k !!ru l ara nıah u 
n {) . . . 1 on kişilik ücret vermek ş r-
1.9.936 tarihınden itı~aren en aşağedecck yolculara_. seyahat ede: 

tile ve gidiş donüş uretıyle se.ya1!8t olcular için carı olan ten ıllı 
ekleri mmtakad~ umumi nıünferıt ·)at yapıl caktır. Dundan ba ka 

c idış tarifeleri ıı erinden % 50 tenzı ak her yirmi bir yolcuya mu· 
grup bileti Ucretinde~, grupta ~ulu~c uretile ayrıca tenzil, t yapıf abil bir yoku Ucret1 tcnzıl edılme 

2
_ 3775 

lacaktır. ( 468) 

bıhndc 
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\ (;osu 
Şimdiye kadar binlerce kisiyı zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11Eylul936 dadır 

~l .. yük ikr~ıni. e35.000 l.Jlı·adır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramciyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ..• 

Ankara Memurlar Koopcratıf Şırketınden 
Şirketimize ait olan Polatlının Curnhurıyet malıalleııinde kim, 

hırı halen posta - telgraf mcrkezınııı uıhtt ısucarında bulunan biri
bırıne bitişik fevkani dörder oda ve tah.tlnı birer oda ve birer aıut· 
bah ılc ahlarında ikişer ma a n bulunan ıkı ev müsaid ~raitle ••· 
tılıktır. 

An rada şirket mtrkc2int'. Polatlı il tıraat bankası sandığına 
mura t cdilm si ilan olunur. 2-3869 

i nlıi. ·arlar ıııuın 

l\lüdürlüğünden : 
J - 10-vın-936 gunundc kapalı zarfla götürü olarak ekailtme} e 

konulan 332Z3 lıra 28 kuruş kc,ıf bcdeJli Kay~ri iadre binaaı İnfaa 
tına ıstekli ~ıkmadığından yeniden ayni vekilde eksiltmeye lı:onul· 
mu tur. 

1 
2 - l:ksıltınc evrakı ı Jira 66 kura mukabilinde fstanbulda ın 

hisa l.ır n aat şub sınd n alınacaktır 

3 - Eksıltme 8. IX. 936 gumıne r tl y n sah gunu saat 11 d 

K b t şd ınhiaarlar k\a ım ub nd kJ nlım tım komıııvonun 
d ) t>ıl caktır. 

'1 - fov {kat teminat 2491 lir 7 kuruştur. 
İsteklilerin ıhalcd n en az uç gün evvel inhıurtar ln,a t 

~ulı sıne gelerk diplomalı muhcnduı veya mimar olduklarına da 
chlı} t H ik larını ibra ıle mUnakaııaya girebilecekleri hakkın 
Lıırcr 'c ı a almaları J5zımdır. 

6 - Tcklıflerc aid kapalı ..ı:ar{I r ıhıle gunu en ~ç ıaat tam 
on k.ıd.ar komis.> on rcisıne makbu~ mukabilinde vcrilmit olm • 
lıd ır ( 4 2) 2-3853 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

«-'rl,cz llıf zı .. ·ılıha ~lüe e esi 
iı11 alnıa 1 oıni ,) onu llt·İ liğindt-.n : 

1 - Ek iltmc) konut n e ) a. Mües e Serum hayvanlarına 
tın 1 n cak Arpa, Ot, S man, Kepek, Buğday muhammen bedeli 

( 3 ) lir dır. 
ı - İsti} enler ş rtn mc ini Mues ~ c muhasip mutemctligind n 

1 bılirlcr. 

3 - Ek iltmc ı 9-«}36 alı günu saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı ı rf usulilc yapılacaktır. 
5 - Ek iltmeyc girebitm k için isteklinin 403 lira 50 kuruş mu• 

\ ılkkat teminat vermesi bundan başka re mi dairelere karşı en qa
ğı 7000 liralık Arpa, Saman tcahhüdunU yaptığına dair veıika a1mıı 
olma ı lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda UçUncü maddede yurh aıttcn 
bir saat evveline kadar mueucae mUdiırJvetine getiri1erck ekılltme 
komi yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poata Ilı 
gönderilecek mektuplar nihayet ilçüncU maddede yazılı saate kadar 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (442) 2--3724 

ilifke Jaııdarnıa Okulu Ek ilt· 
nıc Koıni yoııu Başkanlığından : 

1 - Ek iltmeye konulan lı: "160000'' kilo ekınelrtir. Tahmin edi· 
len bedeli .. On altı bin sekiz yüz'' lira olup muvakkat teminat mik· 
tarı bin iki yüz altmış liradır. 

2 - Eksiltme kapalı nrf uıuliyte ı eylUt 936 gilnUne nıthyan 
aalı gunli ..:ıat 10 da Silifke Jandarma Okulu binasında toplanan 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evsaf ve teraltl o· 
kul salonunda asılıdır. lstiycnlere bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerden kanunt ikametg&h ve ticaret oda
larına knvıtlr olduklarına clair ve ikalar aranacaktır. 

S - Eksiltmeye r,ireccklerin muvakkat teminatı için sandık 
makbuzu veya Bank. mekturlarıyle teklıf mektuplarını kanunun 
tarlfntı d hilinde ve kap 1ı arf içinde ihale saatinden bir Hat önce 
komisyona vcrme-Jeri 1.ı ımdır. Bu saatten sonra verilecek mektup· 
J rın kıymeti olnmıyaca ı 11 n olunur. (4545) 2-3730 

. M. V. den: 
l - Bu ene Ank ay n klı muk rrcr olan Horbiy 

ılı ce, Fr n u:ca, Alm ne <ı r tmenlikl rin yuks k ok ıı r a 
o r tmenlik yapmak s 1 hiyctıni ve ve aik nı ve bilgilerini t ıy 
ıkı 1n ilı ce ır Atm ne , uç l r nsızc o etmeni alınnc ktır. 

2 - Bu o r tmenlik.erın ücr tı der s atı başına 4 ila s Jiradı . 
3 - Ehli} eti haiz olan i te lılenn dıplom.ı ve bon ervi,, ve n ı· 

fus kS ıdı, a kertik v sik ı · üçer foto rafı ve bulunduklaı ı m -
muriyetleri go terır hal rcumcsi: ve hır i tıdn ile An karada M. 
M. V. ne 1 tanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. muracaatları ve 

rıh adr s y mal rı 1 zımdır. Mürac t1 r en geç 20 eylul 9 6 ya 
k d r vapılmalıd ır ( 561) 2--38 2 

Gazianteıl ai fa l\liidürl~Oünden : · 
17.8.936 puartcsi günü kapalı zarf usulilc eksiltmeye konan 

mecmuu 13+065 ve 14-l-344 ve 16+834 ve 17 065 inci kilometreler· 
deki Uçer metre açıklıgında menfezler in aatmın yine kapalı sarf 
uıuliyle ihalesi on gün t mditle 27.8.936 perşembe gUnU uat 16 da 
mudürlük dairesinde yapılacaktır. Şartname, plan, ve ke9if evralrr 
250 kurut mukabilinde MüdiırlUk dairesinden verilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve uaulUne tevfikan ahnmıt eh
liyet vcsik tarını 27·8·936 per,cmbc günU ıaat onbcttC" korniıyona 
vermeleri lizrmdır. 2--3902 
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Şehir Bahçesi sinemasında 
9.15 Bu akşam 9.15 

Genel istek üzere 

Kasta Diva 
' MARTHA EGGERTH 

Almanca kopyası 
DMZ!1 2 

Anı aı·a Müzili öğretnıeıı 
OliuJu J)iı· ~l{törlüğüııdeD : 

Bu yıl oKulumuza seçim yo1<laması ile alınacak yeni talebelerin ya
zılması işlerıne 1 O eylül perşembe günü başlanacak ve 19 eylül cu
martesi gününe kadar si.irecektir. 

Seçim yoklamaları 22 eylül salı gününden 29 eyliil salı gününe ka-
dar yapılecaktır. 

Okula girme şartlclrı şunlardır. 
1 -Miıziğe istidadı bulunmak. 
2 - İlk o :ulu iyi derecede bitırmiş olmak 
3 - Yaşı 12 den küçük ve 14 den btiytik olmmnakt 
4 - Okumasına engel bir sakatlığı o mamak (Ha,,talık, s lotlık 

rekaket ve ilah gibi). 
Okula alınacaklardan 1-0 talebe Milli müdafaa vekaleti emrinde 

bando öğretmeni olarak seçilecektir. 
tsteklilerın yukarıda yazılı günlerde, ılk okul şahadetn<ımcsi. 

nufus kağıdı, aşı kağıdı. sıhhat raporu ve 4 tane fotoğrafiyle okul 
direktörlüğüne baş vurmaları. (545) 2-3906 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

l\lerl{ez Hıfzıs ·ıhha l\Iüe sesesi 
Satınalma Komisyon Rt:aisliği 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesine tatın alınacak mecmua 
ve kitapların 27/8/936 perşembe günü saat onbirde açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammine 3251 lira 00 kuruştur. 
3 - İlk teminat 243 lira 83 'kuruştur. 
4 - şa.-tname ve kitab listesini almak için müessese muhasip mu

temetliğine. ~ksiltmeye iştirak için de yukarda yazılı IDinde mües
sesede m11teşekkil satın alma komisyonuna müracaatları • 

S - Teminat bedeli hudut ve ı;ahiller sıhhat umum mildilrlüği.i 
veznesine teslim edilecektir. (360) 2-3594 

Ankara Valiliğinden : 
Keçiören jandarma karakolu binnsı ikmali inşaatı 10 eylül 9.>6 

tarihine raslayan perşembe günü saat ı 1 de vilayet binasında nafıa 
mlidürlüğü odasında toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmu tur. 

Keşif bedeli 1930 lira 89 ve muvakkat teminatı 144 lira 86 kuruş-
tur. 

İsteklilerin teminat mektubları, ticaret odası vesikası, fenni eh· 
liyet vesikası ve diğer bilgilerle yukarıda yazılı gün ve saatte ek· 
siltme komisyonuna gelmeleri. . ... 

Bu işe ait keşif evrakını görmek istiyenlcrin nafıa inüdürlUğü· 
ne mlira .. aatlan. (576) 2-3911 

~fa latya ŞarlıayJığıııdaıı : 
1 - Malatyada :yapılacak 49852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli iki 

ıira kırk beş kuruş keşif bedelli belediye binasının inşaatı 14 ağus
t01! 936 tarihinden itibaren yirmi giln müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İsteklilerin bu binaya aid şartname, pJan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesiyle Ankarada Ha
vuz başında Ragıp Apartrmanrnda Mimar Bekir İhsandan alabilirler 

3 - Eksiltme 3 eylUl 936 perşembe günü saat on beşte Malat· 
ya Belediye Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3~39) Uç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 
S .._ Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulunma· 

11 lazımdır. 
A - Kanunt vesaiki haiz bulunmak. 
B- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu maddesinin F fık· 

raıında ve Nafıa Vekaletinin 13-5-1936 tarih ve 4189 sayılı emirna• 
meılne bağlı Talimatnamede gösterilen ehliyet veı;ikasını hamil 
bulunması. 

6 - Teklif mektuplarının üçüncU maddede yazılı ihale aaatın· 
dan bir aaat evvele kadar Belediye Encümenine getirilerek mak· 
'buz mukabilinde verilmesl posta ite gönderilecek mektupların da· 
hl yukarda yazılı saate kadar yetl,tırilmif olması ve ikinci ıarf ın 
anUhUr mumite kapatılmış ve milhUrlenmiş bulunması llzımdır. 

(569) 2-3916 

Maliye Vekiletinden : 
17-8-936 tarhinde açık eksiltmesinin yapılacağı ilin oıunan 

on bin metre kana~içeye iatekll zuhur etmemesine binaen bu eksilt• 
menin 10-9·936 perşembe günü saat onbeşte yapılmasına karar ve· 
rilmititr. 

Şartnamesi Levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dolmaı'bahçe 
evrakı matbua anbarında görUlebilir. 

Tahmin bedeli binbeıyilz elli lira ve muvakkat teminatı yüzon 
altı lira yirmibeş kuruştur. 

Eksiltmiye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ile birlikte yukarıda vazıh gün ve saatte levazım 
müdürlüğündeki müteşekkil eksiltme komisyonuna müracaat etme• 
leri ilan olunur. (548) 2-3908 

Anliara Belediye 
Reisliğinden : 

«Savın halkın ve süt satıcılarının 
bilmeleri için» 

Perakende süt satııı kapları üzerine halis süt (tere yağı mikdan 
litrede en aşağı 30 gram) için zemini larmm, yan kaymağı almnug 
süt (tereyağı mikdan litred'e 30 • 20 gram) için zemini yeşil ve kay· 
mağı alınmış slit (tereyağı mikdan litrede 20 gramdan aşağı) için 
zemini mavi etiketler konulacaktır. Üstleri bu yazılı etiketlerle eti• 
ketlenmemiş ~tlerin kanıtk vehileli olması ihtimaline binaen alın· 
maması lazımdır. 

Sütler belediye kimyahanesinde her vakit kontrol edilecek. bu e
tiketlere uygun görülmiyen sütler dökülecek ve satanlar cezalandı· 
rtlacaklardır. Bu eti.ketler inek ıUtil içindir. Koyun. keçi ve manda 
aUtleri için etiketler altında bu cinslerin yazı ile gösterilmiı olması 
ıerektir. (S90) 2-3919 , 

BaylJuı·t Aslieri Sabnalma 
Komisyonu Başlianlığından : 

1 - Bayburttaki kıt"a ihtiyacı 175000 kilo fabrika unu satın a· 
lınncaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin iki yüz elli liradır. 

2 - Şartnameler Bayburt Askeri satınalma Komisyonundan be· 
delsiz alınır. 

3 - Eksiltme on altı cyllıl 936 çarşamba günü saat 14 Bayburt 
Mevki K. dairesindeki Askeri satınalma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kuruştur. 
6 - Tekir( mektupları ıı> eyllıl 936 çarşamba günü saat 13 e ka· 

dar satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacaktır. 
(621) 2--3915 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARJ 

Btı.tT 

ı - Herbir çift"ne biçilen ederi 425 kuruş olm 9035 çift hari· 
ci ve 12.070 çift dahili fotin ile herbir metresine biçılen ederi 
250 kuruş olan 50.000 metre kışlık clbiselık kumaş kapalı zarfla 
ayrı ayrı alınacaktır. 

z - Fotinlerın şartnamesini 450 ve kumaşlarmkini 625 kuruşa 
almak ve drneklcrini görm k istiyenlerin hergün öğleden sonra ko
mısyona gelmeleri. 

3 - Fotinlerin ilk teminatı 5735 ve kumaşlarınki 7500 liradır. 
4 - Fotin!C'rin ihalesi 7-9-936 paı::artesi günü saat 11 de ve ku· 

maslarm\:i ayni günün saat 15 şindedir. 
5 - Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerin 

de yazılı belgelerle tminatlarrnı teklif mektubları ile beraber ihale 
saatlarmdcın en aı bir saat evvel M. M. V. SA. AL. KO. na ver· 
melcri. (458) :2-3808 

B lL,1 T 
10 kalem cam porsölen ve madeni mevzuat satın alınacaktır. 

ihalesi 8-9-936 sah günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli(5000)1ira
dır. Muvakkat teminatı (375) liradır. Evsafı, şartname ve mua
meleleri görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. SA. AL.' KO. 
nuna müracaat eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gös
terilen vcsaikle ve teminat mektubiyle birlikte belli gün ve sa-
atında satın alma komisyonuna gelmeleri. (515) 2-381 c 

BİLlT 
1 - 1500 adet lastik Lı.alon açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 1200 lira olup ilk inanç parası 90 

liradır. 
J - İhalesi 27-8-936 perı:embe günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltme}'e gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2,3, üncü mad

delerinde istenen bilgelerile ihale gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonuna varmaları. ( 1680 2-2944 

BİLİT 
Telefon kılıfı: 534 tane kösele teleion kılıfı açık eksiltme ile a· 

hnacktır. Beherine biçilen fiat yedi buçuk liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan parasız alınacaktır. 
İhalesi: 1 • 9 - 936 salı günü saat onda yapılıocaktır. İlk teminatı: 

3JO liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü mad
delerinue istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. 

Usal Ele1ltrili 'I'üı~ i: Limitet 
i!I 

Sirketi Ilirel örlii@ııd ' ~ Usak Elektrik Santralımızın 17-8-936 tarihind ki körnıır 
nakasası fiatı haddi layıkını bulmadıgı içın on giın sonra,a 
27-8-936 tarih perşembe gunUne talik edilmiştir. 

İstekliler şartnamesini ı:irket d.ircktorlügiınd~n m cc 
bilirler. (581) 2-3914 

tO Ag.ıstos t rihinde miinak·sasJ il n e<.lılcn S e ıa ın 
ve sair malzemenıı munakasa günu IJ zr firmalar t .. rafııı 
miiddet zarfında tcklıf yap.lamıyacagı anlaşıldıgından ve c 

mc ı,.. bazı tadilat y.1pıldıgından dili ı ı S-9-9 tarihi 
temdıt l'dilmistir" 

Yeni :-rtnameıer 5 8-936 tarihınc n itıba ı en An ar d r 

Genel Sekre "'rliği \ e lstanbulda C. H. P. İlvonkurui B 
tarafınd n p.:ıra~ız olar.ık verilecektir. (. 20) ~ 

I laliy~ ,. ialetin< en: 
1 - F.!. iltMcy k nııhın ı ( A il \ tk 

Jarının tamiri) 
2 - Bu i~ - aid artname ve vraJ... ı, J rdıı 
.. ) Eksiltme şartname::;i 
b) Fenni şartname 
c) Tamiratproj si 
d) Keşif cedvelı 
h) MukaveJe projesi 
İstiyenlcr b•t evrakı gormek '<le izahc t almı. için Mali} V 

Jeti milli emlak müdurlıiğüne müracaat edebiJir. 
3 - Eksiltme 9 eylül 1936 salı giıniı aat 1"5 d~ Maliye re~ 

milli emlak müdUrluğünde yapılacaktır. 
4 - Ekı>iltmc açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 350 lira ıs ktırıı 

muvakkat teminat vermesi Iazımdll". . 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işleri ~ aptıklarrna dai' 

f~a Vekaleti yapı işleri umum mudurlüğiınden \"erilmiş ehliyet 
sıkasrnı haiz olup göl\termesi lazımdn. (535) 2 

ZAYİ 

324 senesinde İzmir İdadi· 
sinden almış olduğum sehadet· 
nameıni zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskisinin hUkmü 
yoktur. 

Besim oğlu Hüseyin Sap 
2-3905 

GAiP TASDiKNAME 

1934 • 1935 senesi Ankara er· 
kek orta mektebi ikinci sınıfın· 
dan almış olduğum tasdikname
yi kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

779 numaralı Şakir oğlu Şakir 
2-3922 

Fransızca, ingilizce 5j 
fi, Türkçe, Fransızca, 
daktilo bilen bir Bayan 
rede çalışmak istiyor. /\ 
gilizce ve Fransızca derlıı 
rir. Her sabah saat 11 teıı-. 
kadar 2628 No. ya tel;~,,~ 
racaat. ~i 

M. V. Satın alman komisyonuna gelsinler. (457) 2-3737 ----------------

Yüksel 
l(omi yon }j 
Emlak arazi alım sat~ 

umum ticari muamelat 
yoncu1uğu yapar. Fadıl di 
Muharrem Akalın. Bele 
kasında Ali Nazmi aı>' 2 

I L A N 
Cinsi Miktarı Fiyatı Şartname 

Teminatı parası İhalsi ei.ini.i saat ihale şekli 
Lira Kş. 

Dahili fotin 12.0iO çift 425 kuruş 
Harici .. 9.035 .. " u 5735 450 7.g.35 P. ertesı 11 kapalı zarf 

Kışlık elbiselik kumaş 50.000 metre 250 Lira 7500 625 .. .. " " 15 ,, fi 

Kanaviçe 13.500 .. ) 6840 Lira 513 00 8·9·936 Sah l ı Açık ksiltme 
Şerit kolan 78.000 ) .. 
Tahta çlik 66.000 tane ) 
Tahta düğmt. 66.000 ,, ) 2700 Lira 202 00 ,. .. " 15 ,. 

., 
" 7 milimlik 132.000 .. ) 

Menfez teli 9.000 .. ) 
Kapsül 150.000 .. ) 3750 Lira 281,25 00 9·9·936 Çarşamba 11 
Çelik parlak halka 66.000 ) il .. 
Erkek kanca 48.000 " 

) 
Diti kanca 12.000 .. ) 

Soba 200 3900 Lira 29?,5 00 • •• ,,. •• ıs 
" 

Bulatıli yıkama ltUveti 
1
1 3

8 
., )' 

Seyyar istif rafı •• ) 
Yemek dağıtma masası 4 " ) 34gs.so 11. 
Elbise, ~amaeır askı11 15 ,. ) 

262 00 10-8-936 perJltlbe 15 .,, . 
Camekanlı havlu dolabr 4 ,, ) 

1 - Yukarda yazılı biltlin malzeme yerli fabrikalar mamulatı olacaktır 
2 --:- ~u~~rda y~ı}ı malz~meyi hizal~:ında yazılı fiyatlar mukabilinde ~artnamelerini almak ve ör· 

neklerını g~rınek ıstı~enlerın ?er gUn oğleden son re& komisyona gelmeleri. 
3 - Eksı11!"elere gıre~eklerın kanunun 2 ~e 3 cil maddelerinde yazılı vesikaları kapalı zarflı mlina

kasalard~ temınat ~e teklıf m~ktupları ile bır~ikto ihale saatlerinden en u bir saat evvel komisyona 
vermelerı; açık eksıltmelere gıreceklerln tam ıhale saatlerinde komisyonda bulunmaları. (482) 2-3792 

Ankara Şehri İınar. ı Müdürlüğünden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel Muhammen Evin sahibi 

Hacr Bayram Dere soka!( 
Hamam önü ., 
Altın dağ .. Bendderesi 

· bedeli 
Bir ev Uç dükkan 44 5 7Q 
ev 422 8 450 
Bir ev Jki dakkan - ıso 

Bayan Zakire 
Hoca Abdullah 
Mehmet, Adviye, Lutfiye 

bir depo, 
Türbe sokak Ev İnkılap 67 l1 270 Mehmet oğlu Mehmet ve 

• I Hatice 
" Tahta konalC Ev 50 13 800 Kadı Halil 
., • • u .. Ev 50 14 450 Bayan Meleli 
Yuk~ıya liaydr ~ıkarılan ~v, Depo ve .DUkkan1a rın enkazı ı eylUI 935 salı günü saat 15 de açık arur· 

ma suretıle satılacagından talıpleriıl bq günde lrııar Müdürlüğündeki komisyona mUracaatları. 
- - (466) 2-3749 

No. 11 - Tel: 1953 

ZAYİ 
Ankara Memurlar }{ 3Z 

tif Sirketinden aldığım ~ısı
hisse cüzdanımı kaybett~ ;.sı 
nisini alacağımdan eskisııı 
nıü yoktur. • 

Mustafa oğlu /\~ 
2-391 

Saçları 
dökülenJet 

Saçların dökUlmesinC 
peklenmcsine mani oııır· 
jcn saçların köklerini ~o 
dirir ve besler. KoınoJesı 
tın gıdasıdır. Tabii re: 
bozmaz Hafif bir rayiha 
Komojen kanzuk saç ele 
ruf eczanelerle ıtriyat 111' 
rında bulunur • 

LtNtM ANTOL KA1' 
ROMATİZMANIN 

DEVASIDIR 

lmtiyu aahlbl ve B.qmu· 
harriri Falih Rılkı ATAY 

Un:ıumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı ı,1er1 MlldUrU 
Nasuhi BAYDAR 

YENi SiNEMA 

Çanhrı cıdtlesi clvırındı 
. Vlu~ Bunnniad• buılaufta. 

BU GECE 
CUve Brooc - Nancy Caroll'un 
DiKTATÖR . 
) Fransızca ıözlü. 

. ... .- / CONDOZ 1K1 FJLM 
t-DlKTATöR 1'. 2-ALTIN ZiNCiR 


