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Bugün gazetemiz 
on iki sayıf adır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Üçüncü Dil Kurultayı dünde 
çalışmalarına devam etti 

Dün öğleden önce kom· yonlar toplandılar 
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Türkiye 
İf Banka ı 

Bugün on Uç ya3ma 
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" ... Kız, yeni beliren gogsiıne vu
rarak bağırdı: "Kadınım ben" ve iki 
kadın, gözleri kin yaşlariyle dolu, 
hı "birinin üzerine at1ldılar. 

Aralarına girdim.- kadınlar fena 
ve tehlikeli döğüşilrler: yere seren 
yumruğu değil, çehreyi harab edetı 

tırnağı ve göz çıkaran iğneyi bilir
ler. 

.•. ikisi de tepinerek birer köşeye 

~ekildiler." 

• Pierre Louys"in kadın ve kukla' • 

sından ~ 

5eYgi: 

"Bizi bir JrJmu mi dinliyor~ 

·Hayır. 

Sına bir tey diyeyim mi? - S6y• 
1~. 

Bql:a bir lşıkın mı vır senin} 

.-. Hayır. 
Apkın ben olayım mı1 - Evet. 

• Bir iapanyol prkıaından • 

Jtayıd ıdık : 

" ... Döğüşülliyor, çarpıplıyor, 61-
dürüşillilyordu. Bu sırada, Barse
Jorldaki çinli mahaJlcsi civarında, 
bir kemerin altında oturmuş bir a
dam, iki bayJru~ yavrusunu döğüş• 

tlirerelr eğleniyordu.'' 
• Michel Caron'un ihtilal notla· 

rından • 

Suni <lere 

" ..• Radyo bagırıyordu: - Has
talara kanlarının naklini istiyenler 

hemen hastahaneye gelsinler ... 
Medeniyetin sesi, her tarafından 

tüfek namluları frrlıyan, caml~rının 

ardmda ateşli genç yüzler görünen 

yepyeni bit otomobilin egzos gürül

tüleri arasında kaybolup gidiyor.du: 
- Hastalara k•nla11nm naklini is
tiyenlcr .. .'' 

• Marianne'dcn • 

Ayaklannıallfrı sebebi 

Küçuk bir telgraf: "Badajoz a
lınmış, idam bükümleri sokaklarda 
ve toptan icra Nilmiştir ... 

Akşam radyoda General Lano: 
"A7akl•ama11Uv11 sebebi Jıin değil, 

sevzidir ... 

- Paıis • Soir'dan -

ı\.an kokusu: 

" ... Pek ince zdilı, pek ralcik 
hisli, daima mütevazi tavırlı, her va· 
kit iyi niyetli go~o'lar, hayvan kıta.· 
Jıne pek dilşkün ve fırsat zuhur e
dince, gumüş saplı bı~aklarım çekip, 
ellerine hangi baş geçer e boğazla· 

maya hazırdırlar ... 

• Keyserling'in Cenı.ıb Amerikaaı 

düşünceleri'nden • 

Nevyork avukat11111ndan Pol D. Kravat, Long Aylend'in şimal sa
hillerinde bir ev yaptırmış ve bu ev kendisine pek pahalıya mal olmu~ 
tur. Ev yapılıp bittikten sonra ey sahibi mimara evin yanından bir dere 
akmasım pek istediğini söyleyince mimar, bunun mümkün, fakat paha
lı olacağını söylemiş, avukat da bütün masraflara katlanmağa hazır cıl
ı,duğunu bildırmiştfr. 

Bunun üzerine mimar sormu~: 
- Bu dere hafif ses mı çıkarsın, gürüldesfn mi, çağlasın mı~ 
Zengin avukat, her üçünü de ısteyince mimar dereyi o yolda tanzim 

etmıştir. Şimdi bu evde üç diJğme vardır. Bunlardan birini çevirince 
dere alelade akmaga başlar; digcrlccinj çevırincc gürulder ve ça/!lar. 

Amerikan keyfi/ 

Amerikan unutkanlığı 

Yeraltı tramvaylarrnda unutulan eşya Jistetinden: 67 köpek, ZO kanar
ya, 51papagan,14 posta güvercini, 6 kedi, l horos, 17 arı kovanı! 

· Amerikalıla11n unutkanlıkta da rekor kırmaları lazım değil mi~ 

Tiirk luıvasmın 1aoru1ıma11 için lımeı lnöRü'nfuı mil
leıun istediği fedakarlık, asla ağır değildir. Havamı~ gü
ven oltına girdiği giin, bıı meml~keti kaplıyacak olan hu· 
:;ur ve aükunun bu kadar ucu~ temin edilebilmeıine ıe
ıekkiir eınıeyiliz. 

Çocuk aklı (Deyli Meyl'den) 

DlLKÖŞ~ 
t4,., TUrk işçisini ekmeğinden ede· 

ttk hatt& bu kanunun çıkmıf olmasına 
teeuüf ettirecek bir pipnanlığa ICV• 

ketmek vuiyctinl-" 
Pı'FJ'alık, insanın ancak kendi elin

den çıbıuı bir it için duyabil~eği bı"t 
bistir. Bu itibarla, kanunu kendisi sı· 
brmamıı ol•n işçiye bundan pi~aun

lık duyurmak bir ilade hatasıdır. 

••• 
"Garbt Trakya'da Anpça harflerle 

TUrkçe bir guete sıkar ... " 
Ar•bs-a. muayyn bir dilin adıdır. 

Aarller, 6•rçJ bir dilin i/ade vuıta.sr 

I• de. o dilia lelim•letinden mlte.Jel
VJ d•iildlt Ye olJdan .ınasttkil bit fıtt,. 
4ir. Onun için, 1rapça kitab, arapça 
rna•ume diyebiliriz .ama, "ara~a harf· 

ler" tabiri doğru değildir. "Arap barf
luf' denmek J§zıaıdı. Bir de, arap,a, 
türk~, JceUmeleri ismihas değlldir. Bu 
itibarla ba~larına büyOk bari almazlar. 

••• 
.Baıı lş~Jeria labrilcalarzndsn S'ılca· 

rılmaları etrafında Ekonomi Bakanlı· 

ğının tetkiklerde bulunduğunu haber 
veren gante 16yle yavyor: 

"Haber aldığımua göre. şimdiye 
kadar Milfettifliğe bu yolda 12 müra· 
caat yapılmı,ur. Bunlarm ıekizi bir 
!istik fabrikaundan çıkanlmıtlardır ... 

Ustik l•brilcaszndan çıkarzlm1J o
lan maracutlar mıdır?· çaaıa Hbııa
Jar" hliZMşı'nia yerini aldılı bafka bit 
/aile dah eve/ki ci1mlede de ra.rtl•• 
mıyor. "JIQfetti§li~ JıeliIM.rlııia bit 
majüskülle başlanrl11Ja.sına neden Jü .. 
zum görülmil.f olduğunu da anlamadım. 

1 

B. Celal Bayaı· 
İ tanbula gitti 

tmıir, 25 (A. A.) - Çeşme'de bu
lunmakta olan Ekonomi Bakanı B. Ce
lal Bayar, bu sabah İzmir'e gelmi , icab 
eden incelemelerde bulunduktan sonra 
Ankara vapuru ile İstanbul'a yollanniış
tır. 

Bisikletçi Talat 
geliyor 

Anlwra mıntllkası bisikl~t 
ajanlığından: 

Türk bisiklctçiliğinin milletleraraıı 
sabada da yüzünü ağrtan Türkiye bl· 
rincisi ve mmtakamrz bisikletçisi Ta
lat bugün İ5tanbul'dan Ankara'ya dön
mektedir. Bütün apor ıcver arkada§la· 
rın kendisini karşılamak üzere aar.t 
9.30 da istasyonda bulunmalarını can· 
dan dileriz. 

B. Rifat Unürün cenazesi 
Çankınya nakledilecek 

İstanbul, 25 (A.A.) - Vefat eden 
Çankrrı saylavı B. Rıfat ÜnUr'ün ccna
zcs yarın saat 12 de Haydarpaşa Nümu· 
ne hastanesinden merasimle kaldırıla

rak Haydarpaşa garına naklolunacak ve 
oradan Çankırıya gönderilmek üzere 
trene konulacnkur. 

26 
· Ağustos 

(Başı 1. inci sayfada) 

Konyaya hareketimi orada kim
aeye telgrafla bildirmediğim gibi 
Konyaya vasıl olur olmaz telgraf
haneyi kont1'0l altına aldırarak 
Konyada hııluncluğumun da hiç 
bir tarafa bildirilmemesini temin 
ettim. 

20 ajiustn~ 338 günü öğleden 
sonra tfaC!f dörtte gaTb cephesi ha
rargôhında, vani Ak ehirde bulu
nıı,,ord••m. Kı a b "r mi•-.akereyi 
miifeakip 26 ağustos 3.18 sabahı 
dü~mana taarnız. için cephe ku
mnnclanma emir verd;m. 

20-21 aiu61os gecP3i. birinci 11e 

ikinci ordu kumandanlannt ela 
cephe karart:rahına davet ettim. 

Erkônı harbiyei umumiye re
İn ve cephe kumandanının huzu
riyle sureti taarruz haklnndaki 
noktai nazarc harita üzerinde kı
.a bir harb oyunu tarzında izah 
ettikten sonra cephe kumandam· 
na o gün vermif olduğum emri 
tekrar ettim. Kumandanla-r laali .. 
yete g~tiler. TatıTTUZ:Umt1% bir 
te"kulceyf H aynı zamancla bir 
tôbiye baalunı halinde icra oluna
caktı. Bunun mümkün olabilmesi 
için taA,iJat ue tertibatın giz!i 
kalmaıına ehemiyet vermek lci
zım<lı. Bu ıebeble bilcümle hare
kat gece idare edilecek, kıtalar 
günclüueri köylerde 11e ağad•klar 
altında iatirahat edeceklerdi. 

T aarru.z mıntakasında yolla~ 
rın ıılahı ve saire gibi Faaliyetler
le clüımanın nazarı dikkatini cel
betmemek için diğer bazı mınta
kalarda da aynı mretle aahte Fa
aliyetlerde bulunulacaktı. 

24 ağustoa 338 de kaTargôhla
nmuı Alqehirtl en tacıTTUZ cephe
ai gerimwleki (Şühut) kaıabaıına 
nalJettirtlik. 25 ağııato• .abal11 da 
(Şühut) dan muharebeyi idare 
ettiğimiz (Kocatepe) nin cenubu 
gmbi.inde ÇatlıTlı orJugôhına 
naklettik. 

26 ağııata. Mbahı.. Kocatepe
de ltaır balanayortluk. Sabah •• 
at s;w da to~ ateıimwe taar
rın IHqlaclı ...... 

Bu sene bu yılclönümünu, Mon
trö aferinin yüreklerimizi doldu
ran haklı pnuu " deTam etmek
te olan dil lmndtaymm tninci i
çinde k\ltluyonaz. Ne mutlu bizle· 
re •.• 

• 

-------

Av mevsiminin ·.atlaması dolayı sile bir 

Ankara balkev..nin apor komitesine 
bağlı avcılık grupu pazar pnü mevsi
mın ilk avını yapmıJtır. Bu ava oaşla· 
ma, .Kayaş civarındaki Nenek tepelerin· ti, yemekler yenildi, oyunlar 

danslar, atıf merasimi yapıldı. 9f 
sonra ikinci av partisine çıkıldı. i1t_ 
akşam karanlığına kadar ıürdl
yemeği de kırda yenildikten seoı' 

de yapılmış, bayram yeri olarak da Ne
nek yakinındeki söğüt koruluğu ıesil
miştir. 

Bu bayrama şehrimizdeki diğer ku
lUpler de çağırılmış, sabahın saat be
tinde halkevi önünden hareket eden 
kamyonlar avcıları av yerine götür

kara'ya dönüldü. 

Ankara halkevinin avcılık gr: 
yıl daha muntazam, daha abe ~ 
başlamış bulunuyor. Sparun çok • 
ve neşeli olan bu kısmına tıalkC 

mUştilr. 

Hava pek giızel ve serindi, tam bir 
av havası bu yılın pnslı olacağını gös
teriyordu. Birinci parti av öğleden son
raya kadar sürdü. Muhtelif yerlere tak· 
sim olunan avcılar toplantı yerine bir 
çok avla döndüler. Yüzden fazla keklik, 

ehemiyet vermektedir. _,,;_ 

Ve bundan &onra her hafta ~,J 

man av eksersizleri, atışlar, f'P'.~ 
ler yapılacaktır. 

Uşakta mahsul bolluğu İzmir panayırında 
Karamürsel pavYoJ111 Uşak, 25 (A.A.) - Bu sene Uşakta 

mahsulün çokluğundan köylüler har· 
manlarını hala bitiremediler. Hava çok 
sıcak gitmektedir. Dün akşam üzeri bir

denbire şiddetli bir yağmur yagmış ve 
bir çok hasar yapmıştır. Duşen yıldırL"Il· 

lardnn dort hayvan öldü. Tam zarar he
ııüz tesbit edilmemiştir. 

Karamürsel, 25 (A.A.) - tzıııi' 
naymna iştirak edecek olan vil _;. • .
ticaret odası, gönderilecek ~ 
mahsulatın teşhir edileceği pa 
hazırlamak için oda sekreterir1~1 
dkektörünü İzmir'e gönderdı. ';Jil 
Kocaeli pavyonunun çok zen~ 

Marmaris - Datçc 
yolu açıldı 

için büyük ilgi gösterınektedı:· _.J 

Muğla, 25 (A. A.) - Çok kayalık 
ve arızalı olan 95 kilometTelik Mam1a
ris • Datça yolu iki buçuk ay içinde ta· 
m.amlanarak geliş geçişe açılmıştır. İl
bay, komutan ve davetliler otomobiller
le Datça'ya gitmişler ve şimdiye kadar 
tekerlekli vasıta yUzü gönniyen Dat
ça'lıların sevinci arasında açılış resmi· 
ni yapmışlardır. 

Karamürselde yo!<S" 
çocuklara yardıt11 .J 

Karamürsel, 25 {A.A.) - J(~ 
kızılay ve çocuk kurumu babllfl' ~ 
cukların sünnetleri için babab ~I 
ların yardımı ile hazırladığı 1 • fi, 
ğünü dün çok güzel oldu. Fakif dJ. , 
bHız 39 çocuğun sünneti yapı~ 
düğüne bine yakın köyHi gel/ 

Kültür davamız 

VÇVNCO DiL KURULTA f~ 
kt iti haline koymuıtu; zından toplaın1t1~ "' ilçüncil ve dördüncü ku- ve yeryüzünde . _,. -
rol taylarla onu bir dün- bir millet, ke?dı ~ .-t 

. T Urk milleti, Atatür· 
kün önderliğile, ya

bancı kültürlerin kötü 
tesirlerinden ve gevşek 
taklidlerinden sıyrıldık· 
tan sonra, kendi kUltü
rünü, kendi bilgisini, 
kendi tarihini ve kendi 
dilini kuruyor. 

Üçüncü Dil Kurulta
yı, genç Türkiye cumu• 
riyetjnin ve en eski mil
let türk milletinin bir 
kültür ve bilgi zaferidir. 

Montrö'de Türkiye-
nin siyasetini ve dürüst
lüğünü övmekte biribi· 
riyle yarış eden yaban
cı siyasilerden sonra; 
işte, birkaç gündür, ga
zetelerde Tilrkivenin dil 
ve tarih ar2'ştıma ve in· 
celemelerine, ve bu mcv
tul arda ortaya koyduk
tan teorilere ve tedere 
havranhihnı bildirmek
te birihirlerivle vanJ e
den yabancı §Jimler_ 

En koyu bil~ devri
mini bile milleti ile be· 
raber. milleti içinde yu• 
pran ft geliştiren en 
büyük. bundan önceki 
kurultaylarla dil işini 
de bir halk l9l, bir mil· 

ya işi haline koyuyor. linin bütün dııte t ,(fiil( 
Ve dil işinde: st olduğunu ispl 
Artık ne ifrat .. ne tef- mevkiindedir. ....fllL 

rit; Dünyanın eıt ;d w'-· 
Ne bocalayan girift- '9C en haklı barell~ 

lik •. ne kekeliyen basit· Osmanlıca d d•~ 
lik. osmanhca ya~~ 

Türk kafası, türk zev- sonra türkçeye çlr ~ 
ki. türk tarihi ve türk ye çabalamak _r0 

• r. 
finü ayarında türk dili l çe düşünüp turkÇC 
Dil devriminin geçirdiği mak var 1 ~~ 
safhaların hepsi faydalı Bu if de A~ 
birer deneme, millet işi ve bu 1' d~ ~r• 
mikyasında birer imti- Un her işi eibı 
handı. Yoksa dil devri- Jetinin iradesi "~~ 
mine de muvaffak olmak ile yapılrnı,, bff ·,111". , 
zaten mukadderdi: çün- sun el ve kafa b• 
kil onun da başında baş- baor.ımlmı bir if. ~ 
ladığı herşey, kati ve Kurtuluş sa~~!t ~ 
hayati bir lilzuma teka- rında eli her sı ._,,-, 
bül eden. tam zamanın- ntn cepheve ~ 
da ortaya atılan ve ya~ pibi bu sıralard• //fi 
tığı her ey, bıivük, ~il- Jıer kJ>lem tutat' 
zcl ve doğru olan Ata- ff'rbcrlivine 
tfirk vardır bv,.nlM gerelı rtti'_~ 

Ve bugün, tuttuğu KUltUr atan tı""'"~ 
yollarla, türk dil devri- bir büyük.. ~~ 
nıi, dünya ölçüsünde, mak ü.zcrcyis .~el 
muvaffak olmuı bir kü}.. fcrimizi de d~ 
tür ve bilgi eseridir. lardaki zaferl 

Yeryüzilnde llk defa dünyaya tasdi~ 
bir millet, kendi ana di· yolundayız. 
lini kendi halkının ağ- Behçet Ken181 
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Yazan: Maı KEMMERlCH 

Alman ceza k nununa gore, 
Muayeneye dibi fahişeler sadece her 

turlu cezadan muaf olmakla kalmazlcır, 
devlete birçok vergiler "ererek faydalı 
vatandaşlar arasına girerler. Fakat kim 
bir fahişeye ik metgah kirnlarsa ceza • 
ya çarpar. Şu h ide bu kadınlarm fahi· 
§elik yapmalarına müsaade edilmekte, 
bir yerde oturmalarına izin verilmemek· 
tedir ! 1 

• 
Buna muşabih, fakat aana ı.;azib bir 

mani de Endülus arablarmın şiir has· 
talıgı idi. Bütün halk vezin ve kafiye 
ihtirası ile kendini unutmuştu. Her 
yerde şiirler, beyitler, manzum hikmet· 
Ier duyuluyordu. Şairler hükUmdarla
rın en nüfuzlu müfıvirleri olmuşlar, 

servet ve şerefe gark edilmi lerdi. İyi 
bulunmuş bir kafiye, zarif bir tasvir, 
541natkarane bir vezin kıvnlışı bir in-
6ana en parlak istikbali hazırbyabili· 

yordu, 

Haçlı seferlerini de bir "kütle psi· 
kozu" olarak tefsir etmek hatalı olma· 
sa gerektir. Fakat iki asır süren ve en 

• mükemmel ve sağlam insanlardan en 
aşağı bir milyon kurban veren bir ta· 
rih hadisesine marazi bir mana ver· 
mekten içtinab olunsa bile, 1212 sene· 
sinde cenubi Fransada 30.000 çocuğun 
giriştiği haçlı seferine akıllı işi demek 
milmkün olmıyacaktır. Çoban çocuğu 

Etienne tarafından sevk ve idare edi
len bu zavallı çocuklar yedi gemiye 
doldurularak Marsilya'dan arzı mukad· 
dese doğru yola çıkarılmıştı. Gemile· 
rin iki i içindekilerle birlikte batmış, 

beş tanesi Mısıra varabilmiş ve için· 
deki çocuklar orada köle olarak satıl· 
"mıştır. 

* 2ahiren din bağlarından oldukça 
kurtulmuş görünen yeni zamanlarda 
bile "kiltlc psikozu" olarak tavsif edi· 
Jebilecek hadiseler az değildir. 

Morzinc • Savoyen'de 1857 den 1862 
ye kadar "Ecinli çarpması hastalığı" 

hüküm sürmüştür. Cenubi Baden eya· 
Jetinde 1852 ve 1853 senelerinde ve Nil-
iac'da 1888 de "vaız dinleme hastalı
gı" salgın haline gelmiştir. 19 uncu 
asır sonlarında Habeşistanda. 1863 de 
Madagaskar'da ve 1868 • 1873 de La
ponlar aras nda muthiş bir dans salgı· 
nı hüküm sUnnüştür. Bugiln bile Ka
nada'da Dochoborz denilen bir tarika
tin mensubları kış kıyamette Mesih 
lsa'yı aramak için anadan doğma soyu
narak ormanlara dalarlar. 1896 senesin· 
de Kierte ihtiyar bir kadının zırva 

sözleri ve' vaızlan neticesinde otuz ki
şi kendilerini diri diri toprağa göm
dtirmüşler ve feci bir ölümle ölmüşler
dir. 

• Çeviren: S. ALl 

kendinden geçip yere serilmiş insanla· 
ra ve kendilerini etrafa çarpan coşkun· 
lara rastlanıyordu. Bunların içinden 
bazen biri ortaya fırlayıp anlaşılmaz 

esler çıkanyor ve tarikat başkanı bu 
sesleri gök yüzünden gelen bir haber 
olarak tefsir ediyordu. Bunun üzerine 
herkesi bir ürperme sarıyor, herkes bi· 
ribirini kucaklıyor, kadrnlar hayaller 
görüyor ve heyecan son haddine varı· 
yordu . 

Birkaç hafta içinde bu tarikat Kas· 
sel civarına da yayılmış ve bilhassa 
köylüler arasında birçok murid bul· 
muştur. Halkı ikaz etmek istiyenler 
~eytan diye sopayla kovulmuş ve nn· 
cak ağusto ayında bir döğüş halini 1-
mağn başlıyan ibadetler polis tarafın
dan yasak edilmiştir. ... ... 

Johu Evelyn adındaki ingiliz 1641 
de Rotterdam'daki Kermes'i ziyaret et· 
m1ş ve orada edindiği intibaları şöyle 
anlatmıştır: "Senelik Rotterdam pa· 
naym baştan başa satılık tablolarla do
lu idi. Buna hayret ettim ve sebebini 
öğrendim. Meğer burada para kazanan 
köylüler, toprak kıt olduğu için ka· 
zançlarını yeni araziye yatıramaz ar ve 
bunun yerine böyle tablolar satın alır· 
lannış. Bir köylünün 2000 • 3000 lira 
vererek tablo aldığı günlük işler· 

denmiş ve bu tablolan diğer bir pa· 
zarda veya panayırda büyük kazanç· 
larla tekrar satıyorlarmış." 

Tarihte köylülerin sermayelerini 
sanat eserlerine yatırdıkları ilk defa 
burada görülmüştür. 

* Avrupa Laleyi türklere borçludur. 
İlk defa Avrupada 1559 senesinde 
Angsburg'lu bir tüccarın evinde gö
rUlmüştür. Yirmi otuz: sene sonra bil· 
tün Avrupaya yayılmıg ve bilhassa 
Hollandada bir ihtiras haline gelmiş

tir. Nadir neviler yetiştirmek, yeni ne
viler vUcuda getirmek iptilaları bii 

memlekette hele 17 inci asırda milli 
bir felaket olmuştur. Bir soğana 2000 
Hollanda altını ve daha fazla verildiği 
görülmüştür. Bütün halkı bir spekü· 
lasyon hırsı sarmış gibiydi, ki bu hıra 
bu nevin Avrupada görülen ilk şekli
dir. 1637 de nihayet bu heves geçince 
birçok servetlerin sahib değiştirmiş ol· 
duğu görülmüş ve iktısadi hayat bir 
müddet felce uğramıştır. 

•:. ... 
Buna benter bir mani de 1717 de 

kurulan Missisipi şirketi vesilesiyle 
başgöstenniştir. Umumi bir illet halin· 
de herkes b11 şirketin aksiyonlarını alma 
ğa kosınuş, akıl ve muhakemeyi bir ta• 
rafa bırakarak 500 liralık bir hisse se· 
nedine 18000 lira vermeğe başlamıştır. 
Neticede devlet hazinesi iflas etmiş ve 
o zamana kadar görülmemiş bir borsa 
krizi başlamıştır. (Sonu var) 

Alaka l{e ilmesi 
21 ağustos 936 tarihinde şeıikim 

Tayfur ile gerek otelden ve geıekse 

lokantadaki alakası kesilerek "ra· 
mıtda ibraname teati edilmiş olduğuı1-
dan işbu tarihten itibaren bu işler<le 
hiç bir suretle alakası kalmadığı ilan 
olunur. B. ÇAPCİ 

ULUs 

Pariste çıkan Oeuvre gazetesi, in • 
giliz avam kamarasmda muh:ıleletı'ıı Ji. 
deri olan binb ~ı Attlce'nin şu yazısı
nı neşrediyor: , 

1914 agustosunda, tıpkı imdiki gı
bl, insanlar tatilden <lönuyorlardı. Bir 
çokları harb tehlikesinin yakınhgrn • 
dan bahsedi} orlardı, fakat bunlardan 
pek azr, kavgaya ne dereceye kadar şah
san karışacakları hakkında bir fikir sa· 
hibi bulunuyordu. İngilterede, hatır -
laııan tek harb tecrübeleri, uzak kıta • 
Jarda küçük ôlçüde yapılan sömürge 
seferleriydi. Cenubi Afrikadaki harb, 
daha ehemiyetli olmasına ragmen, mil· 
letin bütün kuvvetlerini seferber et • 
miş değildi. Herhangi biri, o zamanın 
ingilizlerine, bir iki sene sonra lngil
terenin A vrupada fransız orduları ka
dar kabarık rakamlı ordularla harb e • 
deceğini söylemiş olsaydı, inanmazlar
dı. Harbın dort sene süreceği, hemen 
bütün milletlerin buna i tirak edecek· 
leri, 1ngilterenin bütün disponibl in • 
san kuvvetlerini ortaya koyacağı ve de
nizaltı gemilerinin yaptıkları tazyikin 
bu memleketi mağlubiyetin eşiğine ka
dar getireceği bunlara söylenmiş ol • 
saydı, bu neviden mülahazalar, deli saç
ması telakki edilirdi. 

Tatilden dönen insanlar arasında, 

dünyayı felakete sürükliyen hadisele
rin yürüyüşü hakkında bir fikir sahibi 
olanlar pek nadirdi. Şüphesiz, silahlan· 
ma hususunda büyük devletler arasın • 
daki rekabet kendilerince tamamen 
meçhul değildi. Arasıra, büyük bir si • 
yasi gerginlik husule getirmiş olan ha
diselerden bahsedildiğini işitmiştiler, 
fakat sulh gene devam etmişti. Bir 
Avusturya arşidükünün katli keyfi ye • 
tinin bir dünya harbına nasıl sebeb o· 
lacağını bir tilrlü anlayamıyorlardı. 

Ekonomik vaziyetin ihtiva ettiği harb 
tehlikeleri hakkında etraflı bir fikirle
ri yoktu. Emperyalist rekabetlerle 
mahreçler husu undtaki mücadeleden 
haberdar değillerdi. Şurasını da işaret 
etmeye değer ki, büyük harbtan önceki 
üç sene zarfında. Avam Kamarasında 

dış politika hakkında yalnız iki büyük 
münakaşa geçmiştir. Sokak adamı, bil· 
kümeti ellerine almış olan aristokrat • 
]arın girişmiş oldukları teahhüdler şe· 
bckesini bilmiyordu. 

Bütün bunları bugün hatırlatmakta 
ne fayda var? Çünkü tındiselerin takib 
ettiği yol 1914 dekine garib bir suret· 
te benziyor. Yeniden milletler sirnhta
nıyorlar. Hükümetler milletlerine, mil
li müdafaa gerckliklerinin büyük mas
raflar icab ettirdiğini söylüyorlar. Ye· 
niden bir çokları önüne geçilmez: 
harbtan bahsediyorlar. Artık ''harb ola
cak mı?" diye değil, "harb ne zaman?" 
diye soruyorlar. Herkesin gözü önün· 
de Avrupaya barut saçılıyor. Bir kı • 
vılcım kolayca burasını atcşliyebilir. 

Bugün, son harbr, ancak mübhem hatı-

z 
dan ölmüş olanların sayı ını kırk mil • 
yon olaraka gösteriyor. Yalnız ingitiz 
imparatorluğu bir milyon ölü ve iki 
milyon yaralr vermiştir. Bu yaralılar 

arasında iki bin kör, altı bin deli ve 
dört bin saralı vardır. Harbrn masraf· 
ları korkunç oldu. İngiltere altı mil • 
yar isterliğlik bir borca girdi ve Lord 
Snovden'in dedigi gibi: ''Borçlarimi • 
zın senelik taksitini ödemek için ıki 

milyon işçinin bütiın ömürleri mudC.:e
tince kazanacakları para kafi gf'Jme.ı' 
Bu } alnız lngilter~ için. Harba itmiş 
olan bütün milletler için ~} nı hikliye 
tekrarlanabilir. 

Manchester Guardian'ın 1931 de yap
tıgı bir hesaba göre harb masraflarııun 
yekuniyle İngiltere, Birleşik Devlet • 
ler, Kunada, AvusturaJya, Belçi • 
ka, Almanya ve Rusya'mn her 
ailesine beş yüz isterlinglik bir 
evle iki yüz: elli isterlinglik moble 
vermek, her yirmi bin aile için bir has
tane ve mektebler inşa etmek ve bun
ların bütün masraflarını görmek müm
kun olurdu. Sokak adamının son har· 
bın mahiyetini bilmediğini söyledim. 
Mütehassıslar da yanıldılar. General • 
ler, senelerce öevam edecek bir mevzi 

muharebesi yapılacağı, gazlarla tank • 

lann yeni silahlar teşkil edecegini ve 

başka bir unsurun, havanın da harbı Sİ· 

vil sahalara kadar götüreceğini düşU
nememişlerdi. 

Müstakbel harbta ne olacaktır? Bu· 
ti.in dünya bilmelidir iri bu harl> eğer 

patlarsa, yapacağı tahribat, geçen dcf a· 
kinden son derece daha fazla ve daha 

caniyane olacaktır. Tahrip unsurları

nın kudreti şimdi yüz misline çıkmış • 

tır. Müdafaa imkanları çok daha zayıf· 

tır. Siperlerin gerisinde bir milletin 

normal hayatiyle meşgul olması, artık 

kabil olmıyacaktır. Harb, ylanız cephe

ye inhisar etmiyeeektir. Her tarafa, 

hatta harb edenlerden çok daha uzak • 

lara bile harbin tahribci elleri uzana • 

caktır. Geçen harbta henilz daha emek· 

leme çağında olan bombardıman tay • 

yaresi, vaziyete hakim olacaktır. Bu 

harb savaş meydanlarında askerlerin 

kahramanca mücadelesinden ibaret 

kalmıyacaktır, insanların, çocukların, 

kadınların, hayvaryarın insafsızca kat

liamı olacaktır. Dünyanın en büyiık şe

hirleri atecoler içinde kul olacaktır. Bu

gün bildiğimiz şekliyle medeniyet kay

bolacaktır. Büyük donanmalar inşa et • 

mek, karadan muazzam ordular çıkar • 
mak, pilotlar yetiştirmek ve binlerce 
tayyare yapmakla emniyet arttırılmış 
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olmıyor ... Bombardıman tayyare 
şeye rağmen geçid bulacak e ~ 
sini görecektir. 

Bütün tehlikelere rağmen d f 

damlarının 1914 de olduğu gibi d 
matik oyunlarına devam ettikleriJl 
ruyontz. O zaman, iktıdarı eJ!e 
bulunduranlar, harbı isteyen ıd 
değillerdi; milletlerini katııarna 
mek istemiyorlardı; bununla bfr' 
crgeç kendilerini harba surukh} 
olan bir politikaya devamdan d' 
geçmiyorlardı. Bu adamların o 
takib etmiş oldukları gayeler bar 
bebiyet vermiş oldugu feci netice 
kıyaslandığı zaman, bunların ııc lı 
ehemiyetsiz kaldığı görUJUr, v? 
bir uçurumun kenarındaki çiçegı 
parmak ıçin hayatlarını tehlikeye d 
maktan çeknimiyen bir insanı an 
yorlardı. 

Bugün bunların zihniyeti deli 
miştir. Birçok hükümetler, milli 
miyetlerinden kiıçük bir fedakarl 
bulunmadansa yeni bir harb macera 
na atılmayı tercih etmektedirlet·~ 
milli prestij idealistleri ardında e 
nomik menfaatlerini milletçilik ııı' 
siyle örten harisler bulunmaktadır 

Kütleye, mat uz bullhıduğu tehi~ 
yi haber vermek l~ımdır. Çünlci1 
ban olacak odur. Eğer harb pati~ 
kendileri ve aileleri için hayat ha.it 1 
dan başka bir şey istemiyen baSltrt 
sanlnr biçilecektir. Bunlar, tngiltC 
de, Fransa'da, Almanya'da, R_U5~ 
veya İtalyada otursunlar, hep bırl 
rine benzerler. Bunlara, silahlarla 

dafaa edilemez, hatta bu uabl~ 
"mlili müdafaa" için elzem o1duğıl 
rl sürülebilir. Halbuki her hli~ 
komşu memleketin miJU mUdaf•;Jt 
kendisine milteveccih bir tchdid a 
mektcdir. 

Yeni bir zihniyet yaratıhnatr. >e 
lst" 

Bir konferansın toplanmasını 

dim ki müme sillerinin her birinin 

zil önünde harbın mahiyeti serili 
01 

B - ·11 · b. "dd t yi.ı•1'' u mumessı erın, ır mu e 
• f·13ıcl de gaye ma kesiyle, bomba ın ı 

ve tayyare gürültüleri altında otıırııı' 
ları her halde fena bir şey ol~ 
Sonra onlar, mütevazi insanların ıtı 
kcnlerine götürülsün, ve onlarla 11' 

.. er1 

hın önüne geçilmesi imkanları uı 
de konu-ı;turulsun. 

Murahhaslar harb tehlikesini dıJ 
necek yerde sağlam bir sosyal ad 

ÜZ • d lh • • . bifıb esası enn e su u tesıs ıçın 

leriyle görüşsünler. Henüz vakit ~ 
dır. Halk adamları harekete geçti' 

için birl~irlerse dunya kurtula~ 

T. lava 1(. Ankara Sul1e ·iııdeıı: 
' ralar ardından veya bir masal gibi ta · 30 Ağustos zafer ve uçak bayramında her yıl olduğu 

nıyan bir nesil var. • 
~ gibi bu yıl da kurumumuzun rozetleri ilk okul talebelerı 

1914 de patlıyan harbın Avrupa 
medeniyetini yoketmesine remak kal- tarafından dağıtılacaktır. 
dı.·Yeni yapılmış olan istatistikler, Kurumumuza yardımda bulunmak istiyen yavruların 

harb meydanında veya aldığı yaralar- şubemize gelerek adlarım yazdırmaları. _,,# 

==============================================================================~ 

Yirminci asır başlarında, Almany • 
da, bu gibi eylere tesadüf mümkün
dür. 1907 de "Mavi Salih" tarikati Kas
sel şehrinde bütün temmuz ayında iç· 
timalar yapmış ve bu içtimalara iştirak 
edenler hep beraber çırpınmı , kendin
den geçmiş, cezbeye tutulmuştu. İlahi
ler ve günah itirafları ile anlaşrlmaz 
:feryadlar, vah i çığlıklar, kudurmuşça 

hareketler biribirine karışmış ve o
kakları doldurmuştu. Bütün yollarda 
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Yazan: Çeviren: 
Rudyard KtPLt~G Nurettin ART AM 

(Sonu var) 

Deniz - a\'cısı, bir bahar günü kırk beşin
ci döğüşiinü tamamlamıştı ki yumuşak, na
rin ve munis bakışlı kansı Matkah, deniz
den çıkageldi. Kocası, karısının boynunu 
tutup çekti ve kendisine sert bir sesle çıkıştı: 

- Her zamanki gibi gene geç. Şimdiye 
kadar nerelerde idin? 

Deniz-avcısı için bu kumsalde kaldığı 
dört ay içinde hiç bir şey yemek adet olma
dı :ından sinirleri bo.zuk bir halde idi. Mat· 
J ah bunu iyi bildiği için, bu suale cevab ve
r cek yerde etrafına şöyle bir bakındıktan 
sonra: 

-Ne de 
r 

üncelisindir; gene eski ye· 
cdi. 

- Zannedersem öyle; bir defa baksana 
bana. 

Ü zeri tırmalanmıştı ve yirmi yeri kana
yordu. Bir gözü tamarniyle kör olmuştu; iki 
yam da lime Jime yaralanmıştı. 

Matkah ön kanadlariyle yelpazelenerek 
dedi ki: 

- Ah siz erkekler, ah siz erkekler! Ne
ye akıl edip te şöyle sakin bir yer seçemez. 
miydin? Sanki öldürücü bir balina balığı 
ile çarpışmış gibisin. 

- Mayısın ortalarından heri çarpışmak
tan başka hiç bir iş gördüğüm yok. Kumsal 
bu mevsim, can sıkacak kadar kalabalık. 
Lukanon kumsalından avlarunak için buar
ya gelmiş en aşağı yüz Fok'la karşılaştnn. 
Neden bunlar kendilerine aid olan yerlerde 
durmazlar, bilmem ki? 

Matkah dedi ki: 
- Eğer bu kalabalık yere geleceğimize 

Otter adasına gitmiş olsaydık, bana öyle 
geliyor ki, daha bahtiyar olacaktık. 

- Balı! Otter adasına yalnız Hollusçi4 
ki'ler gider. Eğer oraya gitmiş olsaydık, 
herkes korkaklığımıza hükmedecekti. Sev· 

gilim, zavahiri korumak mecburiyetinde} iz. 
Deniz - avcısı, sanki birkaç dakika uy

kuya vanyonnuş gibi başını iki semiz omu
zunun arasma gömdü. Fakat keskin gözleri 
yeni bir çarpışmayı gözler bir halde idi. 

Şimdi bütün Fok'lar ve kanları !tarada 
bulundukları için, bunların en yüksek bora
lardan üstün çıkardıkları gürültüyü tasav
vur edebilirsiniz. Aralarında ihtiyarlar, nıı
neler, bebekler ve hollusçiki'ler bulunan 
Fok'lann sayısı en aşağı bir hesabla bir mil
yonu buluyordu. Bunlar dövüşüyor, kavga 
ediyor, bağırışıyor, oyun oymyor, büyük 
sürüler halinde denize giriyor, tekrar kara
ya çıkıyor ve gözün görebileceği mesafelere 
kadar bütün bir toprak üzerinde yatıyor, sis 
ler içinde kaıman çorman oluyorlardı. 

Kısa bir zaman için güneş çıkıp ortalığa 
bir inci ve eleğimsağma rengi verdiği va
kitler dışında Novastoşnah'ta daima sis 
vardır. 

Matkah'm bebeği, Kotik, bu kargaşalık 
arasında doğmuştu. Bütün fok yavruları gi· 
bi sade kafa ve omuzdan ibaret olan bu be
beiin J!IÖ.ıleri su rengi soluk mavi idi. Fakaı 

derisinin renginde bir şey vardı ki aııa=> 
ııl 

dikkatini üzerine çekiyordu. 
Nihayet: 
- Deniz - avcısı, dedi, yavrumuz bt> 

renkli olacak. 

Erkek: oerl 
- Boş kumsal kabuklan ve kuru ~ 

otları, dedi, dünyada beyaz fok diye bıf 
görülmüş değildir. 

0 
- Ben onu bilmem, dedi Matkah, bll 

le olacak. , 

Ana fok, bundan sonra bütün ana f~ , 
nn yavrularına söylediği şu şarkıyı 0 

meğe başladı: . 
, 'ç fl· Altı Jıaftalık oluncaya kadar yuznı"rn" ı 

Yoksa kuyruğunla beraber başın dıı bacıır: 
Yaz fırtınaları ve öldiirücu b lımılnr 

Bebek foklar için fenadır. 
Bunlar, sevgilim, yavrular i in 
Ne kadar fena olmak nıum u o k 1 r 
Fakat serpil ~·e kuvvetlen 

O zaman yanrlmaz m 

Ey açık denrzlerin çoc110 

'Soı .. 
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"oçuklarınızı Nerelerde Okutmalısınrz ? III. 

s et İnönü [ız ~ nstitü~ ü 
VVvvvvvvvvvvvvv . . . ı karşı/ aıak it;in kuruln uş 

Her brrı. memleketin esaslı bır ıhtzyacın A k ra cumuriyctin 
olan buyuk irfan müesseselerini bağrında ya~atan dnkl • bususıyet ve 
Jc d k. uıcktebler taşı ı rı 

U/tur ve ilim kaynagıdır. Bura 8 1 • '. b ı vatanın d<1rt 
b • d k imaları ıubarılc er yı ır<;okl:Jrmrn bucun yurd a te 0 ı nıaktad1t 
b • usunu A nk ray top · ı es mdan yü Jerce memlel:et yavr b nlcr 

kt b serme mevsımı olan u gu 
Çocuk vclilerrnirı ev/adlarına mc c ~ 

1 
bu mektcblcrin 

bl • me şart rını \ '<;ınde Ulus A nkaradaki ml'kte ere gır 
1 

nda. Zir at 
' d ktir Bu mekteb er B • verdigı hak ve ımciya la11 neşre ece • H k k Fa-

- f E ıtusü G ı En ııtusu, u u 
E11 tıtulcrı, Dil, Tarrh, Cogra ya . nst 

1 
etp Kız Ensucusıı, 

külıC'sı, Sıyasa/ Bılgıler Okulu, Tıcaret Lı e 'L m Gazı Lıscsı San t 
a. E k<'k Lıse ı Kı.,,. ı ' ırı ıısıkı Ôgretmcn Okulu, r ' b A k s 

11 
t Liscsı 

k b. Gece s:ın t mektc ı, s erı 
•Cktebi, l11ş at Usta me t<' ı, Meslek rı cktcbı, M lıye Meslek m<'k-

Gcdık/ı Çavuş nıcktcbı, Kadastro k } b Ku Cık Sıh t m trbı 
<ebı, Biçki san t yurdlsrı, Hasta bakıcılı me ete ı, 

Ve ıre vardır. k b ı ş rtl 1111 }' -
Bııgun 1 met lnonu Ku En titıı ıınün kayıd ve u 

. lnnetpa§a Kız Enstitüsü; ye-
11' liirk kadınlığına güz.el örnekler 
"ermek için kunılmu§ bir san_a.t "e ku··ıt.. .. · Jı·r Bu ıtı-b ur muessescsıa · 

arla oncla lôalettayin bir mek-
~eb .hüviyetinden daha ba§ka ve 
erı vasıl/ar aramak lazımdır. 

Bundan do/avıdır ki; bugün Is· 
lnet lnönü Kız Enstitüsü, yalnız 
Arıkaradan değil bütün Tiirkiye
den gelmi yüzlerce türk kızına 
)'erlerinde kuracabları ileri cemi
Yet hayatının §artlarını öğretmek
te• ·· . at ' '1tii.stahsıl yasamanın, •an 
-talıibi olm b ·· ··k maz.hariye-• • trnın uyu 
11

"
1 vermektedir. 
Seneler geçtikçe inkiıal e!en 

4e bütün yurd kadınlığını al?ka
aclar eden bu kaynak üzerın~~ 

hrıa ve babalarm dikkat ııe ala
ala~ını çekeriz : 

M Mekteb; Kız Enstitüsü, Meslek 
unllirn mektebi, ak am kız sanat 

lrıekt bi olmak iizere iiç kısımdır. 
En~litü: 
·ı llk tahsili bitirenler için orta tahsil 
ıhe beraber kadınların istidadlar:r ve 
1 tiyaçları dahilindeki sanatları öğ
t t n bir ınii esedir. Beş smıft~. 
Hedef :Yurda iyi ev kadım ycti!t~r
~e~. h~Y?ta atılanlara da iktısa.~: ıs· 
klaHerını kurtaracak sanatlar ogret

rt;«"k'tir Mezunları orta tah il dercce
ındediı · lngilizce fransızaı, alman-ca d ' ·1-· · er leıine de ehemi)'et verınuış· 

tır. 

M<·"lt•k Mııullim kı .. nıı: 
Ortl\ ınckteblerle kı:ı ~nnat mrk 

lehleri 'c en titülerc muallin yet:q 
' 

lsmt!t 

T efriko: 'o: 33 

. k . . aı:ılmıştır. Üç sınıftır. iki 
tırme ıçın , ) 

Sene okuyanlar orta mekteb ere sa·f 
1 O .. ·· smı nal muallimi olur ar. çuncu bl . 

ihtısas sınıfıdır. Meslek mekte en· 
ne muallim } etıştirir. • 

Ak anı kız anut rıu:ktc·b~: . 1 
.. . . . · bı ıtıbany e 
Ya<ı ve ışlennın ıcn . . l 

'$ hl . ınremıyen er 
gündüz mekte erıne "'ki beraber 
içind; l mi akşam olma ~ 40 -
S< htan ha lar. 16 yaşınEkn . ytal 

be 1 . erıye e 
Şına kadar tale a ınır. ~ h 

b d h ftanın mu -aile kadınları ura a n tle 
d. . l · uyaun saa -telif ve kcn ı ı erıne 0 

• k 
. d d'ki • biç.ki, şnpka, çı~e , ev 

rın e 1 ş r riyazı} e rc-"da . mkış camnşı • ' 
ı resı. ı • 1. derslerini alır-
sim, pa tacılık. ısan 
lar. 
Ka) ıt , c kohul: . . . . 
En .. ıitii kıı;;ıımın gırN"t·k~t·r 1~1 ~1 • 

Jlk mekteb ehadetnamesı, hı;ı· 
et cüzdanı. sıhhat raptftu ve 6 a et 

y . .__ fotogvrnfı lazrmdır. Orta mek-
vesuw · ··da 
eb ı . mezunları ile lıse mu -

t ve ıse 'k' · ube-. 1 . d" dünci.i sınıfın ı ıncı ş •. 
vım en or I Bu subade ikı 
· k bul olunur: ar. :. 
sıne n d · .. d'ukten t er ı 1?01' sene yalnız sana l 

·ı" mezunu olur ar. onra en~tı u . • • 

k a «irc<'(•k]cr ıçın. 
:\1tınUim J!oODUD ~ h tı. 
~' b' ut ens -

, 

Kız sannt mekte ı ve Y• Buraya 
lmnk şarttır. 

tü 1!1ezu11u n~ de talebe alınır. Ancak 
leyh mecca 'f" mezunlan -
kız sannt veya enstı ~ bakada ka-

l k musa 
rn ında yapı aca Meccani leyli gire-

nmuk sarttır. .. e-
za . , kfi.letin gosterec 
bilenler uç sene '~ muğa mcc-
v • yerde muallimlık )BP ed terle 
gı d ~ devnm en 
burdurl r. N ıarı 1 be .. ·n bôyle 
ücretli pansiyon tn e sı ıçı 
bir teahhüt } oktur. 

• 
ff 

i ... ~ 

ULUS SAYFA 5 

alkevimizin halk • ge e~ ı 

])il 1 uru ta) 1 hal 
tlçUncU Dıl Kurultayının çalışm.ıya 

de" am etti i gU lcr miıddetince ecele· 

ri şenlıkler yapmayı k r rl:ı t r n An· 

kar Halkevi, dün gecesini açıkta ev 

onUndeki meyd nda topla lan büyuk ve 

co kun bir halk k laL 1ı ı hu unyle 

enlcndırmı v manala dırm şur. Ualk

evi sahn ınden z ıri Ne hır'lı 
Talı ın ve Ç ftc lbrahiınlcnn terennum 

cttıgi turk 1 r, hoparlo terle dı arıya 

venım·ş ve uyuk b r ıl I} le h t ba 1 

ıurkülcrın söylenmes n h kesın i§ti

r kiyle dınl nmı tır. Ka alıalık sa t 5 • 

kı de s 1 yı ta n ıylc do dunı ıc rad

yod n gittikçe buyuk bir se siılı le dın 
len n bır ses m d nı çınlatan tı: 

•• - Sevgıli bcmşcrilcr 1 sevgilı h lk 1 

toplantı r· busun uçuncu Dıl Kurulta> ı 

nın şenhı;ını yapıyoruz. Ta e kid~n > a-
. d'kl 'ınız.ın §UT• ban ve ım<lı okumuş de ı en 

dan hurdan alar; k :raptıkları uydu~a 
ve knrr"lık dilin ayıklanması, halk dıh ol-

Anl:sra Hslkevindeki tört!nde 
B. K. Bozkır konuşuyor 

ana dılc donme i için turk uyanık
m:ısı, 

1 '-Atı.ta AtatUrk, bir buyuk bilgi 
annın, ""• 

ve ulus toplantı )' pmalarına seviniro-
rur.. AtatUrklin her devrimı gıbi dil dev

rimi de halk ıçındir, halk uğrundadır. 

Artık siz ve b z yo Bi kaynaşnuş, sı-
f bir mılletız; u:'lyda en çok alnı 

:,~ yaJ3mnyı hakkeden tukr milletı 1 

Çoban d a ku muş, da ın h b ri 

olmamı d rlcr. E kı osmanlı okumu u 

b r roban gibi kendi kendine mıavarc ı s 
rıldanırdı ve halk denen d g butun hey-

k aııı kı nuıuı ı;ir ·ct•klcı· için: 
Hüviyet cüzd nı, ıhhnt rnponı, 

ltı adet fotoğrafla ~raber okuyup 
ynzma bılmek kfıfidir. 

Pnn"İ)on: 
Enstitii \!e muallıın kı mı talr·bc· 

ınden mektehte yatın~~ ı tiyenleı 
için çılmıştır. S nclık ucreti 200 li-

d Üç tnksitte nlınır. ilk t k it 
ra 11. L•) ) 
mektebe 'r rken tanşı o unur. Ma-

S 5 Jırn} k d r olan memur ço
n ~l nndan r tO t nziLtt yapııır 
cOu tli tı:ıh ilde hirden f zhı çoc.uğu 

ere .. d ( 15 . 
olar (arın ikıncısın en l tenz•lrıt 

'urdır. 

vi ö üııde bü ült hiı· 1 a)ahalı \.Ja 1 ut andı 

Oçilncu dil kurııltsyı dolayısilc cuılki gun Ank rs H lkcvindc 
yapılan t6r ndc bulun nlsr 

b<.-tıyle ona rka ınr dönmiış dururdu. 
Halkı hiç du unmc}en sultanhğm ka
r nlıkta çukurda bıraktığı halka scsi
mızı duyurmak, so umuzu anlatmak, o
na elımı ı vermek ve birlıkte yilrumek 
içın yaptığımız devrimlerin şınd dıl 
dcvrımı elıyor. 

Tırmık hıkdyesıni belki bılirsiniı: 
koylu, dı ınden tırnağından nıra
r k o lunu iyı, Uzel, faydalı gey
Jer o rcnsın dıyc Jiab n ellere gön
dermiş; çocuk, sozum yaban bilgin 
fakat nna dılınin birçok kelimeleri
m unum uş olarak dönmuş; ikidebir 
soı rmı~: buna ne deıler, guna ne 
derlerdı? T r lnd gezıyorlarmı§: O• 

ul, bu c!er de trnnıga bakmış, buna 
ne derler demiş; baba, ccvab vermiş: u
cun bas da öylesin: demJrJi uca bıı· 
smca tırmık a mı ve sapı gelip şap 
diye alnına vurm\ll; birden can acısıy· 
le b ınnı : "Vııy hıru:ır tırmık vay I'' 
baba gülmtı : vay hın:ı:ır oğul vay; bak 
nasıl hntırlndın 1 İ§te omıanlr okuyu u, 
enin dişinden tımafmdnn artırarak 

okuttuğun osm nlı okumu u bu idi, 
böyle idi. AtatUrk ne linin, AtatUrk 
çocuklarının okumu•u, nin için her 
e~ ıni cnnl b 1 fedaya hnzır: nln 

için y 'ıyor, end >• ıyor: bunun en 
buyhk hidi dıl kurult yı 1 Dil bayra

mımız kutlu ol un .. Bu gunlcr, aynı uı
mütld dun} anın en büyuk zaferinin: 
enin oglunun, b banın ve kardeşinin 
kazandı ı Dumlupıar z ferinin başla

dı ı gunlcrdir. Şimdi incmada sana 
kahraman ordumuzu cyrettireccğiz. O 
d nden b ka bir şey değil; başka 
türlu giyinmiş ve bir nizama gınniı1 

nl Bizler ele murckkcp yalamış, oku
muş bir eniz. 

Türk ordusu, tilrk okumu u, tUrk 
halkı: hepsi bir; hepsi birbiriyle kay· 
naşmış. Böyle millete zeval olur mu? 
Bin yaşa tUrlc halkı!". 

Behçet Kem lin h lk tarafından 1-
kışa boğul.ın bu sözlerinden sonra {. 
nema ba,tamı' ve meydandaki kalaba
lık iki s atı iki dakika geçer gibi far
kında olmadan evkle ve heyecanla ge
çirmi,tir: numune hastanesinin p r -
m klıklarına ve parmaklı ın içinde has
talar ve h ta bakıcılar! dolan yerlere 
kad r k 1 b hk knlırnman ordumuzun 
mancvr. sını co kunlukla seyretmiş ve 
radyonun per mlıeyc, gclemİ)cn hem-

~ehrilcrinizi de lın gelin!" denilmiı· 
tir. 

J.'ıtm bittikten onra g nç şairimı 
K mıran Bo kır. ··uoş geldin köylu k ı 
deşim" adlı bir şıirını okudu. Bu c nlı 
şiir orada bulunan ha1k ve köylüler 

rındc çok C) ı bir teım bıraktı 

Yarın, içerde salonlarda bir topJ • 
tı vardır. Ve Ahmed Kudsi, dil devrı· 
mine ve kurultayına aid de~erli bir ko. 
nu ma yapacaktır. 

OçuncU turk dıli kurultayının top• 
Janması dolayısı) le i hrımu halkcvi a
dına Başkan İç l aaylavı B. Ferid Cc· 
1 1 Cuven kurultaya a ağıdaki telgr fı 
r.ondennııtir: 

llalltCt'i ba~l,<mımu Kurullu~ a 
telgrafı 

Turk Dili Kurultay ba~hnlrğın t 

Dolm•b•hfc Sarayı 

ISTANBUL 

Turk dilinin engin ve güzel v r• 
lığını meydana sık rmakla beraber na 
kaynaklara dayanılarak tUrk dilinin bu
tUn dunya dilleri üzerindeki n lık 
h kkını orta) ıı koy an DH Kurultayının 
Oçilncıl as;rhımı Ankara h lkevi Ü} Je
ti c ndan kutlarken lıu } Uce kurulun 
y pıcısı AtatUrk'e onu gelmeyen mi 1-

net v b hhklannı ygı ve sevgi ılc 
unarlar. Dilimi in U t\inlugü için ça
lışan Kurult y bıi} uk, v rimli b a

nları yUrckten elen heyecan ve in n
la dileriz. 

Halkcvi B şkıım, !çel Sayla~·ı 
l' crid Cel 1 Guven 

Zeytin sineklerile 
mücadele 

K ramuniel, 25 (A.A.) - Zcytın ı;t. 
neklcriylc mUcacklc devam ctmektedır. 
Kazadaki bütun .zcytm ağ çlan muc -
dele memurunun ne:ı:aretı altında ıl çl n 
maktadır. Mucadı:lc ı ı çok fayd h ol
mu~tur. 

Boluda zeızeıe oldu 
Bolu, 25 (AA) - Bu gece saat )i· 

rımda vuku bul n kı a ve oldukça ıd· 
d tli ycrsar ıntı ı halkı uykudan uyan
dırdı. Bunu lnr ıkıncisi t kib etti i de 
h fi! oldu. Hasar yoktur. 
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ir çüncü Dil Kurultayı dün de · 
çalışmaları a devam etti 

ün öğleden önce kom· s on a topla d ar 
umıınıi toplaııtısında .B. Kurultayı ı öğleden sonraki 

ibralıi1n Necmi Dilmen «Günes-Dil • • • 
teorısı ın 

~ 
ana 

lıatları» lıakkı daki tezini okudıı. 
Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinden Bayan Vecihe Kılıçoğlu'nnn 
.«ata» sözünü Güneş - Dil teorisine göre asıllandıran etüdü alaka ile dinlendi 

(Başı I. inci sayfada) 
tesirler tafsilatlı misa11erle tespit edil· 
mi.ş ve gene bu kaynaktan hareket edı"· 
/erek bir taraftan türkçe11in yabancı 
'dillere verdiği kelimelerle onlarm te· 
§Ckkiil ve inkişaflarrna yaptığı tesir· 
ler, di~er taraftan da türkçenin öteki 
'dillerin ana kaynağı olu.şu bsst ve izah 
edilmiştir. 

Necmi Dilmenin tezini kurultayda. 
'ki yerli ve yabancı alimler de tasvib J. 
le dinlemişlerdir. 

* ~ ı(. 
Vecihe Kılıcoglu"nun etüdu kısa, 

lakRt çok canlı idi. o da tezini tevsik 
için Güne~ • Dil teorisine dayanarak 
canlı misaller getirdi, mehaz/er göster· 
di, ve karşılaştırmalar yaptı. Yorulma· 

. dan, heyecanından hiç bir §CY kaybet• 
meden "Ata'' sözünun çocuk telaffuzun• 
dan doğmuş basit bir kelime değil, tam 
bir idrak ile bir büyüklügü ifade için 
terkib edilmiş bir kelime olduğunu, Ku
cultaym alkı~ları arasında anlattı .. , 

ıjı • 1(. 

Kırklareli kültür direkt6rü B. Ke· 
mal Emin, kısa iki müşahedeyi tesbit 
etti ve Birman ve arab dillerindeki tDrk· 
'e kelimeler hakkındaki sözleri, Kurul· 
tayca alaka ile dinlendi. 

Kurultay yarın (bugün) 14 de top· 
1anmak üzere dağıldı. 

• $ (r 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Üçüncü 
dil kurultayı toplantıları bugün Dol· 
mabahçe sarayında devam etti. 

Öğleden önce kurultayın ilk celse
sinde seçilen komisyonlar toplanıldrlar, 
başkanlarım ve mazbata muharrirleriıü 
seçerek görüşmelerine başladılar. . 

Güneş • Dil teorisi ve dil karşılaştır· 
malan komisyonu bunların en miıhimi 

idi. Kurultayın çalışmalarında bulun • 
mak üzere şehrimize gelmiş olan biıttln 
yabancı profesörler de bu komisyona da· 
hil bulunuyorlardr. 

Giineş - Dil teorisi ve dil /mı şı
la§ıtrmaları lwnıisyorırınun 

·toplantısı 

Giıneş • Dil teorisine dayanan uzun bir 
ctüd okudu. İlim bakımından chemiyeti 
toplantıda bulunan yabancı alim ve pro· 
fesörlerin de dikkatini çeken bu mevzu, 
komisyonun ilk ve ehemiyetli meşgale
si oldu. 

Saat on ikiye kadar devam eden bir 
çalışmadan sonra çarşamba sabahı top· 
Janılmak üzere toplantıya son verildi. 

Gram-<ır. Senıcık lwmisyorm 
Gramer • sentaks komisyonu da sa· 

at onda bir başka salonda toplanmış bu· 
lunuyordu. Bu komisyon başkanlığına 

Bursa saylavı Bn. Fakihe Öymen'i maz· 
bata muharrirliğine B. Hıfzı Tevfiği se
çerek görüşmelerine başladı. 

İlk sözü B. Emin Dal}olıç almıştı. 
Emin Dalkılıçın tezi türk alfabesine bir 
harf ilavesi lüzumuna dairdi. Emin Dal· 
kılıç, türk lehçesinde (e) ve (i) harfle
ri arasında bir üçüncü sadalı harf oldu
ğunu söyliıyor ve konuşma dilinden al· 
dığı örneklerle iddiasını tevsik ediyor • 
du. 

Saat on ikiye doğru, çarşamba saba· 
hı yeniden toplanılmak üzere, toplantı· 
ya son verildi. 

Terimler lwmis;roım: 
Bu komisyon da saat on buçuğa doğ· 

ru toplandı. Komisyon başkanlığına 

askeri akademiler kumandanı Korgene· 
ral Ali Fuad seçildi • 

Komisyon çalışmalanna, terimler 
hakkında kurultayın havale ettiği esas· 
lan gözden geçirmekle başladı. Terim
lerin türkçele tirilmesi mevzuu hakkın
daki incelemelerin müsbet bir sahada, 
neticeye doğru ilerlediği görülüyordu. 
Komisyon, bu noktayı tesbit ettikten 

sonra, kurumca bu yolda sarfedilen gay
retin çok yerinde ve verimli olduğu ne· 
ticesi üı:erinde durdu. 

Bılhassa kimya ıstılahlarının bir an 
önce kabulü lçin kurultaya bir temenni 
takriri verilmesi ittifakla kabul edıldik· 
ten sonra, iıyeler çalışmalarının büyük 
birkısnum tamamlamış bir halde, çar
şamba günü toplanılmak üzere dağıtdı· 
lar. 

l ıigat tıe filoloji komisyonu 

derilmişti. Komisyon, tadili teklif edi • 
len noktaları inceden inceye gözden ge· 
çirdi ve muvafık buldu. Bu neticenin 
bir rapor halinde kurultay başkanlığına 
verilmesi kararlaştırıldı. 

T,·klifler uc uı1a·rirlcr lwmiswmu 

Komisyon başkanlığına Şeref Ayku
tu, mazbata muharrirligine Hüseyin 
Tekta ı seçti. 

Komisyon genel sekreterlik raporu· 
nun ve çalışma programının aynen ka· 
bulünil umuml heyete teklif etmeği ka· 
rarlaştırarak toplantılarına devam et
mek üzere, dağldı. 

Ku,.ultuy umumi lıevct 
to11lcmtısı 

Kurultay umumi heyet toplantısı :.cı• 

at ikide yapıldı. Atatürk, refakatlerinde 
Başbakan İnönü ile Londra Büyük El· 
çisi olduğu halde salonu teşrif ettiler ve 
kendilerine tahsis edilen locaya oturdu
lar. 

Başkanlık makamını asbaşkan Pro
fesör Afet i~gal etti. Sekreterlerden B. 
İsmail Müştak Maya.kon bugünkiı celse· 
nin zaptını okudu ve aynen kabul edildi. 

B. lbralıim Necmi Dilmerı'irı tezi 

Ondan sonra, Türk Dil Kurumu Ge· 
nel Sekreteri B. İbrahim N cemi Dilmen 
kiirsüye çıkarak tezini okudu. Tezin hu· 
tasası şudur: 

• 

B. lbrahim Necmi Dilmen, Türk Dil Kurumunun geçen kurultaydaD 
yaptığı çalrşma larr an/strrken 

sesle ad takmak istenildiği andadır ki ni buradaki yerli ve yabancı d 
(lisan dilinin :ık fonemi) vücu1 but- öniıne koyuyor, tenkitlerini ~' 
muş olur." denilmekte ve "ilk şuı.ı. ob· zelerini emniyetle bekliyoruı· 
jesi (Güneş) den başka bir şey olmaz • 1111 
mı? '' sualinin cevabı, güneşin dilıt:rdP- Bu yem J' ccilıe Kılıcoğlıı rı 
ki semantik fo~etion'u ara~tırmak su· İbrahim Necmi Dilmenden -: 
retiyle katiyetle verilmektedir. kara Tarih ve Cografya fııl;ult 

Tezde bundan sonra fonetikbaz tet· belerinden Vecihe Kılıçoğlu te 
kiklerine girişilmiştir. Ve denili, or ki: du. Bu tezin hulasası şudur: ~ 

,,. "Güneş • Dil teorisinin seınantik bazı, " (Ata) kelimesi dünyada Y~ 
bütiin genel mefhumların • insanhğm yaşamakta bulunan dillerin be 
en ilk totemi olan - (Güneş) den çık- nı manada mevcuttur. 
mış bulunmasına; fonetik bazı da bu Kelimenin boylece bütün ı 
mefhumu en ilk (Ağ) sesiyle ifade et- maloluşu, onun esaslı bir kelİ~e 
miş olmasına d&yanmakt\':dır." Tezde, dığı zehabını vermiştir. Onu11

1
;tet 

semantik baz tetkiklerinde (Güne~) in başta Valde-pokorny ve ıne . tıı' 
ifade ettiği genel mefhumlar önemli ğu halde bir çok garb bilgi~Jertd 
bir yer almıştır ve semantik taazzuv meye lalwort, yani çocuk sot~ ~ 

dir. Bu alimlerden (Ata) sotU ve intişar maddeleştirilmiştir. Bundan ıc 
sonra "(Ağ) ana foneminin vokal ve daki kanaatlerine aykırı otarıı sil 
konsonunda bir çok değişmelerle ken- nin lalwort olmayıp eski ve\CS:,., 
dini gösterir.'' denilerek vokalların ve melerden biri ve belki de ba!lı ıJ. 
konsonların tebadül ve ıstıfası tatbik ve ğunu ileri süreceğim. Nitekıııt• · 

"dil tarihi prensipleri" adlı 10 

lalwort için'' bu lisan çocuktarıt' 
•değildir. Bu sözler onlara ba?' tel 
gi bir dil gibi öğretilir.'' deme~ 

Aynı zamanda (Ata) keliııt 

tesbit olunmuş, konsonların kategorik 
tasnifi izah edilmiştir. 

Tezde (ek) ve (kök) lerin tetkikine 
büyük yer verilmiş ve monofonemik ve 
monosilabik dil devreleri araştırılmış, 

dilin son taazzuv ve tekamUl devreleri
ne kadar gerek fonetik ve gerek seman
tik, yani umumiytele morfolojik olu· 
mu izah ve isbat olunmuştur. 

Tezde "biltiin kilittir dillerinde ana 

ed'l' p.ıı konsonu güç telaffuz ı ır. 

loglardan K. Franko "aşeliyoıı ~ 
dudak sesleri iki aylık bir çocU 
]anacağı kelimelerin doğurdu~; 
riyen çağında diş seslere ink1 le 
diyerek bu "t" konsonunu çoeu 

.. hazr ile ilgisi olmadığını gosteb 
dir. Zaten güneş • dil teorisi ıca. 

"yı ği antrepo - fonetik esast~ ' ~ cO 
ki konsonlardan sayarak uçii~ sı 
riye ithal etmiştir. "Ata" kelıııt 

.. dıııer 
dılde bulunuşu onun butun rıı 

" • 1 b' a dı)C ne rT\Uessır o muş ır an 
olmasındandır. Biıti•n tiı k lchÇ 
Ön.ısya hind - Avrupa ve dı et 

deki Ata sözünü arad ktan so 
• Dil teorisi esaslarına gbr" 

yap•lmıştır. . d 
Nihayet paleo-s yoloJık 

ta sö iı ile bir ba ka m na k \J\1 
dilmedıği tetkik edilmiş ve , 
ata sözünün muhtelif dillerde b 
çelcrde ana anlamına getdıgı 

Komsiyon saat tam 10 da toplandı. 
dyelerden ve dil kurulu genel sckrcte· 
ri B. İbrahim Necmi hasta olduğu için 
gelememişti. Bundan başka ingiliz ali· 
mi Sir Dennisson Ross ile elen profesö
rü Anagnassopulos rahatsızlıktan dola· 
yısiyle itizar etmiş ve gelememişlerdi. 

Bu komisyon da saat onda toplan -
mıştı. Başkanlığına Profesör Suad Köp
riilü, mazbata muharrirliğine B. Kazım 
Nami Duru seçildi. 

Ecnebi profesörler kurultay görıişmelerinı takib ederlerken 
miştir. şıl 

Bütün bu izahlardan anla 
11 

göre dünya dillerinde atanın·~i 
morfolojik • az farklarla • bı ro 
ta kelimesi lallwort olmayıp P 

Komisyonun ilk işi başkan ve maz • 
bata muharrirlerini seçmek oldu. Baş· 
kanlrğa, Türk Tarih Kurumu Başkanı 

B. Hasan Cemil Çambel, mazbata mu • 
harrirliklerine B. Ercümend Ekrem Ta
lu ve B. İsmail Hami Danişment seçil· 
diler. 

Reis, kısa bir söylevle arkaiiaşlarına 
teşekkür ettikten sonra B. Cevad Em· 
rc'ye söz verdi. 

B. Cevad Emrenin okulluğu etiid 
Cevad Emre, muhtelif diller arasın· 

daki etimolojik yakmlıklan gösteren ve 

Komisyon, kurultaya sunulacak etüd· 
ler üzerinde sıla bir inceleme daha ya -
parak, ertesi gün toplanmak üzere top· 
lantıya son verdi. 

Nizanmanıe komisyorıu: 
Komisyon toplantısına erken başla· 

mıştı. Başkanlığına üniversite rektörü 

Cemil Bilsel, mazbata muharrirliğine 

de B. İsmail Müştak Mayakon seçildi. 
Bu komisyon, mühim bir idari vazi· 

fe ile meşgul bulunuyord\1. Türk dil ku· 
rumunun ana nizamnamesinin tadili 
hakkında kurum merkez heyeti tarafın· 
dan tanzim edilen proje komi yona gön 

Ecnebi profesörler kurultay gö rüşmeJerini takib ederlerken 

Güneş • Dil teorisi, dünya dilciliği· 
nin kuruluşundanberi üzerinde kara 
yorduğu bir bUyi.ık ve ana bilmecenııı 
anahtarı olaral: Heri sUıülnıuş yüksek 
bir Türk bulu~udur. Bu bilmece,"kafıısı 
içinde hayvan: instinct'lerin üstünde, 
idrak ve şuura dayanan bir takım duy· 
gu ve düşunceler canlandınnağa başla· 
yan insanların. hu duygu ve düşuncele· 
rini sesle ifade yolundaki uğra~ala 

rmdan doğan il't ana dili aramak ve 
bulmak'' dır. 

Bu araştırmal .. ra dil ilmi kafi gcı. 

mcz, bütün yaradılı filozofisi, dinle
rin, milletlerin, insanların ı-sikolc.ji ve 
sosyolojisi de bu arayışa yardım etmek 
gerektir. 

(Güneş - Dil) teorisi bu idrak ve şu
ur hareketinin ilkin (Güneş) üzerinde 
toplandığını, bütün varlığı bu göklerin 
ışık ve ıssı saçan melikesinin yürekte 
uyandırdığı hayranlık duygularınıı bağ

Jandığmı kabul etmektedir. Te<'riye 
(Güneş) adı verilmesi bundandır. Tez· 
de bu cihet üzerinde tevakkuf ol.ına
rak (Güneş) in idrak ve zihniyet üze· 
rindeki müessiriyeti araştırılmış \'e ilk 
• klan • lardan itibaren totemik zihni· 
yet bazları tezahür ettirilerek "Yersel 
totemlere tekaddüm eden göksel t..,tem
Jer arasında da en çok göze çarpanı, en 
ileri geleni şüphesiz (Giines) dir.'' 
hükmü verilmiştir 

Totem zihniyetinin tekamüHı takü.. 
olunarak "işte bu yüksek \'arlığa bir 

kaynaklık eden ilkel monofonemik di· 
lin tiangi dil olması bahsine gelince, 
Türk dili tezi, bunun öz ve ilkel Türk 
dili olduğu davasındadır." denilerek 
bunun isbatı için istorik ve lengüistik 
müstenidat gösterilmekte ve bunlar i· 
zah ve tenvir olunmaktadır. 

Bundan sonra eklerin (7) kategori· 
ye ayrıldığı söylenerek bu cihet ayrı 
ayrı etüt edil!lli§ ve eklere semantik· 
man verilen hüviyetin menşeleri araş· 
tırılmıştır. Te?.in bu umumi ve eleman· 
ter izah ve tenviri bilhassa (idi) misali 
üzerinde tatbik olunmuş ve bunun ge· 
rek senksonik ve gerekse diyorkronik 
araştırması yapılarak üzerinde (Gti· 
neş • Dil) teorisinin morfolojik, seman· 
tik, fonetik ve- etimolojik tatbikatı gös· 
terilmi tir. 

Teze şu suretle nihayet verilmekte· 
dir: 

"Türk tarih tezinin karde i olan 
Türk dil tczı, işte bu metotla bütün 
ilim dünyasına dillerin ana kaynağı 
Türk dili olduğunu göstermektedir. 
Davamızın büyüklügünü ve ağırlığını 

biliyoruz. Fttkat bu, bizi ürkütmiyor. 
Ölum uçurumunun kenarından inanıl· 

maz bir hamle ile kalkınarak ruhunun 
içindeki cevherle yeni varlığını dünya· 
ya tanıtmış olan Atatürk Tiırkiycsinin 
ilim bahislerinde de şaşırtıcı büyük mu
vııffakıyetlerc nrunzed olduğuna inanı· 
yoruz. 

İşte bu inanla (Güneş • Dil) teorisi· 

d·ı· . . . d dogınuŞ ı ının organızmın en 
0 1 ıı 

netik, semantik bakımdan ', b 
larına tabi olarak yaşamış 351 

limedir. .. ıe~ . .. ""' il. K••nrnl Emm lll ~ JC 
ı rctetı 

Bu tezden sonra, Uyc e I ,eıııs 
lareli kültür direktöriı geınafu.tılıı 
aldı ve iptidai dillerde ~el.'lf ııtil 
esasına istinad etmediğın1 • ... ıed' 
ve tetkiklerine istinaden SO} fl p1,t 

yarı 
Bundan sonra başkan. ilztr' 

dörtte yeniden toplanıtnııılc 
se}ri tatil etti. jltıl 

Kıırultay<ı gelen ıel;~ 1' 
Kurultay bugünkü celsesı ııcJafl 

taya gelen tebrik telgraflsr;ıırdı' • 
ları okundu. Okunanlar şı.ırı ,,.,. 

l "'ıtl(IV 
Kamutay bC1şla<lrl ıg toPI 

Üçüncü Dil Kurultayının~ 1" 
sını candan kutlar, iyi sonuç ııtı•r? 
lar dıler, derin saygılnrıf01 ~ /l 

B ftf. ti ' . flt 
Af. A ,,.,1 

. /Jr 
"/'''''~ ıJirirıci ımııwıi 111 11 .. 1•

11
1',. 

I .'l<'fff>• IJil Kuru wyı • 
bcıs kmı lıjiırt 11 

.. rou 
Ulu önderimiz Atatiırl<U 0ı11 

rimlcı serisine kattıı;ı ııırl< e ı 
_ Sarh1Y') 
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1 
Kısa Dış Haber~er lspanyol ihtilali 

• 

Dcüncü 
..a 

Dil Kurultayı 

Kurultay dolaYisiyle yurdun heı 
tarafında bayramlar yapılmkata 
ve Kurultay çalışması büyuk. bir 

altika ile takib edilmektedır 
Vçüncü Dil Kurultayı biiliin meınlelıett•.'°fı ıen~::;;tah 
ll)'Gndırrrtıf ve tiiTlı mi.!leıi 4ilimiu ~~·" .,. yiiluelr ~rr 
recelr olan h aabadalri toilflllll1' ıöni!~~~- t.zrallar 
ha-.iyetle takib etmeye btqlomqtır._}~~.-

ba day;umın bir iJ,,,._....,. 
Pol ti • d 1 ru)tayı vılayet ve kazalarda sengin 

a ı a: proenmJarla ve içten bir ilgi ile takip 
p Uçüncü dil kurltayııua llflllfdU oıunmütadır. Parti Halkevi ve diğer 

. olatııhlar buailJı Oftlu niade bilyilk tetekkilller tarafından kunlltay bat· 
~kalabalık baliııdc kutlu,tor •e Ulu katılığına kutlama telgrafları yazı~ 

erine minnet ye saygılarınr yolJu- t Faaliyete cetirilea bitin nııı1JOla-
)'?r· kurultay konUf!D81arı radyo ile ır. önlerini dolduran kalabalık bir 
dını . . . . d rın lar cnıyor. Halit ıevınç ıçın c. halk kildc•i kufU]tay konupna ını 

C. H. P Baıkanı Jıl. Gökse sevinçle dbı)emektedirJer. Gece bütün 
Ciirii • d Jaalk•Jeriadc aeacı toplantılar yapıla· 

n e : rak. Btıyik önderimiz Atatörkiin aç· 
ler Cwnuriyet alanınla topJanan t>iıı· tıfr dil inkılibımrzm azameti ve türk 
il&~ 1_Wkm c:oıkunluk dolu duyp ve dilinin dünya diJlerine ve kültürüne 

lenıe üçiincü dil kurultayı bayra· ka k lduğu hakkında hatipler tan-
::.:tlanmıı ve bu büyük ~luul ~- fr::a:ı .::yecanlı IÖylevler verilecek ve 

aöaenlerini tUrlü aöylevlenle ...... ettiil pıerde bu :!: anlmmft ballr en aevüıçli g6nle- ::=. " .a,ıenere de9aJD ol..-
n blriı&l yapmqtır. aacakta' VilaJedn ber ıarafaada ba 

C. H. P. Bqkaaı P. OdalD _..,..sin. epia ıuahitfada lnldaa-

1"0.ya' ela: maktldır· 
Yüa yıllardanberi karanlıklar. gö

lbtllen a. dilimbin bütün dillerin aııa 
kaynağı oldupnu meydana çıkaran U• 
1U8al aavqın bu dönüm sBnünde bal· 
kımız duydJğu ıevinç ve beyccanı bjr 
lıayram aib\ kutlamakta. her köpden 
Jtikaelen .uler bu heyecanı haykıra• 
lak türk büyüklerini ve bltiD yurcl· 
-.ı.rmı kutlamak isin sbc bet wr
lbaktadır. 

C. H. P. tıylDlaand Bfi;. 
TalM Slllfaoilu 

Adana' da: 
Uçüncil dil kurltayının açılıtı teh· 

tiınizde büyük ilgi içinde buıflaıııDII 
aengin bir programla kutlamnaırtadır. 
~bir battanıba§A bayraklarla siıslen• 
llıtttir. Birçok yerlere koydurulan rad· 
~olarta k!tıultay koııupaları ve şeb· 
rın büyük toplantı yerlerine koyduru· 
lan hoparlBrlerle kurultay ftdkdıda ve
rilen onferanılar halka dbılettiril· 
lbcktedir. Tezahürat devalll ctınektc• 
dir 

Seyhan valiai ve C. H. P. tlyönku· 
1'111 Bık. n va!i muavini Erkirif 

Zonguldak' ela: 
Bugün açılan ttçtınei tiirk dili ku· 

IDiııin lratüepul ve uJdell"C'1 ~ 
&ayretler aadedecek oıan K,ıırultayı kut• 
lar, YiJksek ilim heyetine •YFıarmıı 
•unarım. s. u. Jliif«Uf 

A. Oaıen 

Dördündl wnami ıniJ./•~" 
2'&rk Dl1' Jtunıltql BSfWlığıııa 
Tlrlı: dilinin ..mtlfDi8 gen1tlillDi 

&ıOr bynaldrfmı ..,.. dUJ.ncak ft 

lr.buı ~ecek ... Uçnacil Dil ~ 
_,__ -çıhpn• btbaJS• çtl'P' slanll
da enein mavaffüıiyetlel' dilerisD-

"· -- --1.nlf. Al,.,.. 

lıtanbul beledl1e.ainJMI 
- OçiincA T#Ulı Dil KrıniJul1ı y4lı#lı 
aıbaııfım 
'l'6rk UlU8llftU8 varJıfm& ycııi ft 

11tut111 bir güllet ıibi c1otm an devri· 
~ yiirliyGtüail dilrn• ~yasa D
lllltaym ttçiiocüPintln 4e ı.urada ~ 
llap 1-mbal balkl ifla aynca bir bay
._ oluyor bunun büyiik ye çok değerli 
.. tır..ım bndial fçiD _., bir ıeref 
olarak mulaafua edecek olan ta~ 
ı.ıı.ınaı Dafanhk .pıaıadakl ~eli· 
leklertnı ·--kip.~ 

l•lll>ıil ,,_,,,.,. nlıd 
•ııkltU• OstBııbl 

ltalyan inh>tw.,,,.,.,_ .. 
~ 

2'1Ui Dil ~alııqı• 
._. Mfnıll• ' -

,.,,ı;,. 

Ada.,.:a.n'ada: 
Bugün Parti yanınddi. C...uriyet 

alanında toplaDO btlytlk bır halk ktit• 
lesi fay dalı Jronferanılar din~mit ve 
DçUncU 1curuJtayı candan kutlayıc;ı tel· 

ıraf çcJanitdr. 
HalkcYI Blfkam Dr. Nud 

,Bohadia' ele: asaaca dil .........,... açaıdıtı 
bupn bGtUa llçemisM. -rekten Jnd. 
ıanmaJctadır. Halk bU daft71 da pae 
aynı heyecanla ,Udecetıae llıep bis • 

gudaD and içti. 
C.ff.P. llçeyönlnınılu Btk. 

bzet CiemCÇ 

T ekirdai' daı 

u~ ·~"~ uıUnasebetile ftbriaibd-. ıcaın te-
za}ıurat yapdmaktadır. Her taraf bay• 
raldarla donatdmıttır. Gece '!81umi 
"nvırat yapıJacaJıtıl'· Şehir kulubun· 
d umumi bit toplanıı yapıJmıtur· 
~dyo ile tunılta)' ı:nüakereleri dlnlcn
uıittİr• Mibakerc1erdcıı aonra bllDclo
nUll çaldJIJ iatikJil YC JruruJtay ~ 
ıarı takip cdilmil. Atatürk ctC'YrimiJıift 
yarattJiı dil inkdlbl bakkm~ orta 
okul agretaıcnlcnnden Saffet bar kon• 
fcran& vcrOÜI ve pddetle alkJllll.....,.. 

C!..lıoftn tJd _,...... radyo koD• 
tır. ,,..-- ___ , ,. __ __ 
mut. balk 1acyecanl• JrwuataJ ID~ 
rclcrilll tUip etm1ıtir. Gcco cumun-•= a- -w. ku)übOndc ban· yet.., r-tiraJdlc &öraUcr yapılacaktır. 
donun ıf Hilmi 

.. telpafnl ·----· .. ;' la 
trlanauttır· 

• 

Mısır delegasyonu 
Londrada 

JAııura, 25 ( A.A.) - 1ngilu: • mı· 
sır andlafJDUmı iımalamak il.zere bu
raya sel D mısır heyeti azalan B. Eden 
ile uzun bir kon~ bulunmuşlardır. 

Londra - Ccbclüttarıktan bildiril· 
diğine göre, Goriaia adlı italyan kru· 
vazörilniln benzin deposunda patlama 
çılanıttır. Kruvazör Cebcliittankta mu• 
vakkat bir tamir gorecektiL 

• Tokyo - Eski dıt itler bakanı B. 
Şıgimetau Japonyanın Motkon bilyük 
elçiliğine tayin olumDUftul'· 

• Prag - Budapeftede çıbA Pestl 
Naplo ve Pesti Lloyd guetckrinin 
Çekoalovakyada tat141 iki ..- müd• 

detle yasak ediıım.tir. 
• Atina - Bayındırlık ....., B. 

Sprindoı timendifcr ___. .m.
yaatı için dün Berline gitırıifdt• 

* Paris, - Matsilyada OliaıJrik kul 
lübünün futbol takımı, Sof)'ltWI SJavia 
takunmı ikıye kartı sckis ~ ,eanüftir. 

MeU tchrınde Mcts blkJml, teaev· 
realn Servet takımmı darde' Jrartı be,. 
le yenmiftir. 

• LabeıJ, - ao111• " ltalP • 
tqeleri anamda iki • 'IH daNt 
mlhttebetlerinin yeniden .,..,_., için 
yapılan konupalar, bafka IJlt _..,,. 
bırakılmıftır. 

• Gru - Tanımnıt fnıDIJI adın 
mubartirlerindcıa sapa J..ıict Ada.-n 
101 yqmda olduğu ı.aıa lllDlfdr• 

• Buenos Ayre. - ıt.rı.neııto. Ar· 
jantindc okuma yuma biJmelllCk _,.aı 
derdine çan bQbl!lak iiaert bir teri ~ • 
nwa J>l'OJel_... ı&Mn ~Jrtedir. 
HBi S nt lıu derd ile daha yakından 
atnıtıMfmek üsere bir .. -.... yuma 
~er eidli" tutacaktır. 

• Atına, - MilletlerarMI sendikalar 
lp!eruJOınnıan BJea aqbakamna. sen· 
c1lb balnıkwaUA Jeri aJmdıiJndm ft 

ifçi bakuJnınun çi nerıdilfnden bahisle 
~ektiği proteato telgrafma it mll9tefan 
B. Dbnitratl cenb vererek bu protesto-
nun katıyen varid olmad ğını, hiıkume
tin bıl kıs ı il n koruyan tedb:rıcr ve 
kararlar tahs sat koyduğunu, 

, ............ ,..,...,. 
Çocuklar için faydalı 

eğlenceler 

19 aiıulM ...,..,... Çlllan 
lıil~ lıal ,sldl 

ıt atustoı tarib1l sayımızda çık.mı 
"Çocuklar lçia faydalı cğ1cnccler,. bq
lıkb ruimlere aeıen cevapların hiç bir 
rl 1nı blımeccyl dolru olank hallede

memlttfr. 
Cenbm dolnı teklini &f&ğrya yazı

,__: 
ı - KerdlftM çıkıyor. 2 - Rapl 

oyAfll«· S - lılaDla atlıyor. 4 - a.. 
~ aaD Y?· 5 - ltGtosnf seld-
JO'· e - sı.w- Mmyor. 7 - Teııla 
optlJOll· ı- ...,..,_. 9 - Uçuma 
upıayot• 10 - Un• ~. 

htanbUl ,...... e11m ncrıu cutitü

lil IUa••nyjW ar'COAOI .d. UnaDou O\I 

mevawıue aa\atf• iu.wa1&11nac bır ı:et • 
ki& ,caaaı )'~•"'• .bu k)'"40atte kcn• 
csıauac AlhiUy& rıuueu muııuru :iwey • 
man i'ıJm ar.ı.a.,.."• cun.ıtır. üczı An

.. ,_. ......... •&Uuy•ı• kadılı .... ..... •t' ı 1'i +ct•m 1lüııare PJ> 
1UD deQaH död&düiü JCr&n bir U *'
rillade metb• Mıra baıabelcri i&ean
de ~ ,.,........... Buı J8&ık 

tı11hna,....... Wr be •• cla 
'--tan ,alınarak ıen7e dhllmtrt• -rı-· , • 

(B şı 3. üncli :sayfada) 

lI et kuvvetleri, dort top, 
hımmat ve barçok nir almıtlardu ,. 

Bombardımanın lrun'a çolc 
wran dokunmadı 

Hendey, 25 (A.A.) - Havas ajan
sının lrun dan dônmuı olan muhatnri, 
son zamanlarda ihtililciler tarafından 

yapıltlll§ olan bombardımanlann lrunda 
pek a hasara sebebiyet venniı olduğu· 
nu bildirmektedir. Alilerin başuca he • 
dcflerı ı.den bırini tepi letmıı olan ıstaa
yon yakınındaki bir tamir atelycslne bir 
obüe dü9mug ise de itçilcr normal auret• 
te itlerine devam etmiflerdir. 

Şehirde hususi bir hareket ve faa • 
liyet göriılmemektedir. Si1ila1ı u..n»n 
veya muhtelif emtiayı tapmalrta oa.. 
kamyonlaruı geçtiği &llrülmektedir. 

Bahçelerde vemeydanlanfa çocuklar 
oynama~taclırlar. Kıfla haline ıetirilmit 
olan eskı Del Pilar .zaviyesi civannda 
hareket ve faaliyet daha fuladlr. Harb 
komiserliğinde bir p Jdmlclcr, ıiSall
U.\ yazılmak için beklemektedirler. 

TCfkilAt .._.ı,.. Mlıerldlr. Bltla 
erbklcr, atkere aı..a.ı .,. Wrolsr 
mealckten bıunlarJa tefkB MDmfttlr. 

Hilciüneı lcanealuina f,_.. 
.. 6elçi1-lı ai.ıtelıa_,,,,,. 

talim söıteriyorlar 
Londra, 25 (AA) - HcDdeydea 

Daily Teleırapt. Gueteslne WWirildl
ilne cöre, İspanyol hUkümet kuvvetleri 
timdi franaı~ ve belçikalı asked eb
perler tarafından talim ve terbiye edil· 
mektedir. 

Fraıuada toplanan iane ikı 
milyona yakk,,11 

Paris, 25 (A.A.) - Franaıa komti
niıt partiıi tekreterlitfnln haber ftnti
iinc göre, bu parti tıpaa:va bllldlmetl 
lnınctleri için açılan ianelere dcnm 
edebilmek için aoeyaliat pati ile tema
sa girıfecektir. 

Omanıte gazetesinin tahminine cl
re, bu ianeler mikdan timdiye kadar bir 
milyon 989 bin frangı bulmuştur. 

4lman1anın, lıpanya .iflerine ka
nfmGrntUI Fmn..Ja lofn•cllals 

uyandwdı 

Parıs, 25 (A.A.) - Remu mahfıl

ler, lap nya ı l rinc k nşılmaması 

hakkındaki tekliflerin Almanya tara

fından kabulü dolayıaiyle hotnudluk 

ıöReımektedirler. Bu hopadluk hini 

Almanyada askerlik hi.aneti möddetl· 

nin artırılması ylbUnden bhu Jnıne. 

tini Jı:aybetmekteds. Çilnkil ba mld· 
detin artmlımn AYnlpmnn Myabna 
yeni bir buuraıalvk UDIUrU ıttıa! et
mektedir. 

lıliUdm aillh ve mtlhimmat fabrika

lanna malik olan bef devlet, timdi4en 
bir~ ...... aWbd ... 
mi .-ıerclr. Ba .te.ledet. iP.
iie t.plten, Almanya. Belçika .,. ç.. 
......, .. ır. 

Retml ...wı.r. •'t ,_ ....,. 

mit oldulıa hrma le.ı,..- .......... 
!erini gldermcte yanyaeatmı ebemi· 
yetle kaydetmektedirler. Aynı •hf il· 
ler. daha fimdWen t1p&Dyaya yapıla
cak .un lbracatma ambarp lloyaıut 
olaa memleketler deleplednia Wr top
hmh yapımlanm teklif eyleam:eedlr
ler. 

tıpanya meaeleal halı:kmda Jratt bir 

anlapa yapılu yapılmu Avrupanm 

.-.elif fabriblan, mtnetıu cemiye
dniıı ve LomDOCG dnlederta ,..,.. 
caklmı toplantıları lmnrl r ı tı tecil 
.. elıiMtk bir ıun.We bulanacaklar
tla. 

p,..... ile So11Yet R...,.... ade
mi ıraiitlaltak .,,,.. Prifdlderi 

~ la/riyaı yapılıyor IMJllalUller nelerdir? 
tlWlbul &...- Mln atika 'natitUIG Moekcwa, 25 (AA) - T.. ajanU 

adılıedın arkeoiot B. Dnanba Sqid- l:ıildidyorı Dit itlen Dmile•i B. Litvi
.-,. balk Ba.ra•W.. .,....,._ DGf ..._ lrwık itlll.t. B. Payar ile 
Dmbet köyleriadl .. •••. •• ..... • 'm ,. •• __. .......,. bir -·--~ ~ llıl..,.... ..., r•- -· •• • 
....... - ... 1 .... • ~· MIJ•htta td:fp .... 
dajlln Jlflt,...• ....,_ imla te.. celr 111111 buekete dalr notalar teati e • 
.., - nal .. ı.tdı•elade •I ı • dik-At*· fa teabhUdlerln ,a; 1 rJiı 
......... ,.....~._.,, .. , tdah .. ........._ 
•• •• ,.._................. ı-t.,..,.'1111 Jtl •• , 1 

Ilı :• .. _, .... Mı tldl ..... • c.:. 

2 - Bu Y s m b ndan önce ya • 
pıl ol n ko o a a da teşırulf. 

3 ~ Bu tealihüdlerin yerine ıetı ıl· 
mesı IÇUl ahnan tedbirlenn itilafa ııre· 
cek memleketlere bildi ·ı . rı meıa. 

Fransız ve ıneirz hUkümetJ n d b 
beyannameye ittirik edince itilaf tatbı~ 
mevkune seçecektir. 

T in~ lcabinetti m, ifle,. 
lıtJmltettinin ıo""1ntıa 

Londra, 25 (AA) - Kabinenin d 
itler komitesi, ispanyanın •ulyetl ..:. 
kında ~rilfllıelr tbere bafblbnlrk da· 
lrtllnde bir toplantı yapmıttır. Tatil 
,._.1rta olan B. Bald•inln bu toplan
tıda bulamnasm1 l\bum g&rWmemlt 
dr. 

Japonyada devlet 
~fonnlan programı 
Tokyo, 25 (A.A.) -Um ı&rlfme

lehlea aonra kabine, dnlet reformları 
,..,.,....., tı1n'1a etndftlr. B" precr-
lllr o11nı11--. .... " .... ......... ................. ,,. ....... .. 
il lnlw topla ft mlJH Wr - ..,_. 
IİMl8I tllarlamaktadır. Bımdm ..... 
nraJler hWl edilecek, tabii fdüetlere 
..,, llıorta tqldlitı cenlfletllecek, 
JdtJltUer düa lmlt bir flldhk Jllhnaye 
n yantnn gerecek, bllbkçıJar, klçllr •· 
ut erbabı ve tııccarlara malt yardımlar· 
da bulunulacaktır. EndU.tri ve clq tica· 
ret konmac:alr, Mançuko'ya mubaceret 
"' eemıa,. lbl1lCı ~nhıcak ve 
elemi mnmelderi ele ..._ pratik Mr 
tekle konacaktır. 

Karamürselde yüzme 
birincilikleri 

K8nallinel. p (A A ) - H1p yül
me blrfncWJdert JCarmdnelde JIClll ..,.. 
pdm bilıe baTunnda ,apddL hmıtten 
bölge ıporcuı.. n MJU'cilcrden ıkiyilı: 
kitdik bir Jrafıle .rddi w hüldimet er
kim ve çok kalabehk bir halk lriltleai 
tarafından karyılandılar. ve belediye 
...ıaa•nda latirtM~ IOIU"& baftU p 
dildi. llıalraDa:a pld lı irtikW mat'fl 
dinlcadilrten sonra ilblty Hamid Kara· 
mtinel yüzücülerinin ghterdilı:krı yuk 
ıclı: bapriylc vıtayct sponınun J'U%Ü a
ğardıiını viüyetın dar bud~esınin yar
dımı ile yapılan bu havuzda çahpcalı: 
gmçleria mubafua etmekte oklatdarı 
Tirkiye yümıe ikinciliğini biılndliie 

pllannalarmı temenni etti ve cumud· 
,et idildi ıtbaia ıpcwa vwdijl inan& 
...._l.,.aJs brdeleyi a.d. Yllnflara 
baflandı. YBameleq hmit A.,..U vı 
idman yurdQ lttlrak ettiler. ıoo. 200 
400. ısoo. aın UMA. kwWalma birlad· 
ilkleriyle 4x200 bayrak ~ Xa
ramilnel ldman ,..nı. )'lzlcllm ..._ 
dılM. Geçen yıl Türkiye birincisi Ba
,_ Mvaffa JUıl mctrcıdc raldhl olmao 
"I• ılrn,..~olaTirki"ku 
1lai.I..-~ Y'911f lllsi ...__. 
Jmdı. n aler· p1r 1ııqecm11 oldu. 

...... """" kln41 itiyWen fu-
~ I ~..,... YUdı. y~..,. ..... 
dlyı ..... bit: çay aiyaktl ftdldL 
llbay Hamid YC ,ecneral Minel ...n-
b'-=--1'--1-! ,_ .... _. kutladılar. UmitU mtafll\ 
ler cOfbn teabı\ider arauada &.ite 
dlrwlller. 

HadlUI meıveret idadisinin 
aonuncu sınlffindan 1332 tarihin
• almıt o!dqum tudl'Jrnamemi 
..,,..._ Yenilini ahıcajJmıda 
eüiainin hükmi yoktur. 
ZllW Bs•bn ınem'"urlanndaıı 

Rtiftil 
2-3943 ----:------=::::::.::...._ 

Kira~Aı>artıman 
Daireleri 

Yeal .... Atat6rk bulvarı 
lbednde ~ Eürpme kuru· 

·-- apartmanında ıs .,ım 
.. .... ~her ttkla .... 
... ... Wlriferli s...,. 4 0-

......... ldrahkbr ...... 

..... ''t-' ıta-.. _ .. --·· . •lert. 
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i MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ 1 3ATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 1 11 _ :.d:~ha~:;~u~.::s~~t :~~:beş J ı ı 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

fFJJl:W 

ANKARA' I.~EVAZ1111 Ar1rfRTJGf 
SATIN ALMA KOMISYu.ıJU lLANLfa 

İLAN BtLtT . 
7 kalem baytari malzeme satın alınacaktır. Tahmin bedeh (22~0~ 

Jiradır. İlk teminatı (165) liradır. ihalesi 3-9-93~. pcrşe~~ glinu 
saat 10 dadır. Evsaf ve şartnamesini almak ve goı:nek ıstıye~. be-
delsiz olarak M. M V . satın alma komisyonuna. müracıı:akt ve mun~
kasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterılen. vcsı a ve temı· 
nat mektubile belH ı;iin ve saatında satın alma komısyonuna gelme· 
teri. (1713) 2-2974 

BİL İT 
ı _ Yerli fabrikalar mamulatından ve lıeher metresine biçılen 

ederi l70 kurnş olan 3000 metre matra kıhtlıgı kuma~ kapalı zarfla 
ek iltmeye konulmuştur. , 

2 _ İhalesi: 8-9-936 sah gunü saat 11 dedır. 
3 _ Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
4 _ Eksiltmeye girecekler 607 lira SO kuru'>luk kanunı tcmınat 

ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ~azılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bır saat evvel M. 
M. '\/. satın alma ko na vermeleri (516) 2-383S 

BİLİT 
ı _ Beherine 300 kurus kıymet biçilen 351 keten yumak i.le he

-herine 6 kuruş kıymet konan 113 adet keten makara açık eksıltme· 
ye konmuştur. . . 

2 _ Hepsinin bedeli 1133 lira 80 kuruştur. İlk ınanc bcdelı 85 
liradır. 

3 - İhalesi 7-9-936 pazartesi giınü saat 10 da dır. .. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 cu 

maddelerinde istenen bilgilerile ihale gUn ve saatmda M. M. Ve-
kfıleti satın alma komisyonunda bulunmaları. (S14) 2-3834 

• BİL İT 
100 ton ağır benzin ..,.l';ın alınmak üzere k.ıpıth .tc.rlla ckı;iltme· 

ye konulmuştur. Hepsinin tahmin edilen bedeli 32503vı~adır. ~att• 
sırmesi t6S kuruş karşılğmda M. M. V satm almıt kom•syonundan 
ıaı"ıacaktır. İbatesi 27.8.93tj pcreşmbe saat 15 dedir. tık ~.,,minat 24S7 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye girecekl .. rin 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
cU maddelerinde istenen bilgilerile terr.inat v7 teklif mektuplı:ırını 
ihale, saatından bir saat evi alma Ko. "enı•ekrı (3~) 2-%21 

BİL İT 

ı - Beher metresine bi~ilen ederi 250 kuruş olan altmış bin 
metre kışlık elbiselik kuma§ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

tur. 
1 

k 
2 - İhalesi ı eylUl 936 salı günU saat 11 c c }'apı1aca tır, 
3 - Şartnamesi 750 kuruşa M.M.V. Satın alma Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 8750 liradır. 
s - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat v~ 2~90 sayıl.ı kamı

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte teklıf mek
tuplaıını ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. Satın alma 

1 . (353) 2-3624 Ko. na verme erı. 

BİIJT 

1 - 150 ton mazot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 7SOO lira ve ilk inanç parası da 562 

lira SO kuruştur. 
3 - İhalesi 28 8.936 cuma gUniı s&at 11 dedir. 
4 - Şartnamcmizi görmek üzere hergü1' saat ıs den 16 va k1-

dar komisyona gelmeleri. .. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 savıl ~ .. nunun 2. 3 . . uncu mad

delerinde istenilen bilgilerile birlikte tem~n~t v~ teklıf me.ktup· 
tarını kanunun emrettiği mühürlü bir zarf ıçınde ıhale saaynden 
bir saat evel M. M. V. leti satın alma komisyonuna vermelerı {351) 

2-3622 

B1L1T 

ı - Beher metresine biçilen ederi 270 kurus olan altmış bin 
metre kaputluk kwnaş kapalı zarfla eksiltmeye .konulmuştur. 

2 - thalsi 1 eylül 936 salı günü saat 1~ dedır. 
3 - Şartnamesi 810 kuruşa M.M.V. S:ı. Al. Ko. dan alınır. 
4 - flk teminat 93~0 luadır. 
S - Eksiltıney girecekler kanuni tem~n~t ve 249~ sayılı kanu

nun ı ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle bırlıkte tekhf mektupları
nı ihale saatından en az bir saat evci M.M.V. satın alma Ko. na ver· 
meleri. (352) 2-3623 

BtLlT 
2S kalem eczayı baytariyc kapah a:arf usulile satın ahnacaKhr. 

Tahmin bedeli (14600) liradır. Muvakkat teminatı (1095) liradır. 
İhalesi 28-8-936 cuma günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz o}arak M .. M. V. satın 
alma komisyonuna mür~caat ve münakasaya gıreceklenn 2490 sar
h kanunda gösterilen vesaiklc ve teklif ve teminat mektuplarıle 
birlikte belli giin ve saatmdan en az bir saat evvel satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1712) 2-297:1 

B1L1T 
Gaz kursu içni S kalem malzeme satın alınacaktır. Iha1esi 14-9· 

936 pazartesi gUnü saat 10 dadır. Tahmin bedeli (1750) liradır. İlk 
teminatı (131) lira 25 kuruştur. . 

Evsaf ve şartnamesini almak ve gön_nek is~iyen .~edclsız ola.rak 
M. M. V. ıatın alma komis}·onundan verılecektır. Munakasaya gıre· 
ceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve. teminat mektu
bile birlikte belli giin ve saatında satın alma komısyonuna gelme-
leri. (129) 2-3269 

BİL İT 
Muhtelif büyüklükte (21000) adet serum sişesi satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli (950) liradır. İlk teminatı (71 lira 25) kuruştur. 1ha· 
lesi 31-8-936 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat ve müna~asaya girec~kler~n .2490 sayı: 
h kanunda gösterilen vesaikle ve temınat mektubıle bırhkte belh 
gün ve saatında satın alma komisyonuna gelmeleri. (1711) 2-2972 

BİLİT 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı on bir kalem eşya vekalet ih· 

tiyacı için pazarlıkla ayrı ayrı alınacaktır. Pazarhga girecekleri~ 
29-8-936 C. Ertesi günü saat LO de M. M. V. Sa. Al. Ko. na gelmelerı 

Cinsi Miktarı 
Küçük Vantilatör 13 tane 
Er battaniyesi 1 
Subay .. 1 
El havlusu 1 
Terzi m kasr l 
Sırlı ve kapaklı su kov;ıoc:z 1 
Subay pijaması 
Yazı makinası 
Otomobil ıbenzini 
Ozalit k<ladı 
Gazyağı 

Nernicka Glabe marka çelik dolap 
(S96) 

Adliye VeJciletindeıı : 

ı 

1 
800 

2S 
250 

3 

" 
.. 
" .. 

Kilo 
Top 
Kilo 
tane 
2-3932 

30 lira asli maash Sinop ceza evi doktorluğu açıktır. Talip. olan
ların lizun gelen vesaikle birlikte Adliye vekaletine müracaatları 
ilan olunur. (588) . 2-3929. 

2 - Muhammen bedeli 15869 lira 95 kuıruştur. 
3 - Muvakkat teminatt 1190.25 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her giın fen 

işleri direktörlüğline istiyenlerinde 8 cylill 936 salı günü saat on 
beş buçukda belediye encümeninde yapılacağından o gün saat on 
dôrt buçuğa kadar temiatlariyle birlikte teklif mektuplarını en-
cümene vermeleri. (S55) 2-3870 

İLAN 

1 - Meclis altından Akköpruye ve Havuzbaşından lç işleri ba
kanlıgı önüne kadar ikinci refüje, yayaların geçmesi ve asfaltın 
çamurdan korunması için blok döşenmesi işi on beş gün müddetle 
acık eksiltmeve konulmuştur. 

2 - Muhamm n bedeli 3083,0~ liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 231,25 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesıni gorrnek istiycnlor her gun yazı 

işler ikalemine ve isteklilerinde B tyhil 936 salı gumi saat on bu
çukta belediye encümenine muracaatları. ( 5S6) 2-3871 

1 LAN 

1 - Su isleri ıdaresı ıiçn alınacak üc takım voltman su sayıcıla-
rr on be!? gün muddetle açık eksiltmeye. koııulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 liıadır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işlerı kalemine 

ve isteklilerinde 8-eylül-936 sair saat on buç.ukta beledıye encüme
nine mliracaatları (557) 2-3872 

1 LAN 

1 - Su işleri için alınacak santrİflİJ tulumba ve aksamı 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 86 lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiycnler hergi.ın yazı işleri kalemine 

ve isteklilerinde 8-eylül-936 salı günü saat 10,5 da belediye encü-
menine müracaatları. (558) 2-3873 

BlL!T 

Saman pazarında İstasyon 
cadcsinde 45 numaralı dükkıtn
da bakkal Nazım ekle şayan ol
mayan zeytinyağı sattığından 
S, Samanpazarmda İstasyon cad
desinde 82 numaralı dükkanda 
baka) Süleyman sulu sirke sat. 
tığından 3, Samanpazarında oto· 
büs durak mahallinde 2 numa
ralı dükkanda bakkal Ali bozuk 
sirke sattıgından 3, A tpazarın-

da Kayseri caddesinde 55 numa
ralı dükkanda bakkal Mehmet 
patikadan yapılmış helvayı eti
ketsiz sattığından 3, Koyunpa· 
zarında Kanaat fırını müsteciri 
Salih hamur ekmek çıkardığın
dan 20, İtfaiye meydanında 9 nu
maralı kahveci Mehmet bozuk 
kahve sattığından on lira hafif 
para cezası ile cezalandırılmış
lardır. (604) 2-3936 

BİLİT 

l - Yaptırılacak olan iki 
tane benzin deposu ıs gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bedeli keşfi 5970,10 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 447 

liradır. 

4 - Şartname ve keşifna
mesini görmek istiyenler hergün 
yazı işleri kalemine ve isteklile
rin de 11 e"ylül 936 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encü· 
menine miiracaatları .(603) 

2-3935 

1 ASKERi F ABRIKALAR UM UM MUDORLOGO 1 
SA TIN ALMA KOMISYO NU iLANLARI 

ANKARA AMELE EVLERİNDE YAPILACAK 
TİK VE SIZDIRMA ÇUKURLARI 

FOSSEP· 

Ke if bedeli (2549) lira (30) kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdurlitgiı Satın Alma Komisyonunca 
8 - eylfıl • 936 tarihinde salı günü saat 14 te pazarlık ile ihale <.dile
cektir. Şartname (13) kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (191) !ıra (20) kuruş, 2490 numara~ 
h kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı . esaikle muayyen gün ve sa-

1 - Konyadaki kurumların senelik ihtiyacı olan 543000 
kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur • · . 

ı - İşbu 543000 kilo unwı mulırunmen tutarı 49956 tıra 
minatı muvakkatesi 4747 liradır. 

3 - Şartnamesi Konyada kolordu ve f st"nbul, Ankara 
amirlikleri satın alma komisyonlarmdadır. 1stekıiler ,ar 
ismi geçen komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 7-eyllil-936 pazartesi günü saat ıs de 1' 
kolordu satı nalma komisycnunda yaı;•lacaktrr. , 

S - İstekliler teklif mektuplarını en son olarak 7.eyhıl· 
zru1:esi günU saat onbeşe kadar Konyada kolordu satın alına 
yonu başkanlıgına göndennelidir. Bu saatten sonra gelen ııır 
lar alınmamış adcledilir. l47S) 2-3857 

İT AN 

Tümenin Mıınic;a merkezindeki hay\•anlarınm bir senelık 
yacr olan 590 ton arpa münakasaya konulmuştur. d• 

2 - Şartamesi Manisada tümen satın alma komisyonıııı 
rülebilir. 91 

3 - İhalesi 28 ağustos 936 cuma günü saat on sekizde 
sada askeri satın alma komisyonunda yapıla ·aktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. ~rt 
S - S90 ton arpanın beher kilosunun muh;ırnmen fiatı d0 

ruştur. Teminatı muvakkatesi 1770 liradır. ır 
6 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına .·U 

sika ibraz etmeleri lazımdır. 't ıf/-
7 - Teminatı muvakakte makbuzları ile i ırltlcte tekil r 

tuplarının münakasanın vapılncağı beIH saattrn en ,ş .. ğ~ L•(3 
evel Manisada tümen satın alam komisvoııuna vcreceklerdır. 

'1~6~:1 

İf.A 'N 

Açık eksiltme ile 120 ton kok kömürü satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 31 ağustos 936 tarihine müsadif pazartesı 

saat 16 dadır. 
3 - İlk pey parası 198 liradır. 
4 - Bir ton fiatı muhammenesi 22 liradır. • 

0 ,Şartname ve evsafını görmek istiyenler her gün komısY0 
gelebilirler. ıa 

6 - Eksiltmeye girecekler ilk pey paraya aıt makbUZ ( 
gün ve saatte Çorluda kor satın alma komisyonuna getmelet1 

2-3928 

İLAN 

936 mali senesi nihayetine kadar kor eratından Erıı.ır:ıı 
muhtelif istikametlere ve Trabzondan Bayburd garnizonun.d t~ 
zuruma yapılacak perakende erat nakliyatı bir ay zarfında ırı 
dilmek üzere pazarlığa konulan nakliyata 22.8.936 cumarte~ı 0 talip çılanadığmdan ı'kinci pazarlığı 1.9.936 salı giınü saat 1 
İlk teminatı 1260 liradır. Taliplerın şartnamesinı görmek ve! 
lığa iştirak edeceklerin vakti muayyeninde Erzurum mli5~ 
mevki binasında kor satın alma komisyonuna miıracaatları. { 

2-3924 

BİT.İT 

Kıtaat ihtiyacı için bir ay zartında intaç edilmek uzer~ıtJ 
lığa konulan bır milyon iki yuz bin l.ilo meşe odunu ılk Y

günü olan 22 ağustos 936 cumartesi günü saat onda t lip çı il 
gından ikınci pazarlığı 31.8.936 pazartesi günıi saat ondadır~er 
minatı 1800 liradır. 'ı alıplerin şartnamesıni görmek uzere 
münakasaya iştirak edeceklerin yevmi muayyende Erzuru;;) 
tahkem mevki kor satın alma komisyonuna müracaatları (SS 

.2-3925 

BİLİT 
r ıs 

1 - Konyadaki kurumlar hay
vanatmm ihtıyacı olup kapalı 

zarfla eksiltmey konulan 407 
ton arpaya teklif edilen fiat gn
li görüldüğünden pazarlıkla a
lınacaktır. 

2 - Pazarlığı 28 ağustos 936 
cuma günü saat on bir buçuk
tadır. 

3 - Muhammen ıede ~1 
lira olup muvakkat t 

11S9 lira 95 kuruştur. goıı 
4 - Sartnamesi h~r lı.Jf• 

rasız komisyondan goril Jlt 
S - İsteklilerin bclıll' 

ve saatte Konya satın a (601 
misyonuna miıracaatları.3934 

atte komisyona müracaatları. (525) 2-3863 2~ 
~-------------------·;.._ _________ _ 

1 D. D. YOLLARJ VE LIMANLARI UMUM 
MUDURLOGO S. A. KOMİSYONU iLANLARI: 

lI.,AN 
1 

• İsmi muhammen bedelleri as.ağıda yazılı malzeme 5-10-936 pa
zartesi günü hizalarında gösterilen saatlarda Ankarada İdare bina
sında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler, hizalarında gosterilen muvakkat temi
natlar ile kanunun tayin ettiği vc:sikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
tarih ve 3297 numaralı nüshasında intişnr etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün lastik 
malzeme için saat 14-30 ve dinamo kayışları için saat 14-45 şe kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpasa Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 

lsn. 
bedeli teminat 
Lira Lira 

Muhtelif cins lastik malzeme 
Muhtelif eb'atta 4310 metre bezli 
Kauçuktan mamul vagon dinamo 

23500 1762.50 

kayışı. 1-3116 

İLAN 

983.70 
(46S) 

Eksiltme 
Saati 
15-30 

15-45 
2-3774 

ıvıunammen bedeli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21-9-936 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare bina
smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 787,50 liralık muvakkat teminatı ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S·l936 g. ve 3297 
No lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini aynı glin saat 14 de kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri laımdır. , 

Şartnamel<:r parasız olarak Aııkarada Malzeme dairesind n, Hay 
darpaşada teselhim ve sevk şefliginden dağıtılmaktadır. (S37) 

2-3864 

İLAN 

Muhammen bedeli 27970 lira olan Elektrik tel ve kabloları 21-
9-936 pazartesi günü saat lS,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek ist-iyenlerin 2097,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-S-36 gün 3297 
No lu nushasında int·işar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

· şartnameler 140 kuruşa Ankat"a ve Haydarpaia veznelerinde &a· 
tılmakat:adr. (S2.4) 2-386~ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRI MENKUL SA 'fJŞ JI( 

MURLUGUNDAN: -
·ı 19·2-9 ı - İpotek olup satılmasına karar verı en tapunun v1'İ~~ 

rih ve S8/55 No. da ka~ıtlı ~e Ankaran.ın ı;>emirli bahçe ıne ya IJV" 
vaki arsanın yarısı aşagıdakı şartlar daıresınde açık artırın3 
muştur. . eıarl 

2 - Evsf ve müs.temilat: Arsa, şarkan hastane, ahalı ~u <it 
garben ahali mezarl;ğı yolu, şimal en ahali mczarhgı. ve Y~tli tc 
nubu Yahşıhan şosasile mahdut olup beher metresıne 

kıymet konmuştur. . . 11\il~ 
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 1-10-936 tanhıne 1cul 5' 

perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra daires igayri ınen 
memurluğunda yapılacaktır. n Jel) 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yuknrdaki mu~anune }<an'" 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli b.ır ba~ziı1e t 
minat mekFubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen h 
villeri getireceklerdir. ·n yii' 

S - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıynıetı JcÔ' 
?S şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra ın~tıt·..cıe 
nün 16 ıncı saatinde en c;;ok artıran talibine ihale olunaca J1atP'..ı 

6 - İşbu tarih<'\eki artırmada teklif edilen bedel ~~ine 1t' • 
kıvmetin yükde 75 sini bulmadığı takdirde lS-10-93~ ~aı; 11,tı~
sadif perc:embe günü saat 14-16 va kadar yanılacak ıkınc!te el1' 
da (keza muhammen kıvmetin y\i1de 75 şini bulmak~şart~cJirılt 
artıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadrgı ta 11\tıdÔ 
2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene ~ 

tecile tabi tutulacı>lttır.) . . . i 11\ııt'~ 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ıhale bedelı ıhale} ih 

veriımedıgı takdırue uzerıne ıhale edılenın ta e ı uzerıne c) 

rıhinden ıtıbaren kendisıne bedelı ihaıeyı te ... umı "e.ıne fı 
içın yedi gun kadar meni! verılecektır. lşbu muddet r. rr 
le bedeli yatmlmadıg-ı takdirde ihale bozulac k v bu t 
vel en yiiksek teklifte bulunan taube tc'difı vcçhılc t 
oıup olmadıgı sorulduktan sonra te :hfi veı:rıle aır. 031tı ' 
ihaıe farkı bırinci talipten tahsıl edıımeK it ere b~ ta ıl>~ı.ıl } 
lecektir. Teklifi veçhıle almaga razı olmazsa gayrı rnen n t 
on beş günlük ikinci artırmaya çıkaı ılacak en çok artır 
ihale edilecektir. . • . . . ıe ed1 

8 - Her ıki artırmada da gayrı menkul talıbıne ~ha le d r 
tapu harcile dcılaliye resmı muşteriye ve ihale tarıhıne 
muterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. a)ri 

9 - Borçlu ve cılacaklılarla dı.,er al. kadnrların bul ır ol 
kul üzerindeki haklarını ve hususıle faız ve masrafa btl ı 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 g\in içinde dairen;ıize lrııad'" 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcilliyle sabıt 0 ,,O 
tış bedelinin paylaştm~masından hariç tutu.~acakl?r?'~e 93S ıl,ll ~ 
· 10 - Artırmaya iştuak edecekler her gun tarıhın laı> f'1r 

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurU 
memizi okuyabilirler. 2~938 



ULUS 

h • olları Afyon Yedinci lfletme 
uevletDemıry .. rw .. den. 

Müdur ügdD • ıh kanunun 32, S3 tıncU madde-
. . i i lkltıa eden balast 2490 •Y 

t takası ıbtıyacı ç n 1 alınacak ba1aat 
l - 7 inci tletme nun il kailtbllY• çıkarı mııtır. acak erler ve bunlardan 

leri ınucibince kapalı ıarf usul e e 1 ri ve toplama balut alın Y teslimat müddetleri apiıdald cet-
2 - Balast alınacak ocakları~ ye~k;b;a eden teı.ııl nat sniJrWları ve 

miktarlarile muhammen bedelerı ve 1 
____ ,_ ılım! olup her prup ayrıca ihale 

velde gösterilmi,tir. rilditf veçhi te altı l\lflolUll ayr 
3 - Alınacak balast. cetlve.tde ı:•: ayrı teklif yapılacaktır. 1ı nrf usullle balaıt ekıiltme prt-

ohınacağmdan bu her gurup ı~in 11 ~ Balaıt muka vetenaınes~ ka&: r istekliler bunları Afyonda 7 inci 
4 - Eksiltme, Devlet Dem\~ a rthamesi rnucl blnce yapı ~~m~İer Ve izahat iıtlyebllirler. 

n~si ve Baymdırlrk ı,ı_e;u ~tre':ebilfrJer. Ve meccanen a ·~ b'r l~tasyonunda 7 inci tpetme bina
lıı.tme MUdürliiğUnde gel P dOf eden 181ı gUnO Afyon v0 ~anuna ve 4 UncU maddedeki 9enite 

5 - Ekalltme, 1·9-936 tarihine te::caıından istekliler, 24==vi zarflarını meskCir tarihte saat ıs t 
tındaki komisyonda saat 16 ~ n tekfff dtdt°' 
tvfikan buuiadıldmrf~ -'• blf)unacaklar dır. (4S5) M kkat Teılim Balastın 
kadar komisyon reisliğine t~1: ••"""' !rfqbammen T "~nat JHdded Cinai 

~ ve Balaıt Bedel emı A 
Gurup Bulunduiu Toplama ltJ,Uctan Lira Lira y 
No. sı Hat ~~~ 111 180 

4 Ocak Kırma 
•~ ~ ~ B~~ 

1 EılılİI' .. ""-' 
Afyon 

u Af'8" 
Aktehir 

tıı 1...U· 

l\T 
Afyon 
lzmir • 

" 
Afyon 
lzmir .. 
Afyon 

vı tzmir" 
Afyon 

ıss+ooo 
186+000 

~--

400+500 

1000 1200 
3000 3600 

ıOOQ uir 
1000 1200 .. .,.. 
- 2700 

8400 8400 

Z7t 6 ,, 
" 

iM 4 •• " 
331,$ 6 Toplama vı 

Jtmna Ba.taet 
ZOZ.5 • " .. 

7 O ::ak Km111 630 Balast 
ı-3722 

Mevva tuzu 

Ba 1sot meyva t\üudur. J 
a.uı defeder. Mide, batusak, b· 
~rdon mUtevellit rahataıa-
~ inler. Humı kolaylaıtınr. 

flıgJUs Kan.sulr ecsaneal 

Kiralık ev 

~N tCRA MEMURLU· 
ttfNDAN. 

tcar bedelinden Afyon !da· m bosualyealne borçlu olup ha
len nerede bulunc!uiu bllinem~

Gaıh18J haınanu evvelki 
:r1tısteelr!erinden Afyonlu Der• 
~ Omere ait mahcuz Gazlı· 
~ hamamı civarındaki aruıle
ibie vuivet muameleaile kıy· •t takdir tdilmi• oldu unı\an 
f8dhl ilandan Uç gün içinde Af· 

len daire 'ne mür tla C8 baptaki icra dosya ındakı va
dyYet ve takdi l kıyın t mua· 
melatrnr mut mmın abıt ve· 
rakaaının tetkikile diyece nln 
bildfrmesl lU umu it n olunur. 

2-3!H3 

Saç lan 
diik illeııler 

KOMOJEN KANZUB 

Saç Ek iri 
laçlana d6kfilmellae .. b

peklemnntne mini olar. Komo
"811 taflana klkllrtlal lmnetl• 
llirlr ............ ..._... .... 
• .......... w naklerllıl 
...... llaflltıtr..,thMI -
Comoja .......... .Wrl .... 
1111 ecıwl•le ddpt malı•ll• 
na.da hlunur. 

LhflMANTOt 1CANZUK: 
ROMATiZMANIN ICATI 

DBVAllDIR 

iLAN ŞARn.ARI 
Beller Beller 

Saydı Santimi Sayıfı Santimi -----2 soo s 200 
4 150 s 100 
1 80 ' 40 
1 SO ~tur. 
l - Hayır tılerlne Ye yeni 

tıba lritaptare atd tllnlardan 
% 15 ttnaillt yapılır. 

2 - z.,ı Uln becltfterl 
makta yta otus lnıruttur. 

l. - Tebtik, • kit, tt· 
Jenme, nfat " kiti allka 
lllnlarnıdan maktuan bet lira 
alnur. 

Konva inhisarlar 
BaşmildW-lüğ .... ·· __ 

Konya f nhfsarfar batmüdürlüfilnde ve İstanbul lnhtsarlar 
mum mtid rlil U tuz f n ubeıind mevcut Jı:etfi evel proje f 
raı>e>r muci nce Şerefli Xoçbiur k 11 civarmd&Jı:f kaldırma 
lasında yapılacak idare ne ve aile • Jerile ıilvari Jı:opıuııaa 
1i keıfı olan 14935 lira 32 uru tberınden on bet gUıı milddttı. 
kapalı sarf usulde e ıaltme.ye lconulmuıtur. T-aJiplerin 5.9.936 
marteıi gunu saat ondan bi aaat evet lzııııt gelon vesaik temb,ıat 
teklif mektuplarıle blrl ite Rcıhya hibiı•r ıribqmttclürlUlbde 
teşekkil komısyona müracaat eylemeleri ilin olunur. (584) 2:~~1111 

Malaıvada Sultansuyu Harası 
Direktör)ügündr 

nara men~ ıncse y den yapılacak otus dört bha lira 
ktlfll bır idman ahırı, bir de irmen ve iki memur evi ile anbU 
mında yapdacak tadllit ve tamirat 21.8.936 gününden ıtibuea 
mi gün müddetle ve kapalı sarf uıulıyle eksiltmeye konulaUlft•• 
ihale 10.9 936 perıembe ,unu ıaat on be te yapılacaktır. l>art•IMlll• 
y1 ı~k ve bu huıuata .daha fazla malCııııat almak iatiyeıılıda. 
ra merkezindeki komi11onu mhaauıuu müracaat etmeleri tıa, .-
lunur. (586) l-3027 

Orman Fidanlık Direktörlüğünde 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
DirektörJüğünd 

ı - Ga l Te e n tıtllı orta okullara ve orta dereceli ... 
t 11 a, o r trn n okullarına u r tın n ve ilk okullara ... 

p kt r etı tıren yuk k derecch bır mUc aeaedır. 
2 Enstıtunun, Turkçe • Ed bıyat. Tarih • Cografya. Tabliye, 

Rıya ıy Peda oji, R un • lş, Beden Terbiyesi 1ubeleri olup o
kuma muddeti butun ubelerde iki yıldır. 

3. B ütun fubelere ögretmen okullarını ve liseleri bitirmlt 1mı 
ve erkek (27 yqını 19çirmemi1) talebe imtihanla almır. 

4. Kay t 1 eyJQl 1936 lalı akpmına kadar KUltUr DirektörWk"! 
leeinde yapılacaktır 

5. Kayıt fartları ile imtihan gUnlerl ve daha bqka l•teMali 
mlaOmat için Kiiltilr Dlrekt&rllilderinı bapurulmalıdır. 

(IOO) ~931 
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Plfn J 7 gn lo ılan itibaren l\lctro kaı·esi Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

11 cışla {ayınakaın ığınc an: 
UJukışlada yapılacak (92) göçmen evinni kapalı zarfla 27.7.936 

d yapılan ek iltmesine talip çikmadığından 27.8.936 gUnünde pa
ıı rlıkla ihalesi takarrür etmiştir. Keşif ve plfmlarr görülmek iiie· 
re kaza makamına 'müracaat edilmesi ilan olunur. (501) 2-3796 

dliy·e \ 7 ekaletiııdeıı : 
Temyiz mahkemesindeki binasında Adliye Vekaleti devairinoe 

yazıhane, dolap, koltuk, vesair mefruşattan 198 parça maha1linde 
pazarlıkla cila edilecek ve ayrıca dairede niimuncsi ın~vcud olup 
müteahhidine irae edilecek 'iki adet dolap mUceddeden yaptmla • 
caktır. latekliler cil edilecek mefruşatla yapılacak iki adet dola • 
bın muhammen bedeli olan (640) lira (80) kuruşun % 7,5 teminatı 

uva1ı:kat .a olan ~S ·Hra 6 kuruş.un 2490 No. h kanunur 17 inci 
madde i mucibince paznrlrk günü olan 28-8-936 cuma günü sruıt I4 

c Velt let Levazım Mildürlii~ündc :Hitc9ckkil komisyona ibra.z 
etmeleri ve a.rtnamesini görmek ve parasını almak Uzerc mezkOr 
müdüriyete müracaat euneleri ilin olunur. (512) 2-!1861 

Kastamonı Url>aylımııdan · 

<İmar planı yaptırılacak» 
Kastamonu şehrinin belediye yapı ve yollar kanunu mucibince 

bir müstakbel imar planı yaptırılacaktır. Şehrin hali hazmnın 
J/5000 'f?likyasda yapılmış haritası vardır. 

Talip olanların 10-9-936 tarihine kadar bu babdaki tekliflerini 
11rayımıza bildirmeleri illin olunur. - 2-3901 

Yüksek Ziraat Enstitiisii 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara Yükse~ Ziraat ~nstitüsünün Ziraat, Baytar Fa
kültelerine kız ve erkek ve Ormap Fakültesine yalnız erkek para
sız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye 
yazılabilmek için a ağıdaki şartlara uymak gereklidir. 

ı - Lise me~uniyet imtihanını verertk Bakaloryasını yapını; 
veya lise olgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yapma
mı veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul 'üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmu ]ar ise, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakültesinin üçüncü 
sömestrelcrine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenlerin bu 
!akultenin birinci ve ikinci sömestrelerinde okunan Anatomi der· 

ine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin 
Ziraat stajını yapmalar.r gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yu• 
karı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hash 
evi kurulunun raporu 15.zımdır. 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
6ağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göster· 
diği beden kabiliyetini göstenniyenlerin Enstitüden ilişiği ke1>"1lir. 

6 - Ziraat FakUltesine girecek talebe Ankara'da Orman Çift· 
lifinde 10 ay staj gönneğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale· 
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır, 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüc~ sağlandığı tak· 
dirde kendilerine bu SO lira verilemez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde 
sonradan meydana gelen milcbir haller dışında olmak üzere, kendi
liğinden stajım veya okumastnı bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkanlanlardan hillıdimctçe yapılan mas.rafları adiyeceklcri hakkın· 
da verilecek niimuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitilye girmek lstlycnlcr yukarda yazılı rapordan h:ııka 
nufuı ktğıdmı, aşı lıtiğıdmı, polis veya Uraylardan alacakları Uz. 
gidim kağıdını, Orta rmktep •e liselerde g6rmUJ oldukları süel ders
ler hakkındaki ehliyetnameJed iliştirilerek el yazılariyle yıuacak-
1 rı pullu bir dilekçe ile ve ltı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankara'da YUkselt Enstitll RektörlUğUne Başvururlar. Talipler di· 
Jekçelcrlnde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirme· 
lidirler. Abi takdirde dilekçalerl hakkında bir muamele yapıla
maz. 

9 - Pul111.t veya usulü dairesinde pullanmamıı olan ve 8 tnd 
madi!edc :yUth ldiğıtlann ilişik olmadığı dilek~lcr gelmemie aay1-1 
br ve bunlar hakkmda hl~ blr muamele yapılaıııaz. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar arasından pek lyl 
eya iyi dereceli olanlar tercih eailir. Kabul edilecek talebe aipto

ma derecesine ve ba§vurma tarihlerine göre eçilirler. Kadro dolma· 
dığı takdirde orta dereceliler de ba vurma grasına öre alınabilirler. 

11 - Cevap iıtiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma umanı ağustosun bidnci gününden eylUlihı o

tuzuncu günü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar ka-
bul edilme.ı. (2) 2--3147 -Türk l\faarif Cemiyeti 

Burl_ a Kız Lisesi 
« Yab, Güııdiiz» 

20 Ağusto tan itibaren kayıd muamelesine başlanacaktır. 
Yıllık yatı ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kardeı 
çocuklara aynca tenzilat yapılır. Bu yıl fen ıktsmı da açılacak
tır 

Lisenin resmi liselert'I. muadeleti kültür bakanlığınca tasdik 
edilmiştir. Beher sınıfta 40 TALEBEDEN fazla alınmayacağ'm• 
dan gerek eski talebenin gerekse yeni kaydedilecek talebenin 
vaktinde lise direktörlüğüne müracaatları. (200/55) 2-3364 -DENİZ LEVAZIM SATlNAL'MA .KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli "19250,. lira olan '"25000,, kilo sade yağı 

7~ylül-936 i.arİh.ine rastlayan pazartesi günü saat 14 de kapalı zart 
uaulile alınacaktır. 

Muvakakt teminatı "1443,, lira "75,, kurut olup föLCtnameai komi .. 
)'ondan hu gün parasız verilir. 

l&teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vuikalarla teklifi mubtc
i mu:ruflan belli gün ve aatten bit aaat evveliaıe kadar Kaannpa-

.. da bulunaıı Jcomigyon bafkanlı ına vermeleri. (468) ı-ı.3ill 

Kapalı zarf usulile ek..'5iltme: 

Eı·znrum · 1aHliğindeıı: 
ı - Eksiltmeye konulan iş Er~urıım Erkek muallim mektebi ya-

pısının bitirilmesidir. Keşif bedeli (24267 ı) lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ,.e evrak ~unlardır. 
A: Eksiltme şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C-: :Bayındırlık genel şartnamtsi 
D: 1npata it fenni şartname 
G: Keşif cetveli 
F: Proje talipler projeyi bayındırlık bakanlığında Erxurum ba

yındırlık müdürlUğUnde görebilirler. ~stekliler şartname •c evrakı 
saireyi 12 lira 10 kuru§ mukabilinde itan mah~lleri bayındırlık mü· 
dürlüklerinden alabilirler. 
_ _/ 3 - Eicsiltme 31 ağustos 9 6 pazartesi gilnO saat 16 da Erzurum 
K"'illtur fürekt8rlüğü dalrcıind yppılacaktır. . . 

4 - Eksiltme apalı zarf uıulite yapılacaktır. 
s - Eksiltmeye girebilmek içm isteklilerin ~13384) lira muvak· 

kat teminat vermesi ve bundan ba.ka aşağıdaki ve laklarr haiz olup 
g6ı;termeleri Uizımdrr. . .. 

A: 1936 yılına ait ticaret odası vesikası 
B: Bayındırlık 'Bakanlığından en aşağı 150000 liralık bu nevi 

inşaatı yapabilecegine dair alınm~ vesika. 
6 - Teklif mektuptarr S ilnfU maddede yazılı .eaatten 1 saat ev

veline Jn:ıdar 'Erzurum Kültilr dırektörlüğüne getirerek eksiltme ko
misyonu Reisliğine makbuz mukabilinde veril~cektir. Posta: ile gön•. 
derilecek mektupların nihayet 3 üncU maddede yazıh saate kadar 
gelmiş olma ı ve rl1' zarfın mühür mumu ile eyice kapatzlmı1 ol· 
masx şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

(271t 2~3501 

Ankara Valiliğinden: 
~eçiören jandarma karakolu binası ikmali inşaatı 10 eylül 9.J6 

tarihine raslayan peı:şcmbc günü da.at 11 de vilayet binasında nafıa 
müdiırlüği.i odasında toplanan ko&lisyonda ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur.. J 

Keşif bedeli 1930 lira 89 ve rnu ~kat teminatı 144 lira 86 kunış-
iur. r 

İstEklilerin teminat mektub1tı.rıİ ticaret odası ve ikası, fenni .eh
liyet vesikası ve diğeı bilgiler!~ ) ukarıda yazılı gün ve aatte ek
siltme komisyonuna gelmeleri. . .. 

:Su i~e ait keşif evrakını götın~k istiyenlcrin nafıa müdürlüğü-
ne müracaatları. (576~ 2-3911 

Anlara 
Cinsı Muhammen betleli 

Lira kuruş 
Dipozito miktarı 

Lira kuruş 
931 modeli 'Buik 
markalz otomobil 

500 00 37 50 

Yukarda evsafı yazılı otomobililı 28-8-936 cuıııa günü satılmasına 
karar verilmiştir. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen dipo
zito makbuzu ile birlikte Dcfterda~lıkta kurulan satı§ komisyonuna 
müracaatları. (418) 2-3691 

Gaziaııteı> den: 
17.8.936 pazartesi günu kapalı 2arf usulile eksiltmeye konan 

mecmuu 13+065 ve 14+344 v'e 16+1834 ve 17+065 inci kilometreler
deki üçer metre açıklığında menfezler inşaatının yine kapalı zarf 
usuliyle ihalesi on gün tcmditle 21.8.936 perşembe günü saat 16 da 
müdürliık dairesinde yapılacaktır. Şartname, plan, ve keşif evrakı 
250 kuruş mukabilinde 'Müdürlük üaircsinden verilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve usulüne tevfikan alınmış eh
liyet vesikalarını 27-8-936 perşem~e günü saat onbeşte komisyona 
vermeleri lazımdır. 2-3902 

M. M. V. de • • 
1 - Bu sene Ankar<aya nakli mukarrer olan Harbiye okulu İn· 

gilizce, Fransızca, Almanca öğretıbenlikltrine yüksek okullarda 
öğrettnenlik yapmak salahiyetini veaaikini ve bilgilerini taıryan 
iki İngilizce bir Almanca, üç Fra ızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öjretmcnlik!erin ücreti ders sa.atı başına 4 ita 5 liradır. 
8 - Ehliyeti hairı olan iate1dileİin diploma ve bonscrvil ve nu

fuı ~ıdı: askerlik ~aikaaı; ilçet fotoğrafı ve bulundukları me
muriyetleri gösterir hal :terclim:eı>i; ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne İstanbı:ilda l>angaltıdn Harbiye okulu K. müracaatları ve 
sarih adreı y.aznuıları llznndır. Mdracaatlar en geç 20 eylQl 936 ya 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3882 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Stadyom ve yarış alanında yapılacak bahçe yollariyle 

meydanların tesviye ve tanzimine ait işler 27 ağustos perşembe gil
nü saat 16.5 on altı buçukta vilayet binasında toplanan daimi encü
mende ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 25873 lira 80 lCuruştur. 

Muvakkat teminat 1940 lira 54 kuruştur. 
lsteklilerin teklif mektuplan, ticaret odası vesikası, nafıa ba

kanlığından 1936 senesi için aldıkları mütealihitlik ehliyet vesika· 
sı ve muvakkat teminnt mektubu ve makbuzlarile birlikte ihale gil
nü saat 15.S on beş buçuğa kadar daimi encümen reisliğine tevdi 
etmeleri. Bu işe ait keşif evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde görü-
lebilir. (355) 2-3625 

Jandarma Geııel l{omutanlığı An
kara Satıııalma Ko1ni~yonundan : 

ı - Bir kilosuna (4,5) buçuk kuruş değer verilen ylizelli bin
den yüz seksen bin kiloya kadar arpa ve bir kilosuna iki kurut de· 
ğer biçilen yüz yirmi beş binden yüz kırk bin kiloya kadar odun 
eksiltmeye lı:onulmuftur. 

2 - Arpanın liapalı %arf eksiltmesi 1-9-936 sah günü saat (11) 
de ve ilk teminatı (607,S) altr yüz )'edi buçuk lira ve odunun çık 
eksiltmesi 2-9-U6 ~şamba ünü aaat (11) de ve ilk teminatı da 
(210) iki ~üz.on liradır. 

2 - Eksilwıeye gireceklerin teminat makbuz ve Banka mektup· 
lan içinde bıılWlduracakları teklif •arflarmı ve odun için teminat· 
larınm JlftDamedo yu.ılı vaktinde komiıyona •ermit olmaları • 

. (4%2) 2~744 

Sı hat ve ·,çtinıa" 
uavenet v el aletinden : 

Sıvas Nümune hastanesi için 100 ton kok kömürü ehnacaktı'• 
Tahmin edilen bedeli (30) liradır. Şartnamesini görmek ve atına~ 
için Vek51et İçtimai Muavenet Umum Müdürlü üne müracaat edı• 
lccektir. Eksiltme 1 eylCıl 1936 aalı günü saat ıs te i§bu dairede ko• 
misyonca yapılacaktır. :'Muvakkat teminat mikdarı (75) liradır. lr 
tc.klilerin bu mikdar teminatı vaktinde vezneye yntırmıt ve makbU" 
zunu teklif mektubu ile birlikte eksiltme zamanından bir saat ön~ 
Komisyona vermi' olmaları liznndır. (441) 2-37-tl 

K~~:lu U Y A N J Ş ~:"~: :,'=': 
44 seneôir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

zetenin Ankara'da satış-yeri AK B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuru' .. _ .. 

REVUE s b 

. 80 aenellk bir t4tctübe mahaulOdür. 

Her nevi kol ve cop aantıerl 

,Kontörl•r, Kronoaraflar 

Spor eaatl•rt 
batlıCll ıaatçllerde Htıhl'.' 

RIZA TBVFlı<. S&at Tloarethanut. Ankara. 9anblu C&d.. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Anl~ara Merkez Hıfzıssıhha lü
essesesi Sabnalnıa Komisvoııu 

~isJ.4,0iııden: 
l - Eksiltmeye konulan İş: Merkez Hıfzıssıhha Müessesesine 

alınacak 320 ton kok kömürü ile Hudud ve Sahiller Sıhhat Umutn 
müdürlüğüne alınacak 50 ton kok kömürü ki ceman 370 ton ko1' 
kömürünün muhammen bedeli 11470 liradır. 

2 - f stiyenler şartname ve evrakı meccanen müessese muhasip 
mutemetliğinden 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 m\1• 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz o-
1 up göstermesi Ul.zrmdır. 

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

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

(567) 2--3891 

KREM BALSAMIN 

Kumral. Sanşm, Esmer her tene tevafuk eden yeglne ııhbt 
kremlerdlı. Cildi beller. Çil, Leke vo aivilceleri kamilen l%ale 
eder. Yarım aaırdanberi kibar mahfcllerin takdir ile kullan• 
dıkları aıhht gtbclllk kremJc.ridir. 

KREM BALSAMlN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
l - Krem Bal.amin yağlı gece için penbc renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gUndüs için beyaa renkli 
S - Krem Bal111Din acı badem gUndllz için hcyas renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem gece için peılbe renkli. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Be oülu • f tanbul 

~ ~ ~ :"I".: ~ 

"l. 

9N~A 
K11rux-o~ u ... 

{jriiracat ;0 .... " .. J 

' 



ULUS 

USTOS t938Çl&RŞN-9A l 
1 

Sıhhat ve içtimai " . 
De, let Demiryolları Muavenet Vekiletınden : 

Umµmİ ıuaresinden: k k k .. il Ü ıatın alınacaktır. Tah· 

Ve erleri a ... 2g~ıda yazılı (4) o- Vekalet binası için 100 too o om ~ . önDCk ve almak i~ 
t.ı ı.__ l ·1 miktar y 'f"" • hl -ı- edilen bedeli S,000 liradır. ŞartNmePo& 1 ..-..a.---- edilecek· 

Uuammen bedeller ı e h. Jarında gösterilen günlerde ıa e• :°'&..&'-t •-ı-t Muavenet Umum Müdir~ ıaua.;;;de Jromi8. 
. yn çıkarılacak bl~•paltlaır,%.:;-uıulile eksiltmeye konul~Uf!:~ ~~.Da;-t eylfil 1936 sah cün~ -~~~ ifb8(75) lira4n". 1-.elr-
. apılmak üserc . . i letme binasında toplanan komııyo .,.. -.ı.caJrtır. llunlrkat temınat __.. w makbuau-
lil~ıi Ankarada ıkincı f . 1 · vakkat teminat verme· ~ J:-r 'kür teminatı ftktiade •nneye yattmUt . 
. rlacakt;r. Bu ife stnn'.':k ~=:ı·e~: evvelce bu 1ibi itl~ri lilerill w ~ ·1 bi1'Jikte Eblltme ....,,..,_ 1'r ... ı ance 

\re kanunun tayin e~~i eht1yet vesikalarını teklif mektuplarıy• l.;.-~·~·:'=:::2'~!..~!va~rmt~~·!!~~;,..~ı.~n~H.rnnd==!!ır;_· !<~:::40~)-~-2-Jg __ 40 ___ _ 
biıur~tte yaptıkların&tJ ır d bir ıaat evveline kadar komlıyona ~ 

rhh:te ek•iltme ... arın an 1 

uz kabilinde •ermeleri lbımdrr. . ı letme mil• 
llu i,':~d ~e n mukaveleler: An;afa~~ 2i:~.;onlar(nda 
liiğünde, Yospt, Mahmutlar, Şefaath, a ecı 
ız verilmektedir. (448) Y-uL·--en uuvakkat 

kd Müddet .ın IJllU.... .rıa 
KiJomet· Mi ar Bedel L. Teminat 
rui M3 Ay 4280 321 

52 4000 4 10320 774 
108 8000 6 6~ 
244 8000 6 

8720 
24 7 .5 

.. N'\I\ 3 3300 
28 ;JUUY 

b. 2-9-936 Çartamba 
KM 52 Ocatın fbale tari ı: 

günü saat (15) ~e', 02_n 936) 
n...ıw- ilıa&e tanhi: or:r 

KM 108 ~.-·· (lS) te ) Persembe 
pıın-.aat · ~ 

KM 244 Ocatın ihale tarihi S-9-936~ ~ 
&UnU saat (15) ~i 2~_936 .ça 

D( ıs Ocajın ı1laıııı • 
~ ... (JİJ ~. 2-2747 

ıbhat;vet~illuatenet v.ıraıeti: 
1t1e1r-ez Hifzıssıhha 

M- i • Müdiiriyetind~':': 
'11t2Hp .suhur etmedı• 

ila l - kapalı arf ualile ~ ~=p ~- iş, nriie19eSC 
~ bıa defa puarblr suretiY~ .. ~mini kep! bedeli 19532 

• yaptınlacak infUt " tııı ~ 
'-80~ 

2 - Bu ite ~it p.rtmme ve evrak ,unlardır. 
a) Ekaiıtme prtnamesi 
h) Mukavele projesi · 
C) Fennt ve hususi sartnamekr 
d) keşif cetveli ~ 
İ) ~~ ade~plan k u bedel mukabilinde 
. atiyenler bu .... ,.t~ ve t~~~ 97 ~ ' eıac • ~ • ~ d alabıl ter. 
3 se muhasıp muteaıetlig n . .. Ü t 11 de yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 5-9-936 cıımar esı ~ın .,_

1
.t . l464 lira 96 kuruş 

- p 1 ğ • 'bn ... . . urteıı; ı rın ha. azar ı a gırebi eA ~ daki vesikaları ız ..,_ht ttmıi ve.,,,..; bundan batl!a ag• 

5 "e göstc si lhardır. 500li ımaıık bina ıafUt• yap-
- Eksiltme en az bir parç.~da ~ dea vcaika almıf olanlar 

g· ~l~u una dait Nafıa müdtirluklenn 
l'tebılırler. . hbat umum mudil1'Uiğil 

•t 6 
- Teminat ~edeli hudut ve aahılle(r5~ıl) 2--3836 

znesine Yatırılacaktır. 

- .... ra şehri imar 
l\Iüdürlüğüıu)~n: 
. j, me•rJık yoıurılun fJdn• 

ti ~ \ Ek~tme,e konulaq İl: BeDfd~ 
21rttı' keŞif bedeli 36244 lira 97 ıaaruttl~dlf': 

- Bu işe ait 'Şfttname •e evrak şun 
~ Eksiltme şartnamesi 

llukavelename . . 
c. Nafıa işleri şeıaiti umumıyesı 
t. Hususi ve fenni aşrtname 
f. Keşif cetveli An· 

ı g. Proje 'ki lira ınuuWHndc 
•tiyenler bu 1artnameleri v~ evrakı ~ilirler. • 

a lnıar nıüdürlü w il ınuhasebeıınden ala ca1drr. 
3 - ~ın5 ~apalı zarf u'P.11 ne yapı~nU saat 17 de Ankara 
4 - !Eksil e 2& Attııtoa. '36 cuma g liı 
S llCiclirıu de yapılacakt~. l teklilerin ~ll »m S7 'ti rı:! 

U?ak- E:kıil!fneye gireb!tmek ç~n s baıka Nafıa i,tl~..!:~ 
~ . kat temifıat vermeaı ve b . · olılui'99 ,_. ~ 
~y~~i~deldltartları bai% ve ~:...r. _-ı. •tteD 

it 6 
- Teklif mektupları yuk da ıeUfiit"lılilC- S:. lııti«- p09-
r ÜğündeJt 9tllılb .... e~~I ....... r~ ek· 

ı~t evetin' kadar Ankara mukabilıilMk wcd: ,..+ aa
il ~oıniıyo~ fttlliiiM 111& ftiJıqct Jl.lııi'ndl ma.&d ~..ı• ,apll" k tonderi14'ek me'k\Uplantl bn ınllhlb ınuJDO i1•

1
"!M.-s. 

•dar aeım-. o-.. .. dit zar hbilr Jcabu --r 1hıııı obnuı Jbımaır. Poıta~ oıacak aea ~ 
341) 

l:liziz Viliveti ts~. •!~ .. Jeıı: 
J)irektorl~ evı 

iu a ılacak 3& slft '~ 1 - Paıunu' 1mpa açmu köpnc!e Y P ~ &-
Palı zarf uıulile eksiltmeye ktn'!lmı;~ 38 blnıf o14ulu ~ 

t 1 - &eher gift evta keflf be.İelı 56 uu bedeli 20425 lira 61 
0 tuz altı çift evin lretif bedelı mecm 

llluva&kat jteminatı 1532 liradır. 
3 - Bu eksiltmeye ait evrak 9unlardır. 

' A- Eksiltlpe prtnameıi 
8 - k ·ı ı· eşı cetve ı . . e Elizl• f -:- Resim '1e planlar i . bir lira iıcret 111ukabılınd 

ııt •tıyenler b• evrak suretler m bete !n dairesinden alabilir. . 
1

A

1 936 aaJı ctınil aaat on 
- Teklif mektublannın bır ey u . ıma11 prttır. 11 

dar Eliziz t•in Müdürlüğüne ~e~ilnu:ı~aca nıusaddak bir eh • 
et 5 - Ekıiltıııeye ittirak etm~ ıçın N saatın 

\'taikası göpdermeıl prttır. dördüncil maddede yazılı 
~ tı Postada olan mektu~ 

3
897 

)), a kac!ar gelm.it tMalaı9 
1 

~~İınez. (566) ı
O&tacla -.ı gecıkme kabu e 1 

Maliye Vekiletinden: 
1 .. . ., tiri~ li~ btPdA 

2 - Eksiltmeye kouu :!d,te pfıl•akttt. 
- ihale açık ekliltml 111 • 'radır 

a - Tahmin bedeli, J>e;yU.s yirmt li ntl .at a'llttt• VeUlet 
4 - Ekıiltme, Z?-8-936 perfCID~yoauada JIP::-»:. .. 
lıun miidürliljilndeki elrslltJDe .lira .a.p ilM-.. m 
ll~ -:"" Muv~lrat te~!!;.~ ::.:,k _....... JJiuh' » 
•lı \'eaneaane teslim _.., .... . 

'Yona ınüracaat olunacaktır:_ ...... ~ ,11rJQ;bDlr (J7$) 
G - &artnmnell leftlmı ...--· ı ~ 

Hariciye Vekiletindeıı: . 
1 - Çankayada Hariciye kötkiııde }'aptırıJaG&k çamag.ırane .a· 

k ekalıtmeye kıaeulınll!Wr. 
Si 2 - K~f be«li J812 lira ~ 'kuruıtur. JcYU8 ııalldUrlüiUnde 

a - ~f "ralııı. prtume "" pllnlar 
oörüleWU~. ü .. t 1 .. 4e ~ nlııiietiııde 
• ,\ - ihale 28.8.936 ~ ıı nu saa .., 

ya~ı:.a::.;ukat taninatı 285 lira 95 ~.!,ifk Wrliktıe kazır 
6 T.ıilt .ıuıarıa yevmi muk6rdc 2-3780 
~ ilin olunur. (4.16) 

ha v ekiletinden: 
... ,J,,,eık, ~ ı .. 

1 _ Irmak • Filyos ~ Gıta...,,, · ıc birer umumi he· 
tasyonlannda dördiiJlcij ·~nıf ~e.J.yolcu ~in-=..uttur. 
la in,aaı kapalı sarf usuli~~~· . ka..,a~ ıte ıdemiryollar inp-

2 - Miinakaa& S-9-936' \G"' ıhia1 8* ~ıac•tır. 
at dairuindeki münakasa ~ornibeıyd 11!"(da60)\in lira ve muvakkat te-

l - Bu qleriıı muhammen e ı 
· (4250) liradır. • • .....meli ve vabİ· 

mmatı BayıaCbrbk cenel şartnamesi, ıÇimeA'° .... ~ mu-
•.;;.·; fiM eetftli, proje ve _Plinlarla •= enSı (soo) ku· 

eli iri ı•. eıi•dea müttlrkeb bır takı• ~O verilmektedir. 
ka11ele taJuadıe J)emiryollar t°'aat daı~ b eksiltme kanu
ruş sın~ ebiltmıe)'e &irmek istiyenltr 2490 ~ ye .esiblarla 

!L.:-- ibrum& mecbur oldukları . _..a:'-n talimatnune 
nu ınuc1-11"~ • ' d de ılln c-1'<' 5~36 tarih ve 3297 No. b resmı cerı e . ahbidlik veaikaaını ve 
7- - 'hince Vek&letten almış olduklar.ı mü~aınde hazırlıyar k :f ~f zarflarını mezkur ka~.~.ınun tarifatı ·ryollar İntUt daireai
S-9-gS6 \arihinde saat on dorde kadar DeJDl z-3S60 

tevdi etmeleri lazımdır. (511) ne : 

Nafıa Bakanlığından: 
kaf&da Nal a Bakanlıgı 

4 liıl 1936 cuma ıünU ıaat 15 de An 5 lira nruhammen be 
ey Ja;°Jtm kcımiay•nu .:>dasında 1116, 'bilumum malzemeıi 

mal~eme e ~~ık taraf'ından verilerek ıair . Jle 8 takım koa 
dellı lnımat -~le 83 ı kım erkek cJbı1esı • . k 
müteahhide aid oıı.ak ;-:ıto ı'c 7 adet mantonun dıktırılmeıı açı 
tiiJD tayyör ve ~adet ·ıımıeye konulmuttur. ı 
L:.:ı- usulii ılc ekli d k parasız olarak ma zeme 
e~- L..-• müteferrı ıger evra 
~ft-
. · den verilecektir· 

daİfCSlll 'aat as liıa 4 kuruştur. . . 
Jluyaldrat temi oduı ve ikası ıbran mec:bundır. 
1936 aeıacai tU:aret . 4 lul 1n35 cuma gunu saat 15 de 

. ·receklerın ey " ( 7 Eksıltme~e gı . nunda bulunmaları ı .. zımdır. 4 9) 
malzeme ekııltme komısyo 2-3764 

Nafıa 

4çık eksiltme ilanı : 

Vekiletiııd~n : 
. konulan iş: Ankarada İtfaiye meydanında 0.r-

1 - Sbi.1a.cyed lacak foı septik tesisatı. İnşaatın tabının 
ta lJlekteb bınasın a yapı 

..a-r go-t3 lira ss ku~or. 
edilaı ~~ ! 'd --mneıe< ve evrak ıunalrdır: 

2- Ba ''e aı ....... . 
a _ Ekıiltıne tartnamesı 
b _ llukHele ptojeli 

c - Huımf ta~~ flat cetftll 
4- gepl ~. •nnn;r• 

ı - Proje • •e e...ırakı 45 kurut bedel mukabilinde 
latiyenler bu --:::idUiUriden alabllirler. 

Yapı tıleri ~eAtJ6 tarihinde cuma gilnU aut 16 ela Na&a Ve
t .-. -.ıtııl · Ebiltme odaaında ıçık eksiltme uıuliyle yapı· 

k11eti Yapı "lerı 

Jlıcektır. Bbil pew~ için lateklilerin 679 lira aıunldrat 
~ - rın:rt:..d•n blpa qqıdaki Tntblan hata ot-qp g'hteaunat ve 

termeli lhırn~den ııoııra Naİla Ytlıl1etin4en ahmnıt ehliyet ve-
1.6.936 tan 

silraıı. ineni ft9ib14rm ,!.karda '1 inci •d4ede ynı1ı saat· 
5 - en b4lll' ,Ekİfltme KomiPyOnu IMl'lllftıe makbu.s 

ta 'bir ~J ~=ektir. POIÜ ile 16nderilecek •rftaım ~t 
mubbilıu e 1 .... kliıls l'tmlt OJmnr 'lf'e dlıt nrfnı mU· 
:.,UncO -=~~;J!'~~patdmıt olıDUI lbmıdır. Poıttla ollDk ıe· 
cUane1er bbu1 edilme•. (456) ı-t18t 

1 1 

Ankara Tecim Lisesi 
Direktölüğüttden : 

Ankara Tecim Liseıinin 
1 _ Orta kısmmın birinci •nıfua .ilk moktııep ı.nunları a1ınır 
ı Lise Jıpsrnına Orta Tecim Olad\arı mevm~rı .Uaır. 
3 - Namzet talebe aydı için 20 Alustoı 1936 peqcınf>e gUnün-

tlea ag ACultGI ~J6 C91attesi 8iıUliDe ~ .uat 1~12 ve 14-16 
ıında mektep idareıine munıcaat edilmeh~ır. . 

ara 4 _ Bir.:ı;ıd ve ikinci devre eylOl meaunıyet imtıhanları ile 11· 

nıflar ikmal ııatibanlartna 2 ey161 936 dan 9 eflGl 936 ya kadar de· 
... edileeektk (300) 2--3314 

Edirne dört sayılı Jandarma 
Efrdl Okulu l(omutanlığındun: 

E elce 8 aylık ilin edilen 120000 kilo unun miktarı 12 aylık bmt; iizere 180000 'kito1a çıkarılrnuından ötürü 2490 aayıb ka· 
:.... ti ftld -••• mucit»lnce wwwvakbt temiıwt tetir yçtı
.._.._ ~ unun 17 8 936 dan bffb··k ÜMe U .. ...._--.. 
:i~ dört defa ilinı ve "-*1• zarf eksiltmesi 7 9/936 J>U&r

tai gtii aaat ıo da Edime medla iiiABldlrlql "Odamda yapı
JacaiJııdan isteklilerin teıninat ~ ft 'llllnka me1mspbıri71• 
bidilıte komisyona ıelmelerL <••> 

a.fltm1 
Cimi kilo Tahmin fiatl 11"'6Jrat teminat .....,.. ... 

Birinci 188000 14 Kurut 1191 ._ L Y ... ,.. -. .. 
ani elımtk• 
ilk .... 

SAil'A 11 

T~ Hava 

BOYtiK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide ı ı Eylul 936 dadır . 

Jüyiik tkramiye35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikr-.mciyelcrle 

(20.000) liralık bir mükifat vardır ... 

ANKARA PALAS 

Di 
Kapalı Zaıf Usulü ile IL1'1ü 

Naha Ba.IUU11Jımtll$lll : 
ı - Ekailtmeye Jaıulaııı iı Anbn4a Cebeli llUIİ1d Otret.ncn 

okuluna ilave olarak yapıl.qk-olan çalıpıa odaları 1'C jimnutikha· 
ne. lnpatmm kepf bedeli 24461 lira 86 muıtur. 

2 - Bu iıe aid prtnameler ve evrak tunlardrr, 
a • Ekultıne .. rtnameai. 
b: Mukavele projesi. 
c: Haziran 1936 tarihli \>ayındırlık i.Jlcri ıcnel fartnamell. 
d : Hususi şartname (fenni pıtnaıe) 
e : Keşıf cetveli 
f : ProJe 
İ,sti~n1u \>u prtnameJed ve ewralı 122 kuruı bedel mwrabilin

de Yapıt teri Umum llüdiirliljilndeıı aJabiliıiu. 
3 - Ek iltme 3.sl.93' tarıhlnde pe1'ql'lbe güııU 11 t 16 da Anka

ı:ada Yapı t,ıeri Eksiltme odumda yapı1M:akt1T. 
4 - Eksıltme kapalı urf uauJiyle yapılacaktır. 
5 - Ek ıltmeye gırebilmek için itteldilerin 1835 lira muva1'kat 

teminat vermesi, eksiltme prtnamesindeki evaafr ve bundan batka 
aşa ıdaki vesıka1arı haiz olup göstermesi lazımdır. 
Bu buyukli.ıkte bir yapıyı yapabileceğine dair Nafıa Vekilctln

den alınmı yapı miıteabhitliği velikaıı 
6 - T eklif mektubları yukarda (3) cU maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu· 
kabıli•de verilecektir. Posta ile g önderilecek mektupların nihayet 
(3) c .. maddede ya.alı 1f11kadar gel..Ut ohnaaı w dıt aiu!m mil· 
hür mbmu ile fyiQe kap"ıl f ıı.ıunma~ ta.ad•. 

Po•tada olacaW ıedlnne r kabul edibnu. (461) 2-3713 

Ankara şehri hnaı 
Müdüı·lüğünde 

1 - Eksiltmeye lionulan .aı; Ankara mezarbtı iç iıtinad d11· 
varlarının inşası, keıif bedeli tS2&56 lira 25 kuruıtur, 

2 - Bu ite ait .-rtname ~evrak pnlu4Jr; 
ı. Eksiltme '8*tuaat1l 
b. Mukaveleaannı 
c. Nafıa itleri •eraitl wnumiycai 
e. Huaual va fcmıS 11ft1WD1 
f. Ke,tf cetvell 
I• Pml• 

İıtlyenler bu prtnameleri ve evrakı yedi Un i•8'+nhdt AS-
lraıa .l.aı mildiirJiiil •1Wı1ebemndeaı aJUWrJu. • 

1 - EkliltıM Jrça1ı .urf .uaull ili yapılacaktır. 
4 - EklDtmıe 28 • .Aillltal. 931cıuna.lilallIW17 41e Anbr.a 

tmlr MadUr11!1Unle yapılacaktır. 
5 - Ebiltmeye pebU...,k '4;1a lMeklilcrin .,_ lira 81 'IEuruı 

tmn'akbt leminat ftrma1 w ban4an ~ 1'at.a ~ teraitl u• 
~eitndetd fl!'(tan 'hab w tııHye~ .,hhılana '9111r tfaf• •tl· 
Hrlttllm1eb .... pti-- 'Jhnnc!ıt. 

6 - T,lr,lif ~ ~ttçtıııısd._7~-ttm 
'1'1r ast "*"'" "°"* ~ mldlTllfbe trtlr et-
.ıttme 1rom1., .. ftlifffl• 'lnfttJn mubbitmftıe f1rdr ...... 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet OÇhıcU -Mele ,...tr ._. 
1dl &.dH we1niit ıe--.'" .a., nl'f• ...uhtir tmlftl11 ıl1e ıfylce yap~· 
•"""1 dlma11 ltn.d1r. ?Oltlıd1l olaoak 1'eaMrilr klltul edihnea. 

(141) 1-1617 

fuhisarlar S.lllSliw 
T··--· .... ,._ 

FabribmıadM bir .ıe içiacle .-tamımıııiaule ,.mı pedere '10~ 
lanacak ve iskelelerden vapurlara gincledleaek titüa w lipıüarla 
9ir •ff'lllllll ınak&Jıe•i tlılİİI> ..._ ctmaliii için 18 Alluatoı '936 gU
llln•en itibaral .on "'eh ..UMR teknr eksiltme,. ~klrılmıt
ur. t.aelditer -.au.e .. 1 ıllai .... dairelerin oaçırk oldutu 
aatlsda her «ün fa'llrilm _. 11ıabaıiae _..aoaatıa cilnibilider. 
Eksiltmeye 9bnim mlıil)lllbn '111U'bammen becleti l340 liradır. Bk· 
'Wiltmeye ıftmek tçin tN pmaa• " y9"l buç11tu nitbetiRle Clört 
-ytz 11 ... 'lll'"'11r.lalt 'telllittat wıt14 lhnnaft'. Bntltme 21 atusa 
'956 cuma gönl l8ll8t ~ beıde tt.bt-ikada militqe'kldl lcomiwyonaa ka
pmlı r&rf 111U1ile 1'9'1facalmr. 'lıll"tnlldrıt ~hurt maltbuzlarite 'te'lr· 
1Tf mektuplım ebikme m'tmdn e.ve1 komisyon bapan1rtına ve-
rilmiı bulunacak\ır. (467) 2-3flt8 

Usak Ekktrik ürk IJmitet 
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t>e!Jô JtanyaK. •••• FAKAT veua RadJI 

SAHİBi Eo 
Sehir Bahçesi sinemasında 
9.15 Bu akşam 9.15 

Genel istek üzere 

Kasta Diva 
MARTHA EGGERTH 

Almanca kopyası 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLCGUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Tapunun 4-8-930 ta· 
rih ve 31/ 65 numarasında kayıtlı ve Ankaranın İtfaiye meydanın
da vaki bir arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık artınnaya kon· 
muştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Arsa şarkan Hariciye Vekaleti önün
den geçen Asfalt cadde garben on metrelik yol, şimalen emanet 
malı ve sergi, cenuben yolla mahdut olup 238 metre murabbaıdır. 
Metresine otuz lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 1-10-936 traihine mUı;adif 
perşembe günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmi§ olan yukarıdaki muhammen kıyme· 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getirilecektir. 

S - Satış gilnil artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ve ü çdef a nida ettirildikten sonra mezkttr günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kımeytin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 15-10-Q36 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttınna
da en çok arttırana verilecektir. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miite
akip verilmediğ i takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzeriııe iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle· 
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. işbu müddet za:-fın· 
da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu ta· 
rihten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile alma
ğa razı olup olmadığı sorulduktan sonra teklifö veçhile almağa ra
zı ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe iha
le edilecektir. teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul 
yeniden on beş günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak en ~ok .. rtıran 
talibe ihale edilecektir. 

8 - Heı iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edil
dikte tapu harci ile dcllaliye resmi müşteriye \'e ihale tarihine ka· 
dar olan müterakim vergi ve resmi ise borçluya aitir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle ~O gun içinde dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit almadık· 
ça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak e~ecekler her gün tarihinde 936/ 48 nu· 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese aı;ık bulundurulan §artna· 

memizi okuyabilirler. 2-3937 

. 
1 

i l 

Al\.tif 

Kasa: 
Altın sah kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 

. 

17 081,319 

Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
klirin~ bakiyeleri 

Hnune tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 
kaışıbğı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
]erine tevfikan hazine tara· 
fınclan vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüztfanı: 

1 

Deruhte edilen evrakı 
A _ naktive karşılığı e hamri 

ve tahvilat (itiba 
kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 
11 Avanslar: 
i! Altın ve döviz üzerine 

Tahvilat üzerine 
His edarlar: 
Muhtelif: 

lmtıyaz sahibi ve Ba mu
harriri Falih Rt.fkı ATAY 

Umumi 1'ieşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdimi 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

u SAK 
bur· yet !\; ei·ktz l~aııkasıuın 

22 Ağustos 1936 Vaziyeti 

LiRA URA 
24.026.241 ,08 Sermaye: 
13.620.278.- İhtiyat akçesi: 

1.007.400,31 38.653.919.39 
Tedavüldeki banknotlar: 

1.365.102,33 l.365.102,33 Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

6.186.482,31J )erine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 

320.906,7b Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 

8.795.525.03 15.302.914,11 · Karşılığı tamamen altın ola-
rak ilaveten tedavül~ 
vazedilen 

158.748.563,-
Türk lirası rnevcluatı: 

12.064.611.- 146.683.9 52,- Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 

Pasif 

URA 

158.748.563,-

12.064.611,-

146.683.952,-

16.000.000,-

4.745.165,41 

ı 

2.176.250,- Diğer dövizler ve alacaklı 
13.590.932,59 15.767.182,59 kliring bakiyeleri 24.496.~ ?4 

34.082.053,05 
4.173.234,18 

81 292,09 
16.642.293,19 

Yekun 

38.255.287,2 .. 

16.723.585,2 

4.500.000,-
5.604.798,12 

Muhtelif: ~ 

282.856.741.05 1 Yekun 

: ş 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/0 5 1 / 2 altm üzerine avaıı 

·YENİ SiNEMA 
BU GECE 

ALTIN ZİNCİR 
Gtindüz iki fılm 

1 - Altın Zınci • 2 - Dıkta or 
Gece' eri yalnız bir fılm gosterılir. 

936 BERL1N OLİMPİYADLARINI SEYRE HAZIRLANINIZ. 


