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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

!!!!:: ON YEDJNCl YIL.!N~0~:~54!1~8~::::::::::::~A~D;l;M~IZ~.~A~N~D:IM:~ızo:ıR:---------.::::::::::::::::::::::::::_. HER YERDE 5 KURUŞ. 
lrun ve Sen · Sebastie~de şid~

Dil KaraJta11aıa ıçıaci gial 
B. Hasan. Reşid Tankutun Güneş · Dil teorisine 
göre pankronik usulle paleo sosyolojik dil tet· 
kikleri mevzulu tezi gen iş bir alfıka uyandırdı~ 
M illetlerarası leng üstik tetkiklerde ana dil rolünü yapa· 
cak yeni bir proto - Türk dilinin teşekkülüne aid 

kısım biiyük bir ehemiyet taşımaktadır. 
Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi talebesinden w Bayan .. Sabahat 
U-rkayın Halicarnasses sözünün türkçe olduguııu Guneş • Dil 
~orisiyle ishal eden yepyeni bir etüdü Kurultayın 

yüksek takdir ve alkışl~rım topladı. 
'rultfıtanbul, (Telelonla) - K_u· 
aab a>' bugün Atatürk'ün huzu!il~ 
)i ;*k.~n B. Nuri Cöngerin reıslı· 
Sa~ e u~üncü toplantı11nı yaptı. 
fQd. on; ilk iki toplantıdaki fevka· 
il e kalabalığı muhafaza ediyor• 

"· 
~ .. Sekreter Bayan Eıma Nayman 
vqnki; 'd müzakere zabıtlarını oku· 
'd 11 ile aynen kabul edildi. Ve bun
.. :,n IOnra Ankara Dil, Tarih, Coi• 
s >'a F akülteai proleıörlerinden 
''c~!av B. Hcuan Refid Tan/µıt 
ro '!ket .. Dil teori.ine göre pank
dilraı usulle paleo .. .aıyolojilı 
~ ~etkikleri,, ba§lıklı tezini; gene 
tq;~ a~a Dil, Tarih, Coğrafya Fa· ı...,::: lalebelerinden Bayan Sa- Bayan Alet kuru/tayı r;yaset <derk•• 

~.i,,.e 0:,'::l,,r:;.::::"':::ı,J.':.; prenıipi lelkik eJilirae, kliiııilı dar 1 nu idi. Kurul.tayda bulunmak ilzere Is· 
o.;; lıifoJ"'lııizlijİM nuılıabil, dil tanbula getnuş olan bütün yabancı • 

biJ nün lürlrfe olduğunu Günef • ::,/ıiklerini bülün dillere ıômil,,. fes"'1er bu komisyona dahil buı:::. 
rin. teoriıüe iıbat eden parlak eıe-

1 
k tarih önceıine katlar uzatan yorJardı . 

.._ 1 okudu. B. Haıan Refid Tan• ara Dil t · • 

• 

;rı ıezinde; Hind -Avrııpaİ dilini yeni ıeorinin (Giij' "·ıı d eorm• Bugilnkd~ to~lalnbda Ahmed Cevad 
ra 

111

,;:L- el d'" eı~ı.k" nin) aynı zam.ana l mı e eradr~1ı Emre .•. ke.n ı t.ezın. oku.du. GUneR. nı·l 
'.il ocRemm ıl grupU t lllC t e- Ll k b T 111en Lengcı"ıtik tetk11ı er e a n a ı teorısını pratı ır şckılde izah ed b 

I

• . ve Eti dilini de ralııma ıahtuı · • b' p t d " l'. d.l k l en u fı • 1 ·· Ü ila ed-• yenı ır ro o- "' • tu< u • aq• aştmnala"n ...;~ aldıRıan "°nra, ıeılıilı ıarihirP ı;.u;: dilinin ıeıe/ılıüliiM aid lıı- diğl neticoler göstc'1Uyordu. B'" ve~· 'lıad iiddan önce 3200 iincii •eneye ur "dden mühimdi. Bu ıcuı ue bu· bilhassa yaban" profesb<lerin ~ktcz. 
., ar 'ılıaran; lalıal ıetlıilıi .,,de- ıım1j.;beJ•n 11;a;de ııenf ıalebe· (Sonu 4. üncü sayfada>" a """ 
ae; dar, fonetik kanunlarla, mıı· 11~ ortaya koyduğu taptaze l"(iid 

' 

.V)'en zamanlara ve muayyen yer- 111n .. .. ·· t l er üçüncü kurultayın uçunca op a 
la. e aid tamam vesikalı dillere in· tııında bulunanlara ve kur~ltay 
,,~ar eden klaıik mektebin tam "z.akerelerini dııarda takıb e-
.,:,r ;enkidini; dilin men§eini ara· d'"e"nler türk dilci/iğini .m.ille .. tle .. ra· 

. a ta antropolojik inkişafı bah· h b t ~ın1e psiko • soıyoloı'ik olan, fo. rası klasik dil n_ılez,. e ınkı~. u~ un 
... et k b b l çıkatak, büyük ı mı mev ıının §a· 
ed' ahiste biyolojiyi eıas1t.:ı ıi hı'Jı' olmak haz ve heyecanını veı· 

en ve fonetik kanunlara pank- k ronik l k b · · m ·11 ve kurultay yarın te rar top-
( ki o an yeni dil me te ının lanı:Jmak üzere alkıılar içinde da-

. bu mezhep Güne§ - Dil teori· 
Sin d . ffak b' . .., l ctır .ı e ayann·.) de muva ır ı- gı mı:J • 

cı.lıını yapmıştır. - } 
B. Ha•an Reşid Tanlrutun üç Komisyonların ça ışması: 

~~attan faila ıüren ve ıark • garb 
ıllerüıden alınan miıaller ve 

"ttıuhtelil etimoloı'ik tahlillerle kıY
ltl , . . e 1 daha vuz.uhlanan ve ortan te-
:!"cle, Güneı. Dil teotİ6İnİn za· 

a,. bakcmınd an tethit ettifİ .;;s 

fstanbul, (Telefonla) - Bugün öğ· 
leden evel )turuJtayın muhtelif komis
yonları gene toplandılar: BunJar.ın i· 
çind.e en nıühiın olanı Güneş • Dıl te
orial vo dil kartılatUrm&ları koml•Y°'-' 

detli bir harb başladı 

H~r .~i:i taraf da kuvvetlerini arnrıyor .• 
Hül{~met ku"'retleri ve asiler vaziyetin 
kendı lehlerinde olduğunu llildirmel~te 

devam ediyorlar 
Hendey, 26 (A.A.) - Royter Ajan

sından : 

k
lrun ve San Sebastiene karşı yapıl· 

ma ta olan taa . . d d. t rruz en ftddeth devresın 
e ır. htilalciler bu aabsh gU d 

ğarke La net o
basti n, pena dağı ile lrun, San Se· 

en ve Puayestcn mil9terok bir ta 
arruz hareketi yapmıtlardır. • 

Fransa • İspanya hududu hemen ka· 
patılmıştır. 

Muharebeler kesif bir ılı altında 
yapılmaktadır • 

. d 1htililc~lerin taarruzu, ltititmemit 
1 e.~ecede tıddetlidir. tık aaf ta fulı 700 

ı:! :n.er vardır, bunJarı tanklar ve top· 
kıb ve takviye etme-ktedir. 

lngiliz - Mısır 
anlaşması Londrada 

imza edildi 
Londra. 26 (A.A.) - Bugün dr ba

lcanlıkta tarihi Lokarno salonund § . ')' a ın· 
_gı ız • Mısır delegeleri yeni ingiJiz • Mı· 
sır an~şmasnu imzalamışlardır. Bu an· 
laşma ıle Msınn milli emelleri sulhcu 

(Sonu S. inci sayfads) 

İlk hUcum dalgasının düşman hatla· 
rında kedik açamamıg olduğu zanno• 
lunmaktadır. Şimdi ikinci bir hUcuıa 

yapılmaktadır. 

Guadelup limanı lhtUalcilerin uzua 

(Sonu J, liaca u.ylad11.) 

Dr. Şahı Pariste 
Fransız politika mahfille. 
ri bu ziyarete büyük bir 

ehemiyet veriyorlar 
Pariı, 26 (A. 

A.)- A 1 m an 
devlet bankası 

direktörü doktor 
Şaht diln saat 21 
de alman h a ., a 
tirketinin b ı r 
tayyaresite Bur· 
je'ye gelmiştir. 

Fransız devlet 
bankası direktör· 
rU Labeyrl, Al· Dr. Şaht 
manyanın Parla bUyUk elçisi ve bir ok 
alman tahılyetleri B Şaht'ı t ç · • ayyare a-

Sonu 3 ünca sayıf ada 

TÜRKİYE İŞ BANKASININ YILDÖNÜMO 

Dün §ehrimizde y enişehir 
ajansı törenle a~ıldı 

tsankanın on üç yaşına . .. . gınnesı 

bır çok yerlerde toplantılar 
DUn Tilrkiyo 

İ§ Bankasının on 
liçlincU yıldönü· 

mü idi ve bu mil· 
naseebtle tehri• 

mizdeki Y enişc. 

hlr ajansı da tö• 

renle açıldı. Ata• 

türk bulvarı üze-

rinde ve Kutlu 
pastanesinin ya• 
nındald bina~a O• 

Jan şubenin açıhf 
töreninde Vali 

dolayısiyle 

yapıldı . 

muavini BB. Sa· l' eniıehir ajan d 
lahaddin, belediye reis m • • sının ışardan g6rUnllşQ 

uavını Tah- , D sin, şehrimizdeki banka direkt . 1 i B avetllierl Ankara merkez muaura 
tüccarlar, müteahhitler ve se~k~~ ;;: , .h Sadi karşılamakta ve kendilerine l kalabalık bulunuyordu. ır za at vermekte idi. Tam saat on bird; 

(Sonu 5. inci sayfada) -

Yınlıthir •/•asmın /~erden g6rQnQşD 

. 

• 



H~R 
1 Ş~YDIE:N 1 il 

..__ ___ E}ö~AZ 
Gorki'nin hir t;Özii 

Msksim Gorkl, Amerikaya gittiği zaman, kendisini eğlendirmek ü
zere Kong adasındaki büyük eğlenti yerıne göturdüler. Burada olma
yan eğlence yoktu. Halk havada sallanıyor, yerde eğleniyor, yer altında 
zevke dalıyor; ve bu baş döndürücü eglenti durup dinlenmek bilmiyor
du. Burada görülecek herşcy ken isine gosteı ildikten sonra büyük rus 
edibine memnun kalıp kalmadığmı sordular. 

Maksim Gorki, bir dakika kader sesini çıkarmadı. Ve sonra dedi ki: 
-Siz, ne kadar hiizünlü bir millet olmallsmız! 

Mi afirpen erliğe <lair 

Bizim memlekette misafirperverlik. pek umumi bir şey olduğu için 
bir fevkaladelik sayılmaz. Fal. t avrupalllarla amerikalılar için öyle değil
dir. Bundan dolayı arada sırada Avrupa ve Amerika mecmuaları ballandı· 
ra baJJandıra bundan bahsederler. Bununla beraber itiraf etmeliyiz ki bir 
rakım misafirperverlik/er de tuhaf bir §ekil alır. Anlatacaklar1m1z onlar
dandır. 

ESKi MACAR SARAYINDA - Eski macar kıralları kendilerine mi. 
safir gelenlerin arabalarındaki tekerlekleri çı!cartıp saklat11Jarmı§; biliyor 
musunuz niçin? Misafir ~buk dönemesin ve ziyafet, eğlenti uzun müddet 
sürsün diye. 

ÇlNDE - Çilf'in bazı klSlmlarında zenginlerin verdiği ziyafetlerde 
sofrada yenilen tavukların kemiklerini ve zeytin çekirdeklerini misafirle
rin omuzlarının üstünden fırlatıp yere atması makbul adetlerdendir ve ev 
sahibine hürmet sayılır. Sebebini anladIDız mı? Btiylece ev sahibinin çok 
zengin olduğunu, birçok upk ve hizmetçileri olduğu için bu sürprüntüleri 
'abucak toplatabilccegini göstermiş oluyorsunuz. 

ESKiMOLARDA - Eskimolarda misafirperverlik pek fevkaladedir. 
Orada bir misafiri ağ11lamak, rahat ettirmek için bütün aile muhakkak, 

bir hizmet görür. Bunlardan birisi, memleketinizde yatak odasının dışm
da pek göremiyeceğiniz bir kap içerisinde fok balığını pişirir. Birisi el 

ile yenen bu ye.ıatkten sonra ellerinizi yıkıyabilmeniz için bir tas getirir. 

Bu sırada bir üçüncüsü de havlu yerine kullsnrlmaJc üzere bir çaput par

çasını elinde tutar. Eğer gece kalkacaksanız yalnrz yatırılmıyacağınızı ve 
genç veya ihtiyar bir kadmrn da yatağınıza misafir edilmiş olduğu11u hay
retle görürsünüz. Her miJ/etin kendine mahsus adetleri vard11! 

Giineşe dönen ev 

1talya'da son zamanlarda ''Güneş çiçeği" adlı bir ev yapılmıştır. Bu ev 
o şekildedir ki oturma odası daima güneş geldiği tarafa karşı olması için 
bir mihver etrafında döner ve bunun için lazım olan kuvveti de, evin mer
kezine konulmuş üç beygirlik bir makinadan sllr. Daha neler göreceğiz/ 

l~~tik ök~eler na ıl keşfedildi? 

Bundan yirmi beş, yirmi altı sene kadar evci genç ve gürbüz bir adam 
büyük bir fabrikada bir iş almı§tı. Bu fabrikanın bıiyük makinaları işleme· 
ğe başlayınca bütün binada çirkin bir ses çıkarıyor ve bu ses genci rahat· 
sız ediyordu. Buna çare olmak üzere bu adam, bir kauçuk nıindu bıılup 

ayaJclarının altına koydu ve rshatsrzlıktan kurtuldu. Bir gün muzibin biri, 
bu yastığı çalrnca genç, bu sefer de iki parça lastik bulup ayakkablarının 
altına mıhladı. 

ismi O'Sullivan olan bu genç adam, Mstik ökçelerin mucidi ve dünya
da en ileri gelen lastik ökçe f sbrilcatörlerindendir. 

O' Sullivan için reklam yapt1iımızı sanmaymlZ. 

Dünyamızın hali 

Gazete ba§lıklarına göre: 
Roma, bitaratların arasına girdikten sonra Berlin acaba daha mı uysal 

olacak? - Bütiln cephelerde iki taraf da muvaifakiyetsizliğe uğ11yo• -
Borçlarını ödeyemiyen iki bakkal telefon teJJeriyle kendilerini asarak._ -
itfaiye çavuıu Fauvea~nun karısı Mdea zehirlendi? - Bel~iluda eheml· 
yetli bir casusluk hidisesi - Bakhl kadına tecavllz edenler henüz bulu • 
mmadı - Bllyilk bir ingiliz deniz tayyaresi Girid'de parçalandı - Parfiı 
serzevatçılarr grevi devam ediyor - Bremen vapuru Nevyoktan kalkarken 
bldiseler oldu. 

Tek iyi haber: /anet Makdonald evleniyor. Fakat ne cesareti 

Ekmek dokuz buçuğa 

Ankara Belediyesi, ekmek liatını, ayın yirmi beşinden itibaren, dokuz 
buçuk kuruıa indirdi,· Fuat bel«liye il,nrndan haberdar oJauyanlaı ogün 
bazı bakkallardan ekmek alırken on kuruı 6dediler. Halbuki iiatm inmi§ 
bulunduğu fırmlar ve bakkaJJarca tabii biliniyordu. 

Bu gibi mDnferid h§diseleri, alakalı resmi makamlar nasrl kontrol et • 
sinler? Mesele, sadece ticaret ahlakı ve umumi terbiye meselesidir 

Kiğıdlı pencereler 

Bu mevsımde, Ankara içinde, tm kısa gezintide bile, pençereleri Jc§ğıd· 
Janmrı birçok apartımanlara rastlanıyor. Bu, şu demektir ki bu apartrman
larda oturanlar Anksradan daha serin, daha gölgelı, daha sakin yerlerde 
yazı geçırmeğe giderken güneşin mobilyaları bozmamasr i~in evlerinin 
~m;erelerini kiğıdlamışlardır. Fakat An.tara bu yaz serin, gölgeli ve ~ok 
sakindir. Yalnız dülger ve kolll§U ,ocuğu gürültüsü olmaaal 

u ·IJ. us 

Dost Sovyetler 
Birliği, B. Fuad 
Bulcaya büyük 
kurul nişanını 

verdi 
Moskova, 26 (A.A.) - Leningradda 

iki gun kalan Tfirk hava kurumu baş· 
kanı B. Fuad Bulca 24 ağustosta, Moır 
kovaya dönmüş ve Tuinoda yapılan 

tayyare bayramı tenlikterine iştirak et· 
miştit'. 25 ağustosta TUrkiye işgüderi 
B. Ferruh Alkent, B. Fuad Bulca şere· 
fine bir kabul tertib etmiştir. Tayyare· 
cilik teşkiHitı merkez komitesi başkanı 
B. Aydeman dıf i9terl bakanlığı şark 
bürosu şefi Zukerman ve bu bakanlık 
ileri gelenleri ile Türkiye büyük elçi· 
liği memurları kabul rcıtminde hazır 

bulunmuşlardır. 

Verdiği bir nutukta B. Aydcman 
Sovyet Rusya tayyarecilik teşkilAtı re· 
islik divanının tUrk ve Sovyetler birli
ği milletleri ve her iki memleketin tay
yarecilik teşkiHltı arasındaki dostluk 
bağlarının bir nişanesi olmak üzere B. 
Fuad Bulcaya Sovyet Rusya tayyare 
teşkilatının ancak 200 azasının malik 
olduğu en bliyilk kurul nişanını verme• 
ğe karar verdiğini söylemiştir. 

Bu sözlere cevab veren B. Fuad Bul· 

ca, böyle bir şerefe mazhar olduğun • 

dan dolayı hararetle te§Ckkür etmiş ve 

bu harekette Sovyet Rusya ile Tilrki· 

yeyi birbirine bağlayan münasebetlerin 

yeni bir gösterisini gördUğünU söyle· 

miştir. 

B. Fuad Bulca, her iki memleket a

rasındaki dostluğun uzun senelerden

beri aynı kuvvetle devam edegeldiğini 

ve bundan böyle de her iki memleketin 

menfaatlerine uygun olarak gelişece

ğini ilave etmiştir. 

DiL KÖ~ESl 

,'Kadıköy halkının dillere destan 

olan susuzluk iniltileri de göz önUne 

çetirilirse bu şirketin de bUtün bir A· 

nadolu mıntakasına neler çektirdiği 

apaydın ortadadır.'' 

"Susuzluk iniltileri" tabirinin gara· 

bet ve zevksizliği bir yana, inilti tibi 

ancak kulağa hitab «len bir şeyin göz 

liniJne getirilmesini istemek ayrı bir 

garabettir. Bundan bqb cilmleain bi· 

rinci kısmı "getiriliru" diy• bittili 

i~in cDtnlenln sonunu "ortadadır,, diy11 

değil, "ortaya :fıbt'' diye ıetiımeJı 

icab ederdi. 

••• 
NEvelki giln piyasamızda limon U· 

zerine hafif bir hareket batlar &ibi ol· 
du." 

"Limon üzerine muamele yapılması" 
tabiri doğrudur, ama, ''limon azerine 
hareket başlamasl' batalı olmaktan kur
tulamıyor. .... ,, 

"Bazı insanlar resim ve kitabı ayrı 
ayrı ve biribirlerine yaklaşmıyacak ve 
yaklaşmaması lazım olan iki hadise o· 
tarak görüyorlar.'' 

lstanbul gazetelerinin ifadesini kul
lanarak diyelim ki; 

"Resim" le "kitab'' ın h§diu diye 
adlandırılacağma artık ister inan, ister 
inanma/ 

Gerçi, resim ve kitab, memleketi
mizde bir hidise teşkil ~der ama, me· 
c: 2-1 manasiyle. 

Profesör Nimbus'un maceraları - Her şeyin kolayı bulunabilir, (Le ]ourna/'dan 
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Tarih· !{urumu 
Trakyada lıirçol{ tarihi hakikatleri Jile 

na ~ıkaracak yeni bir hafriyata ha~ 
İstanbul, 26 (A.A.) - Türk Tarıh 

· Kurumu geçen sene Alacahöyükte baş
ladığı hafriyata bu yıl da devam et
mektedir. Kurum bu hafriyattan başka 
ikinci bir hafriyata da başlamağı ka· 
rarlaştınnış ve Trakya umumi müfet
tişi ve tUrk tarih kurumu unursal üyesi 
General Kizım Diriğin Trakya höyük
leri hakkındaki raporlarını dikkate a· 
larak ikinci hafriyatın Trakyada bat· 
lamasını muvafık bulmuştur. 

Bu mak&atla geçen haf ta kurum, 
yardımcı üyelerinden, İstanbul üniver
sitesi eski zaman tarihi doçenti ve İs
tanbul müzeler umum müdür muavini 
arkeolog B. Arif Müfid'i bu höyükleri 
görmek ve hafriyat yerini tesbit etmek 
Uzere Trakyaya bir tetkik seyahatine 
göndermiştir. 

İki gün evet şehrimize dönen B. A· 
rif Müfid'in bu tetkikatı hakkında 

verdiği rapor kurumun - Trakya U• 

mumi müfettişi General Kazım Diri· 
ğin bulunduğu - bugünkü toplantısın· 
da okunmuş ve Alpullu şeker fabrikası 
civarındaki höyük bu seneki hafriyat 
için en muvafık yer olarak seçilmiştir. 
Arkeolog B. Arif Müfid'in reiı;lik ede
ceği bir hafriyat heyeti ağustosun 80• 

nunda Trakyaya hareket ederek derhal 
hafriyata başlayacaktır. 

Diğer taraftan kurumun Alacahö
yükte devam eden hafriyatından da son 
günlerde dünya arkeoloji tarihinde çok 
ehemiyetli telakki edilecek kültUr et
yası meydana' çıkmaktadır. Geçen yıl 
açılan S<lhanrn yanında ve sekiz buçuk 
metrede geçen seneki hafriyat tabaka· 
lan hizasında gene mühim mezarlar 
bulunmuş ve bunların içinde bir çok 
altın, gümüş, bronz ve seramik kültür 
eşyası ve birçok sağlam insan iskelet· 
leri meydana çıkmıştır. Hafriyat heye
tinin kuruma gönderdiği 20 ağustos ta· 
rihli son raporda ise şimdiye kadar az 
görülen nakıslr bir demir parçasının 

meydana çıktığı da haber verilmekte· 
dir. Bu demir parçafı bakır devrinin 
çok nadir ve kıymetli bir lüks e9yası 

' Türk - Sovyet 
ticaret anlaşması için 
16 mart 1931 tarihli tUrk-tovyet ti· 

caret ve aeyrlaefain ve 21 buiran 1934 

tarihli ticaret anlqmaıı felhedilmiı ol~ 

mayıp bunların mUddetlerinln 1 kinu· 

nuaani 1937 de biteceil ve iki dost dev• 

Jet arasındaki ticari münasebetlerin 

.ekteye uframamaıı l~in bu mUddetin 
hitamından evet müzakeresine başlanıl· 
ması hususu Sovyet hükümetine bildi·, 
rilmlttir, 

ve şimdiye kadar tesbit edildi 
işlenmiş demirlerden biridir. 

Türk Tarih kurumunun bO 
çahfUlClsının dilnya tarih il 
kadar büyük bir takdir ve '·- ---~·~-

yandırdığını son Oalo kon ;it 
tczahUrler pek güzel gösteflllC 

•• 
Kurultayın üç._-11 
günü Halke\TİP": 
coşkun gösıerliJ. 

kutland• 
'OçUncil Dil kurultayını kU 

çin dün gece de Ankara halk 
yUk salonu tam bir halk ]ıalabl~ 
kenden doldu. Kemaleddin Ş 
vayı halkın ruhuna sindirecek .,e 
na yer ettirecek bir vuzuhla 
Dil kurumu çalrpnalannm ':,..ı 
bir bir çizdi; dil devriminin 
için yapıldığını, nasıl halk ile 
yaplıdığını tebarilı ettirdi. ı>il 
hının muhtasar ve mükeınınel 
rihçesini yaptı. Ata türkün b~ 
mi gibi bu dil devriminin de i_ 
yük ve çetin bir işken ne kadl' 
leli ve özlü çahflllalarla baprıll'~ 
ya konduğunu anlattı. Karı!ık ~ 
rarlarınr, öz dilin Ustünlüğunil ~ 
1f ve icazlı misallerle meydana 1ıi' 
Dilin milliyetin ne kadar esaslı -" 
nü olduğu üzerinde durdu 'VC ~~ 
halkın anlayacağı bir dille ay 'fJI 
Tarama dergisinin, dil kılavusu~ 
ı:ırlanma safhalarını açıkladı; ....Al 

dergisinin hazırlanmakta otdur',i.! 
tün ehemiyet ve şUmu1UnU g<Sı ~ 
koyarak mUjdcledi. Bu hususta~ 
!erinin sarfettiği candan gı 
zikretti. Güneş - Dil teoriıniıl~cl 
ruluğunu, üstünlüğünU ispat e ~ 
liller saydı, Bu uğurda çalıf~ ~ 
li ölilleri: Samih Rifatı, :Reft .,c ~ 
ve Celal Sahiri hürmetle andı ;, 
bu saygıya, bir dakika su~ "' 
etti. ~ 

Nutuk, dil kurultayında .z;~ 
gibi "TUrk dilinin ]curucu ve -
cuı;u AtatUrkU bir daha, bir ~ 
daha aayıı ve şükranla analıJD,t ~ 
nin uyandırdıft uıun aJkfl'' 
bitti. -11. 

Nutuktan 10ııra Cezmi Taı:;, .f' 
bverelim mi?,. ve Kimuran ~rif' ıl 
ıeJ:lin köylü kardqim,, "~ 

1 
.,.,, 

ru,, , "Denize wıım., tiirleriJS 
lar ,,e cqıkunca alkıtlandılat· i ~ 

Bundan aonra manevra fi~ tJ11. 
rildi ve halk c()fkun ve le~~ ~ 
u geçirdi ve niçin .evindıtlid. 
ettif ini a~Jayaralr dağıldr. ~ 

H ii d ise ter ve hakikat~ 
kadderatı, timdi de la- yan ba9ladıl111:,.. ;;t 
panyada bir kızılca kı- veriyor, öteki, "'-•"-' 
yamet koparmaktan geri ayı kökUnden ,._.-..# 
durmadı. 1914 • 1918 fc· yordu. ı~ir 
laketinde kan vergisi lçeriainde Y sıt ~ 
vermiyen bu toprakta mız asır, batti • 19.."".:.
•imdi kardeş kardeşi ğil yıl, ay ve ~~ o~~ 
boğazlıyor. Elimize ge· olup biten s,eyle ek ~ 
len resimli dergiler, yı· ğu P'ibi, ö~rcrıd1t1K .:./# 
kılmış evlerin, caddeler· nasib olamıvo~~~~ 
de yatan cenazelerin, hesiz. bu bir ~~ 

A ylarca bUtUn dünya· 
nın gözünU kendine 

çeken habeı-italyan har
bında hakikat. iki tel· 
graf istasyonu arasında 
bocalayıp durmuştu: Fa· 
lan yerde bir barb ol· 
muş, diye duyuyorduk. 
İtalyan kaynaklarına gö
re binlerce habeş ora
cıkta ölüyor, neleri var, 
neleri yoksa İtalyan or· 
dusunun eline geçiyor
du. Bir iki gün gecike· 
rt.K gelen habeş telgrafı 
ise bu harbın neticesini 
bir zafer diye koyu renk· 
1i orduya malediyordu. 

Bugün artık bu facia 
nihayet bulmuştur; Hct· 
beş • İtalyan haber dil· 
elJosu da sinirlerimizi 
kurcalamıyor. 

Fakat beşer sinirleri· 
ne biraz sükflnu fazla 
ızören yirminci asır mu· 

• hl k d 1 tır. E~er gaz.ete t71rt"'.'~ 
ağlaşan sıya t a ın a- rınrla yer nlAn btıtef~,,.-
rm resimleriyle doludur. tıer 

rin; tutma?: hA e~~ 
Şimdi gelen bu haber• rınki tarihçinin le rrr-:.. 

ler, gene aynı hadiseyi, birer belıre otar 
aynı günde, ak ve kara dı· kal edecekse.. :~u ,~ 
ye anlatıyor. Birine ina· sızht-tan on 1< 1 ~· 
nırsanrz hiikilmctin mi· nesiller de "'f rd '
lisleri ilerliyor. önekine kurtaramıyae:ık ·t'' ~ 
kan rs:ınız asiler mu· A b ••J-lab• titr.:: ca a te 
zafferdir. "Kabil" birer 0 __ ı.'b 

Evelki gUnkü gazete· 11'erkezine Sii''da ,..-...ıff 
de yanyana basılmış iki dtlar, onlar t e'.· 
telgraf vardı: Birisi Ar· tUrlfl mU haretc 
navudlukta kırat Zogo• terdi? 
ya kartı bUyUk bir is 
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SON DAKiKA: 
bir Sekizinci &lvard Atinada büyük 

gösteriyle karşılandı 
gıı, fakat aynı umanda bUtUn etente
rinkalbinden tqan umumi ııevinç do 
tezahür etmektedir. İngiliz krıalının 
Minovra şehrini ziyareti ve sulh rcmzl 
olan mukaddes zeytin ağacının hali 
yemyeşil durduğu ilahenin mabedine 
çıkması, en derin bir remzi manlyı i· 
fade eder. Partenon mermerleri üze• 
rinde asırlardanberi dolaşmakta ola 
hikmet ve müaalemet zihniyeti, büyük 
ingiliz milletinin muttarit hayatına ıl· 
ham veren zihniyetin aynıdır. BUyUk 
dost milletin şefine elen aleminin en 
hararetli selamlarını arzetmcai için kı• 
ral Eduvard'ın bu ziyaretine reamt bir 
mahiyet vermeye biç de tUzum yoktur. 

Atina, 26 (A.A.) - BUtün gazete- ı 
ler resmi tören yapılmamasına rağmen. 
atinalıtarın ingillz kıralı Sekizinci Ed· 
?ard'a kallı gösterdikleri kabullin ıa• 
tnimtliğinl ve heyecanlılığını belirtnıek• 
tedirler. Kırat Edvard, halkın tezahiir• 
lerine mukabelede bulunmak üzere in· 
giliz elçili~i balkonuna çıkmaya mec• 
bur olmu-;tur. Her türlü hazırlığın yok· 
luğudıır ki, halkın bu toplantısına sa• 
inimi mahiyetini vermistir. 

Mesıı;eri d'Aten divor ki: 
••Bu hissivatın esaslı sebebi, BUyülC 

llritanvanm maddi kuvvetine karşı olan 
lıavranhk değildir, fakat bilhassa !n· 
tilterenin bu kuvvetini istimal edisi 
tarzıdır ki Yunanistan bir bucuk asır 
içinde bunun birçok misallerini gör
tnU~tür. 

Katimuini diyor ki: 
41tncriltere kıralı. dündenbcri, Yuna· 

tıistan l-ılikUmet merkezinin misafir~· 
dir. 'Rütün elenlerin bu ziyaretten du\•· 
dukları sevinç ve heyecan. yalnız Ati• 
nanın bUrtlndiığU bayram havası ile de· 

Yunan elçiliğinin 
İstanbul, 26 (A.A.) - Yunan orta 

elçiugmden neşri rica edilmiştir: 
. Bazı latanbul gazeteleri Atina'da in

tişar etmekte olan "Akropolis" gaze· 
t . . . esının neşretmiş olduğu bazı haberlen 
dercettnişlerdir. Bu haberlere göre aon 
zamanlarda yunan hükUmeti tarafmdan 
alınmıı olan tedbirlerin memlekete bil· 
JÜk bir memnuniyetsizlik uyandırmıt 
Ye milletin tehdide maruz hüriyetlerini 
llıubafaza etmek için hükilmetin icraa· 
tına karp gelmeğe azmetmit bir halk• 
çıl~r cephesinin te,ekldil etınit oldu&u 
iddia edilmektedir. 

Akropolia gueteal katiyen bu kabil 

Akropolis de töyle yuıyor: 
Heyecan içinde bulunan etenler, 

bu halkçı kıralın biitUn yüksekliğini ha· 
kiki bir hayranlıkla takib etmektedir. 
Halk, bu parlak sadeliğin haşmetini te· 

nııı~a etmektedir. 
Proia, Elefteron Vima ve diğer blitün 

gazeteler de aynı tarzda yazılar yaz· 

maktadırlar. 

bir yalanlama~ı 
ti§81' eden bu havadisler tamamiyle yan· 

!ıştır. 
Yunanistan otta elçiliği yunan bat· 

vekilinin komünistlerin hapse atılmasın· 
dan sonra venizelistlerin de tevkif edile· 
ceklerini beyan etmit olduğuna dair o
lan haberlerin de aaılsız olduğunu Ulve 

eder. 
Yunan bUkUmetinl musevt aleybdar• 

lığı itlerle mütcba88ia gibi gösteren ba· 

sı türk gazetelerinin bu nqriyatı da 

tam•miyle aaıı.ısdır. 
Yunanistanda mutlak bir lllk6a bll• 

Jd1m aQrmekte .. yplyet aonaa1 bir 
bir eurette bıJdtaf etmektedir• 

-~ . rler ne9retmemit oldutundan ın• 

B. Stalinin Sovyet ordusuna hitabı 
sinde bulunuyonP· Artık her an pro-

Londra, 26 (A.A.) - Evening Nen leter vatanın ınUdafaası için canınızı 
l&zetesinin Moskova aıubabiri bug\ln fedaya çağırıtabilirainiz. Bu anı slz 
Stalin tarafından radyoda Sovyet si· .... ._ ... ıarmwr nsl laht ı clerplf etmlttinls. ..,.....------ • 

1 kuvvetlerine yapılan hitllben n et atmaktadırlar. Bundan dolayı hazır 
~lrca kısımlarını gazetesine bildir- ~tunuz. Sizler ki büyük memleketimi• 
llıekteı'Hr. ·n hududunda bulunuyo~nuz, lyl 

~talin ezcümle demiştir ki: . ~k ilik yapın~." 
Çok mühim ve kati hidiseler arıfe• ç 

Mısır • ingiliz an1aşması ve B. Eden 
Londra, 26 (A.A.) - tngillz • mısır dır.Nah ftl.A&.. ıu suretle mukabele et• 

andıaşrna81nın imzası dolayıaiyle bir nu- . al r-r-· 
tuk ıöyliyen B. Eden, ezcumle ıu söz· mlıtır: .u • .-a bir sembol olarak 
leri ·· 

1 
. • -Bu an~ aoy emıştır: . elikki lunal>ilit• tıııilterc ile Mmır bu 

• - Her iki memlekette de İngiltere t 
0 

il dOnya muvacehesinde ild 
ile Mısır'ın menfaatlerinin afl?1mıyac~ andla~ d:. millet gibi çıkıyorlar ve 
ıurette biribirine bağli olduguna daır mUU ve eaal birlliinde bulunmalı ve 
kuvveti durmadan artan bir 1canaat var· ser~ :uttefik olarak kalmait te-
dı. Bu anlaşma, inglliı • mısır ınUnaae- sanı tınlt olduldanm ilin ediyorlar. 
betıerinde yeni bir safhanın bafiangıcı· ahhild e 

Asiler fruna haki Dl tepeleri aldılar 
Bu askerlerin muntuam n ıallm ck

aıtlf p1cer oldukları beabolllcllr. Çla

ldl araıarınclakl f 1111aları ve lttlkamtt

ıenm blJUk bir katiyetle mubafua et-

Londra, 26 (A.A.) - Royter ajan
tıftın timalt İspanya cephesindeki mulıa· 
biri yazıyor: 

bıtililcllerin fuhlardan ınflrekkeb 
01ınau muhtemel bulunan munwam 
kuvvetler Bariatu'nun kar'fııındald te

peler boyunca barb ntzammda ilerlemek· 
tedirler. Bu tepeler, trun fdırine blkim 

mektedirler. 
Bu tuvvetler, dün hGJdbnet kuwet-

lerinin e)iııde bulun&D bir takım evleri 

ıimdidcn .,..ı etınit bulunuyorlar. 

'1ıu.lunmaTrtdır. 
B. llitler Amiral Uor'!İ kon11fmas1 

Hitl in A)JDaDPYı bol,eriklll• 
Paria, 26 (A.A.) - ffaY&a ajansının l tında er • W 

Ttroldaki bususf muhabiri macar naibl Jcarfl mUdafllUI cserındea büyük r 
Anıiral Horti ile B. Hitler araaıııda ya- takcflrlo baJıaetmlt ve demiftir ti ı 
Pılan cörilpnede bllballa tıpanya lf" ,._ Bolterik bir Almanya Av~pa· 
leriyk Avrupanm bol9erildeflll"i tehl•·ı nın JOD:I oır.rdu. Bir avıııpalmm kendi 
h.inin glSriltUldUiUııU zanneUM~J%. L __ u..a.Mn vu ,eçıneeı tmklmıaclır.,, 

Amiral Horti bu muhabire beyana- DCDU5 ... - j 

' 
Değerli bir Sovyet kumandani ôldü 

bir çok m&Uüm mevkilerde bulWUDUftu. 

1911 
de 1ısaflllil olarak tam orduya il· 

-
Moık1>va, 26 (A.A.) - Tal ajanlı 

bildiriyor: 
Sovyetler birliği nıerked icr:" komi• 

teai anından kızıl ordu ba\'• dairesi te
fi ordu kumandam Scrgey ıc.amenev, 55 
Jatmda olduğu halde, dUn k:ıaa ve elem· 
li bir hastalıktan sonra öünDftilr. 

1881 de doğmuı olan Sergey l(aıne
nev eski orduda kurmay miraJayı idi ve 

" reisli i de dahil olmak Q%cre 

tlhak etmit ve 1919 dan ldbaren CUIDU• 

riyet ordulan bq ınımandanbiına ıeti· 
ribniftir. iç harbten aonra da blr çok 
aıllbim memuriyetlerde bulunmuttu• 
xamenev'in devlet heubna yapılacak 
olan cenaze töreni protrammı hazırla· 
pıak U.ero bir komis)'OA tegldl olun-

muıtur· 

1 

Birbirini tutmayan iki haber 

B. Hitler Amiral 
Horti ile ne 
görüsecek? 

.# 

Amiral Horti ile ne 1conuŞRr111clatı meraA 
edilen 8. Hitler 

Hinteris, 26 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinin öğrenditine ıore lıpanya 
vakalan, yalanda B. ffitıer ile Macaris
tan naibi hUldlmed aaıirll Horti anan· 
da Be~·c1e vuku bulacak carUt
menin menuunu tqldl edecektir· 

11.cariltan bllldlmlt naibiDİD ulan· 
mü için bu eeyahate çıkmll oldutunu 
ileri atırmelr udece bir babafte bulmak 
delilcllr· Filftld. amiral Hortl dal ke
pi a•tamaktaa bOyUlr bir ...-k duyar. 
Şlaadlye kadar dört tane dal keçili a'I• 

Jaauttır• 
Her halde bu tlyat! c&rlfllleler, ha· 

rırlanmıt delflclir ve amiral Horti'nin 
dyfl'eti, bizzat B. Hltler için de bir ıUr· 

priz olmuştur. 
VarfOVa. 26 (A.A.) - iyi bir bF

naktan öğrenll~itlne göre, B. Hit1er ne 
amiral Hortl. Trianon anlıtşması hUldlm· 
terinin tersine Mar~rlıtanda Mecburi as· 
kerJlk bimıetinin ilim meselesini ıöril· 

ıcceklerdir. ---·----
Yeniden. reis set:iline 

B. Ruzvelt bir ci
han sulh koni er an

sı toplıyacak 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nft10rk Tay· 

mis ıazetcai yuyor: 
B. Runcltin lldnd tqrln ayında tek· 

rar cumur reltlifine aeçildiii takdirde 
!ngiltere kıralı aeldzlnci Edvard Ue, BB. 
StaUa. Hitler ve Lebrun'un davet edi· 
Jecekleri bir au1b konferansı toplamak 
4ottınceelnde oldutu haber verilmekte-
dir. • 

Japonya Ue Çinin ve diler memle
ketlerin detecelıri de bu konferanaa da
vet edileceklerdir. 

B. Ruavelt'ln bu tasavvurundan ban 
11miml arlcadqlarma baheetmif oldutu 
aöylenmcktedlr. 

Dr. Şaht Pariste 
(Bqı 1. inci uy/ada) 

Janmda 'brtılaımtlardır. B. Şabt. Al· 
manya bUyilk elçilltlnde mlaaflr edile-

cektir 
Fransız politik •e ekonomi mahfil· 

tere alman dO'llet banlruı direlrtaril· 
nün Parial ılyaretlne btıyilk bir ehe
miyet vermektedir. B. Labeyri'nln Ber· 
llno yaptılt ıiyarete bir mukabele ol
dulu malBm ile de B. Şaht•ın Pariı'e 
gelitl blr çok politika ve finanı ve eko
nomi ac!amlan ile temua veaite olaca· 
iı da wıılmaktadır. 

Neler lconutulacalc? 
Berlin. 26 (A.A.) - BerUner Bör

aesı ZaytunC B. labtm Fransa nuır· 
ları ve devlet adamları ile yalnız eko
nomik ıneaelelerl delil. aynı zamanda 
halihazırdaki politika meselelerini de 
ıöriifccelinl yazmaktadır. 

HABE 
lrun ve Sen - Sebast ·ende şid

detli bir harb haşladı 

Her iki taraf da kuvvetlerini artı 
Bük.. k nyor. 

uınet uvvetleri ve asiler vazi tin 
kendi lehlerinde olduğuna hildirm:~f.e 

devam ediyorlar 
(B•ıı 1. inci sayfada) 

menzilli topları tarafından bombardı

man edılmitir, 

*** ~araelon, 26 (A.A.) - Aragon cep-
hesıne gitemktıe olan bir kızıl süvari a
layı, Jeneralite sarayının öniındıekl cu
muriyet meydanında bir geçid resmı 

yapmııtır. 

.. ~· Kompanis balkona çıkarak halka 
gorunmu,tilr. Mumaileyh, alay kuman 
danı tarafından selimlanmıı ft kuman
dana mukabele ederek kızıl arkada,ıara 
cephedekilere selim götürmelerinı ve 
di~ipline rıayet etmelerini tavsıyo et
mıştar • 

H ükümeı kıtnlannın 
muvaf/akiyeti 

Banelon, 26 (A.A.) - Havas &Jan
ıının hususi muhabirinden : 

Aragon cephesinde merkez mıntaka
ıında blnbafı Pereı Farru ile sendika 
list Duruttinin kumandası altındaki 

kuvvet, Saragoa llıe Hucaka aruındaki 
bailantıyı k01111ıCk mabediyle llonoe
rillo ve Farlete bubalan dftl'lllda bil· 
yUk mikyuta bir banket yapauftır. 

§imal mıntakumda cumuriyet tay· 
yareleri, Hueakanm pnuıUnde 4 kilo
metre meeafed• lhtlWcllerln l9pll al· 
tında bulunan vadiyi bombardmıan et· 
mlilerdlr. Labinanıp kasabasında bu· 
lunan bir fabrika bombardıman edllmıt 
ve patlayıcı maddeler yapılmasına mah· 
ıuı olan pavyonda patlamalar olmuştur. 

Humaalte ismindeki framg pao&e· 
ılnin muhabiri, atır surette yaralaıınlf· 
tır. 

Mayork aduında hükilmet kuvvetleri-
nin harekatını idare etmekte olan tay· 
yare yUzba,111 Bayo, ıu tebligı vermi9· 
tir. 

Cumurtyet tayyareleri Mayork ada 
undaki Laa Palmaı deniz ve hava Uısül· 
harekelerini bombardıman ederdE üç
deniz tayyaresini tahrlb etmiıtir. 

Kameran tXJpıırunda neler 
tuırdl '? 

Londra. 26 (A.A.) - Taymia gaıe
teainln buaual muhabiri, Lizbondan ıe· 
len ve Rahat yotlle ulqtmlan bir habe
re 16re aon samanlarda iapanyol barb 
,...Uleri tarafmdan arqtırılmıt ve mu· 
ayene edilmit olan Kamerun adındaki 
alınan vapurunun Llzbona aekla ton 
harb malzemesi çıkanmf oldup bildi· 
rilmektedir. 

Viıburc adında ld lsveç vapuru da 
Lbbona ılW. çıkannıttır. 

Bu vapurlarda hafif tanklar, bomba· 
lar meYcud otdupndan ve bunlarm la
panyol lallerine cönderilmek flzere bu 
vapurlara yWdetilmlı bulundutu tay· 
lenmektoclir • 

fqllterenln ıuıacafl yol 
Londra, 26 (A.A.) - Bakanlar arua 

dıı lfleri komitesinin dilnld.l toplantı 
ımda, ıon hıldieclerden dolan aıy&ll va· 
ıiyet tetkik olunmuıtur. 

Bakanlar. lapanya bldiaelerlne mu. 
dabale etmemek bakkmdald fnn111 to
,ebbUailnUn muvaffalriyed Ue bu mae· 
ledı lnllli• diplomuiainln yardunm· 
dan memnuniyetlerin! t,bar etmıflerdlr. 
!acllterenin müdahale etmemek karara. 
gayet açık diplomatik 1ebeblerden dola· 
yı devam ettirilecek ve hükümet, bu bu· 
ıuata mutWc bir bitaraflık vuiyetinden 
hiç blr ıuretle ayrılmıyacaktır. Sanıldı· 
lıaa söre. babnJar, mUdabale etmemek 
mnelellnln mOatakbel lnkifaf ufhala
nnr Parla lle g6ri1pnek ve halletmek Ü• 

HN B. Edene tam aal&hiyot vermi,ler· 
dlr. lıpanya meaelesi kar9ıaında bir uz. 
la9tırma ihtimalinin de dikkate alınmıt 
oldup unılmaktadır. Bununla beraber 

llOdahal11 11tmt1melr 1ranrı etralı-.. 1 ., ~ . 
paay• ı • aalqmaaı i~ia ruı ulibi ·ı ,. 

vt1rı •a B. Eden 

bu vadide mevzuubahaolacak ,ey, daha il 
yade, dahili harbın daha insani bir bale 
ıetirilmeal için gayret urf edllmealdlr. 

IL•ll1!1~1-~rİft aldıldan ıelalrler 
Valladolld, 26 (A.A.) - Asilerin U• 

mumt kararglbınm haber verdiği • -b" ne iv-
re ır Aıtoryı kolu Ovideo yakınında 
Kanga11 inat etmlttir. 

lhtililciler, Montepenayı ltgal ot• 
mlflerdfr. Ve timdi Splna flzerine yG
rUmektedlrler. 

İhtilalciler, aynı zamanda H 1 
1
,. ue va 

eya etınde kiin Zalamea la Realyi dt 
almı,lardır. 

1' a:ai)·eı hiikiimeıin leh.ine 
Madrid, 26 (A.A.) - Harbiye neza

reti, milis kuvvetlerinin Valde de la 
Kasa del Tajoyu itgal etmit ve orada 
4~ esir almı9 olduklarını bildirmekto
dır. 

Bu esirlerden lklai papaı olup eon 
dakikaya kadar kendilerini ailahları llt 
mUdaf aa etmiılerdir. 

Kordoba cephesinde bir bava muhao 
rebeai olmuttur. Asilerin bir tayyarell 
dUtUriltmUştUr. Bu tayyare, yabancs 
pilotlar tarafından idare edilmekte o
lan 3 mot6rl6 bir tayyare idi. 

Saraıoı mmtabamda lldncl dere
cede ebemlyetf bala bir takım mUaadtoı 
meler olmuttur. 

Valı llleden hareket etmlf o1an bit 
lruwet. Temel'• tekls kllometre , .... 
la,m19 ve oradaki ileri lnınetlerlal 
pU.J.:f\rtmUttUr. 

HUkGmet lruwetlerl, Samoalena 
mıntakuındı yavq yavq ilerlemekte
dirler. 

Mayor1r ıdaunda vulyet, htıldlme
tln lthlndedlr. 

BaneJon'dl!ln bltdfrltdlllne ı8 h 
va kuvvetleri tesirli btr ıurette A:ıc: 
1ephealnl bomt.rdrman etrnl ti 

' r. 
7000 ldtUik bir O.i kuned 
Hendey, 26 (A A) H · • - avaa ıjan• 

muhabirinin öı.rendlM i 5 5•ft• göre lbtiW• 
c terdne muıe,ekklJ 7000 ki ltlk 
kin bir kuvvet, 0 t Mt-yazun clvarma ceı-
mi,tlr. Bu kuvvetler, orada trun • Saa 
Sebaatlene taarrus etm i ._ __ 

1 

-·ktad 
1 

e e ıuuıırlaa-
- ır ar. 

f k
Bu kuvvetlere birçok papaılar da re

a at etmektedir. 

t :UkUmet kuvvetlerinin mukaveme-
t uırlanmakta oldukları ve bllenn 
pllıkllrtUleceklerine kani bulundutdan 
haber verilmekttdlr. 

ri HUk.ümetin Uç tayyaresi, lhtUitcile· 
n Kuıpuzkoa'dakl mevzilerini bom

bardıman etmiııterdir. 



SAYFA 4 
e ez • 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
ıu sekti ve ögleyc kadar ıUrdU. Koınls· 
yon yarın gene toplanacaktır. 

Lugat ve /iWloji komüyonu 
Bu komisyon bugün de toplandı ve 

elindeki işleri bitirdi. Yarınki kurultay 
toplantısında başkana verilmek Uzere 
komiıyon mubata muharriri B. Ktzmı 
N:ınıi raporunu hazırlıyacaktır. 

Terimler komi$)·onu 
Bu komisyon da ôğleden evel saat 

onda toplandı. Tetkik edilen muhtelif 
ınevzular arasında; Dil cemiyeti terim 

duyurmak hırsı, her ihtiyacın Ustünde 
idi. Bunun için fikir alış veriti batla· 
dığı gUn lisana allahlık payesi verlldf .. 
Ve kelim her devirde kutlu bir hürme· 
te erdi. İnaanı insanlığa kavuşturan 
ilk manalı sözUn ne olduğunu araştıran 
eaki ve yeni zaman görüşlerinden bir· 
kaçı kısaca kaydedilmiştir: Turanın 

Babil efsanesi; eıki Mısır dil menşei 
ile uğraşmıgtır. Yunanlılar bu mesele· 
ye daha bilyuk bir ehemiyet vererek 
eski devrin filozofik ve metafizik ekol· 
leri dil meselesiyle de uğraştı. (De· 
mokrit, Sokrat, Pil~ton, Aristo, Epi-

Güneş • Dll t~risiyle dj]Jeri karşılaştırma encümeni 

kolunun çalıtzmları takdire değer gö
rWdU. Ve bu çalışmanın bir an evel 
bitirilerek ilk ve orta talıaıl ııtılahları
nm d8rdüncil kurultaydan eve) mekteb 
Jritablarına geçirilmesi için kurultay 
başkanlığına bir temenni takriri veril· 
mesi karar altına alındı. 

Gramer - Serıtcıks komisyonu: 
Gramer • sentaks komisyonu bu sa

bahki toplantısında BB. Arif Nihad ve 
Yahya Saimin ıki tezini inceledi. Bu 
iki t z fiillerin cümledeki yerine dair
di. Toplanttl rına yarın devahl etmek 
üzere aat 12 de dağıldı. 

HiUlce komisyonu 

kür, Bakun, Wunt gibi filozofların bu 
mesele etrıf ındaki düşünceleri yalı~ 
mıştır). 

On dokuzuncu asrın ikinci yarısın
da dilin menşei meselesi bütün garbta 
bllylık bir münakaşa mevzuu oldu. Ni
hayet V anse de ilk menşei hakkında fi. 

ULUS 

iç" ci 
antropolojiktir. Dil inkitafı bahsinde 
psiko • sosyolojiktir. Fonetik bahsinde 
biolojiyi csaı olarak kabul etmiştir. 

Bütün zamanları ve yerleri bütun dil· 
lerle birleşik olarak tetkik edebilmesi 
bakımından GUneı • Dil teor'ainin fo· 
netik kanunları da pan kroniktir. Pan· 
seye bağlı ıöz ve ses unsurlarını tet· 
kik ve onların birinci insandan itibaren 
kelime yapma bakımından semantik 
kıymetlerini tesbit eylemiş ve bu suret
le nazart bir dil tipi rekonsito etmiş· 
tir. Her haliyle pankıronik olan bu te• 
orl pirhisturikten başladığı ve blıtiln 

dillere şamıl olduğu için şimdiye ka· 
dar w:erlerinde i lenmiş dillerin için
de bu nazari tipe tetabuk eden bir dil 
a mak ve onu katı olarak tUrk dille
ri grupunda bulmuştur. Ana dil olan 
türk lehçeleri grupun ılk m nah sözil
nUn ne olduğu ara tırılmış ve teori
nin bu husustaki izahtan ahnmıştrr. 

Mevzuu yalnız ancak dil teorisinin 
tatbıkatını şamil olduğu için: yalnız 
her kelimede mutlaka gizli veya gö
riınUr bir ana kök bulunduğu, tlirkçe 
ve dolayısiyle bütün dıllerle neg\lsti· 
ğinde pankıronik kanunun hllkim oldu
ğu gibi, etiınolojinin antropoloji esas· 
larına ~öre yapılmasının doğru olacağı 
izah edılmiştir. 

Her kelimede bir ana kök bulundu· 
ğu muhakkaktır. Bir ana kök bazı keli· 
melerde kendini g&terdiği halde bir
çok kelimelerde görülmez. Bunun i· 
çin 'Gilneş • Dil teorisinin (ab, ar. ot) 
misalleri alınarak tetkik edilmi1ıo (ar) 
ve (as) kelimelerinin etimolojik ana· 
lizi de yapılm?Jtır. Her kelimede bir a• 
na kök bulunduğunu gösteren türk ve 

(ikit, iğit, yiğit) bu kelimelerin kendi· 
ıidir. Klasik mekteb bakımından izahı 
yapılan (v.g) değişmesini bizim bakı· 
mımı.ıdan izah için (iğit) kelimesinin 
mana değiştirmeden alabileceği tekil· 
ler tesbit edilmittir. Kategorilerine gö
re bu kelime dokuz şekil alabilmekte· 
dir. Bunlar arasından (lvit, iğit) alına· 
rak aralarındaki semantik münasebet 
gözden geçirilmiş ve ayrı gayri olmı· 
yan iki kelime olduğu görulmüştur. 

Bu iki kelimenin başındaki vokalleri 
diışünce (git, vit) kalır ki bugiin fran
sızcada yaşıyan (guide) ve (vite) ke· 
limelerınden başkaları olmadığı kabul 
edilmiştir. lnı:ilizcc quick, vite, turkçe 

yet ve arabça hayat arasında sıkı bir 
münasebet vardır. Bu kelimelerin eti· 
molojik analizi bizi bu neticeye vardı· 
nr. Hind· Avrupa grupundan Grekçe· 
deki (ivi) kelimesi de belki Vite'yi 
izah edebilir. Çünkü ivi gençlik kuvve· 

ti ve yiğitlik manası vermektedir. Bu 
kelimenin de Guneş • Dil teorisi dışın
da kalmıyacağı meydandadır. Etimolo
jik analizi yapılmıştır. Hind • Avnıpa 
dillerinde hareket anlamlı kelimelerden 
bazı misaller daha alınmış ve bunların 
hepsinde (g-v) mtibadelesi olduğu tes
bit edilmiştir. 

Klasik ekolun dort miınferid Hind· 

Avrupai köklere bağladığı almanca 
(zengen. zeigen, zichen, zeichen) keli
meleri Güneş • Dil teorisi yoliyle hep 
birden bir köke irca edilmiştir. (D, it) 
kuvvet, kudret ve hareket anlamlı bir 

• a 
harb aletleri çıkmaktadır ki bisclt 
!arın aynı olan kelime ve 
ralanmıştır. klbik ekole göre .1 
fei meçhul veya karanlık olan 
daktylos, !ransızça Attiaque 
çok kelimeler bu ana anlam ft 
bağlannuttır. 

GUneş • Dil teorisi Paleo • 
jik sahada semantik tatbiki t 

dilmiştir. Bunun için almanca 
kelimesi misal olarak aiınrnıftıf• 
almanca rica manasına gelen 
kelimesine irca edilmektedir Sd 
menin cermancadan onceki k ki 
idh idi. Grekçede (Pith), Li 
(Fido), cermancada (Bidon) kc 

bu kelimeye baglanır. Çok eski 
lehçelerinden biri olan suınercedC 
hi bu kelime aynen mevcuddur. 

Batan, Ağalutta, Ağalittan. 
tah, Bütmek, Büdım, Bade:ııoak 
mckri yukarda geçen Hind • C 
kelimelerin hem morfolojik bctn 
tik bakımdan aynıdır. Hepsıııd' 
niyaz, iman, bağlanmak ısrar 
rı vardır, Yalnız Yakutçada aJS' 
mmamıştır. Gline§ .. Dil teorisill' 

re yapılan bir analizle bu kel 
gerçek manaları tesbit edilmıştit• 
lllden çıkan elemanların GUnet • 
teorisince tesbıt edilmi rollert 
kelimeler sırasında nüan fark ııı 
hal tebariız ettirir. Bu kelimeler 
polisesi bakımından biıyuk bır ..ı
mış olduğu için bunların hepsiııt 
olacak bir kelime bulalım. Bu 
ana kök (ğ) ye bitişmiş bir (~ ..,. 
den olmadı~ı (ağ + alı) dır. 

Dun ılk toplantısını yapamıyan bu 
t9miıyon, bugUn içtima etti. Ba kanlı· 
ima İzmir saylavı Benal Arıman'ı, mcu· 
bata muharrirliğine Mardin saylavı Ali 
R1,..ayı seçti. Llıgat ve lilolo ii tncümtni 

ana kelime halinde meydana çıkınca 

başka elemanlar alarak fakat gene bu 
manaları kaybetmemek prtiyle birçok 

Arabça libd, ebdal, fransızca 
yakutça ağabit, abidal, franıısd 
deur, türkçe pudnn, Hind • A 
baga, bag ve tilrkçe huğ, baya ke 
lerin aynı kaynaktan geldillni 

lojik tahliline hacet kalmadan 
bilmek zor değildlr. Bu keiiıııeJerf• 
ıinde me-.cut olan h1kim eıeınao 
b) ve kategorisidir. (V. + b) Jıl 
(V.+k} elemanı ilave ediline• • 
kelimesi meydana çıkar. BUk ilk 

!arın ilk defa barındıkları yertcrdl' 

BUdce komisyonu dil kurumunun 
ıldnci ve üçtincU kurultaylar araaında. 
ki iki senelik besablarını tetkik etti ve 
bunları muntazam bularak Kurultay 
batkanlığına vermek tlzere raporunu 
t.asırladr w meaaisini bu ıuretk bltir
mlt oldu. 

Nüsamnanu komüyonu 
Komisyon, Dil kurumu nlzamname

alnin tadiline aid mcaalıinl ikmal ede
ıc k raporunu hazırladı. 

J'akrirler ve ıemennikr 
komhyonu 

Bu komisyon, kurultay llyelerf ta· 
raf rndan verilmiş yeni bir takrir veya 
temenni olmadığı için, dün toplanma

dı. 

*** 
Kurultay, oğleden sonra saat 14 de 

Nuri Conkerln reisJiğinde toplandL 
Ve Başkan ilk sôzu Hasan Reşid Tan
kut'a verdi. Ve B. Hasan Reşid Tan· 
kut çok buyuk bir alaka ile dinlenen 
tezini okudu. Bu tezin hulllsası şudur: 

Beşer medeniyetini kuran biricik a
ınil, panse mUbadelcsinin doğurduğu i
!Dil, yani lisandır. Kafalar işlemeğe 

bqladığı zamandadır ki manalı ı8z par
;aJarı fırlar. Bu ses parçaları, insan gi
)l görünen, anlayan, yaşayan ve çoğa· 
lan varlıklar idi. Duyduğunu bafkasına 

kir yürütmekten (S. L. du Paris) çc· 
kindi. Ve tetkik mevzuu ikiye bölün
dü: 

ı. - Harf lcngüıtik ve ylı§ıyan dil 
psikolojisi 

2. - Prchisturik ve antropolojik len
. güstik 

Klbik mekteb ancak malUın za~ 
ların muayyen yerlerindeki tamam v• 
sikalı dilleri tetkik eder. Klbiklere ga 
re bu dillerin en mllkemmell Hind 
Avrupa dedikleri gruptur. Yakın vak 
te kadar bunun en eıld kolu (Sanskrit) 
idi. Eti dili okununca onu da bu ıU. 
ye soktu. Böylece klbikler milAttaıt 

3200 sene evveline kadar çıkabi1di1et 

Klasik ekolün, bilhassa ısrar 'ttiğf 
Iengüstik umdelerden başlıcası poHtik 
kanunlardı. Bu kanunlar sert Vt' dıtrdı 

Bu kanun bir hakikat tesbitineo v~ 
makla beraber gene hakikatleri ve tah 
kikleTi bunaltan daı ve ~ok titiz prcn
sipe tabidir. Bu bakımdan JengUstik 
kanunlarını ikiye ayırırlar. 

Bütün bu tetkiklerin ve onların do
ğurdl ğu neticelerin sonunda ve bizim 
inancımıza göre hepsinin önünde ve 
Ustünde y ni bir mekteb daha teessüs 

etmi9tir ki onun dayandığı teoriye 
(Günet • Dil) teoriıi adını vermekte· 
ylz. Bu teorinin karek;teristikleri şun
lardır: Dil menşeini aramak yol unda 

Dilerge1er ve ~ne rge1er encDmenl 

Hind • Avrupıı gruplarından ahnmı9 

(ağar-ar) (oğat - ot); (oğas • as) mi· 
salleri veriJmiıtir. 

Güne' • Dil teorisinin zaman bakı· 
mından tespit ettiği acı prenıipi tet
kik edilirken klbik ekolün fonetik fay
dalarının ne kadar dar olduğu izah c· 
dilmiıtir. (g. u) mübadelesi miaal ola-

rak alınmış, değişmelerın umumı olma- ı 
yıp yerli oldugu işaret edilmiştir. Hal· 
buki Güneş • Dil teorisı her zaman. her 
yerde ve her dil içinde bu değişmeleri 
kati olarak ve kategori halinde tesbit 
ettıği yazılmıştır. Kategorilerin beşer 
konsonu kendi aralarında olduğu gibi 
kategoriler arasında da yer değiştire
bilirler. Çünkü kategoriler fonemleri 
gırtlaktan dudak ucuna kadar doğru 

kademe kademe götüren entropo • psi
kolojik bir terbiyeye tabi tutulmuştur. 
Bu değişmeleri kendi bakımımızdan 

anlıyabilmek için (ğ) herhangi bir an
lamından çılnnıf muahhar k~Jimcyi. 

mesela hareket anlamlı kelime ailesin
den (it • mek) söztlnU ele ahrıak gö
rürüz ki bu anlamı bu kelimeve veren 
(ğ) dir. (İtmek) sözünün "it" krsm:

nın etimolojik analizi yapılmış ve ma
nası tahlil edilerek son morfolojik şek· 
1i olan (it) kelimesinden hem kuvvet, 
hem hareket mündemiç olduğu tesbit 
edilmiştir. MuhteJJf tUrk lehçelerinde 
kuvvetli, hareketli, canlı demek olan 

morfolojilere geçer. lt kcli~eıi + Z 
unsurunu alarak itiz olunca hareket 
anlamına • çok obje veya aüj~ ve tanae 

bulunan geniş bir saha vermiş olur. 
Bugünkü türkçede bu modolojide bir· 
çok kelimeler vardır. (.+ı) unıuru, 

(.+<:), (.+k), (.+n) unsuru alarak 
muhtelif anlamlar verir. Hind • Avru· 

pa ~unıpund o sayıınn farsc;;anın a· 
rab imlasiyle (sıtızJ Avru1,.s tras
gripsiyonu ile sıtez şeklinde yazılan 

bir kelime vardır ki inad, taassup, cenk, 
husumet, arbede, kavga, zulüm, teaddi, 
kahır ve kin manalarına gelmektedir. 

Bu kelime pehlevice stez kelimesinden 
dogar. Hind - Avrupa grupuna bağla
nır harb ve cidal manaları veren sivri
lik: diklik, keskınlik, ok, ve kılıç gibi 

Bu kelimenin manaları eöSlC 
ve topografya bakımından wıfl 
mıttır. Duvarlı ve surlu site ıı. 
ve medeni ev ve otağ ,kurmayı ~ 
itte bu Buk hayatıdır. Buk t 

adını vereceğimiz bu hayatı ne; 
zc eden bu elemanların hep ı ) 

dola~ıp kuvvete ve dolayı ıyle (ğ 
ifade ve i aret edılen gune e ,uc 
mektedir. Bük'tekı a açlık 
Hind • Avrupa dillerınd cle ~ 
ruz Buk ana kokünden tilr rnıt 

ki"r meler sayılamıyacak kad r Ç O 
Türkçe BUk,. Sanskritçe Bb J• 

çe Fengeın Llitince Fugerc All~ 
sun Bugan kelimeleri analiz edıl 
Bük ana sozüne tekabul cdeO el 
tarın hepsi kıymet ~kırnuıdan 
&erinin aynı ve hepsı bir asıldall 
ğu tesbit cdilmittir. 

Bu kelime hem semantik, h
folojik bakımdan q olan ttıııd " 

Gramer Vf' sen talcs enrüm~ni 



Almanyada ~ müddetinin uzatılması 
1 

Taymis gaZetesine göre; Aurııpayı 
ancak geni bir Almanya -lngiltere • 
Fransa lokarn.osu kurtaracaktır 

Fransa bir Avrupa konferansı 
nın toplanmasını istiyecek 

Parla, 2' (A:.A.) - Komilniıt 11y
Javlaıdlll ~ koiDfqoııu ikinci bqka
nı B. OlttGa. ba MmilYOD bafkanlıiJlla 
ya.ıdJlrbU mektupta Atman1anııı aake
rt blsmet halı:lı:ındald kararı doJaylSiylı 

Londra, 26 (A.A.) - Atmanyada 
aakerllk müddetinin ikı seneye çıkarıl· 
muı hakkındaki kararı tefıir eden Ne.-
Kronik! Gazeteai diyor ki • 

"İn&iltere, bilbalal. bu '""bı-ar-ııı- abn1n 
llava kuvvetleri i,ıse de- yapacağı teaiı 
ile ali.kalı bulwımakt&clır· Acaba Al· 
lllanya, ingilis hava fıloaunun kuvv t· 
lenmeai kar9ısında, bır b raberhk ta
lebetmiyecck mi? e cıddi ınes e budur. 
Almanyanın aldıgı t dbir r bı.lilU mO-
ufaa aiıtemlıılıı n ba4din çıka 
rılmaamı emretmekt d r ,, 

Taymia gazctesı iıe aynı meulı 
hakkında diyor kı : 

.. Almaııya. ukeri b zınet müddeti· 
Dla iki seneye çıkarılmasının, komünist 
IDfldabalelerine kartı ıııtıdaf aa tedbiri 
Oldutunu lfSylemektedir. Bu aurctlı 
Aımm,., tıpanyayı kana bola ..... 
değer. mUcadele Jleı' hangi bir 
llJbl lldd alenfaatln• m&dabaJe 
ltıneuaek flkrfnl belı tmektedir. Bun· 
darı batb cenber içinde kalmıt 
olınaktan clopn alman ııkınttsmı da 
dikbte aJmü lbmı ıelir. Bu ukmtı 
haldı ftYa lııabu. Fransada rejim de
RJ........- ve Madrlcl ~ 
nclibl unıurların idareyi en,e.riOd• bu
lwıdurmalarından dolayı .U ziyade 
fa•Jepnıftır. Netice olarak tu aöyle

aebilir ki iıtikbal -- fasYtere. ırraa-
• ve Almanya arumda ·~1 
Jeni bir Lokarno paktı Jaıriar6D~ 
tir. İngiltereye gelince, JıUkümet. her 
llıaııp bir fark gozeımeksbin bil pakti 
llrmıti etmeğe wnameıı hazırdır. ... = -

bu Jıomiıyonun fevkalide toplatı yap
masını ııtemı9tlr. 

Fraıucııuıı a'latwlı ıecfblrı.r 
Parll. 3G (A.A.) - Hti PariaiyeD 

pnt•iAIA Jaaber ventiilne ıke. bat
babn Qeneral QmDlen ile bir görUfa:DI 
yaparak Almanyada uked hizmet müd
detinin iki ıeneye ~ıkarılınasından do
ğacak vaziyeti görüpnüıtür. 

Eko dö Pari guetninin haber ver-
diğine gore, bafbakalı. dıt itleri bÜMI• 
mılll müdafaa bakM1aiuml Us 'blMI' .. 
ordu ve doalmDıl. ertı:lnı barbiJellri 
pflerlaMıı miirekkeb oJaa ,tıımek barb 

--- fbDcU topla!Ulllf bulamisaJltadar· 
Hilk&met bir diplamadk protesto yap-
mak fikrinden 'fU ~· ÇUnktl 
tfmdi &JU olan bU~ gillGDç olma
dan bqvunnak ~· Bilhula 
milli müdafaa~-- kuvvetlendi· 
ritmni suıcdf.1- .... 11d .uiyete kari' 
pmek icllJf;blllktıl&· 
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1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 
3A TIN ALMA KOMiSYONU lLANLARJ 

Gedikli Erbaş Hazırlama mekteblerint 
talebe ahn1yor : 

! - Ankara ve Konyadald Gedikli Erbaş hazırlama mektepleri· 
nln ihzari sınıflarına 3 sınıflı ve gedikli orta kısmın 6. aınıflarına 
da 5 aınıflı köy ilk mektep mezunları almacaktır. 

Z - Bu mektepler yatılı ve parasızdır. Mektebe girit prtları a .. 
kerlik ıube bas.kanlığından öğrenilebilir. 

3 - Yukarda yazılı prtları taşıyan ve gedikJl Erbaş olmağa is
tekli olan köylü çocuklarının en geç ZO ev101 936 tarihine kadar 
ınensup oldukları askerlik ,ubelerine mUracaat etmit ve evrakını 
tamamlamıt olmaları lazımdır. ( 167) 2-3349 

IT4AN 
t - 40 metre mikabı gllrgen test günü saat 10 dadır. 

kalas pazarlıkla eksiltmeye kon• 4 - Pa?.arlığa girecelt1erin 2490 
mu4'tur. sayılı kanunun 2, 3 üncU madde-

2 - Hepsinin biçilen ederi terindeki bel~elerle ihale KÜn ve 
2400 lira olup ilk inanç parası aa:ıtinde M. M. V. satın alma ko-
tan lirachr. misyonuna varmalan. (534) 

3 - İhalesi 29·8-936 cumar- 2-3846 

BtLtT 
l - 40 metre mikabı ceviz kalas pazarlıkla eksiltmeve konmuştur. 

" - Tahmin edilen bedeli 6000 lira olup ilk inanç parası 4250 
fir2 ıır. • 

3 - İhalesi 14-9-936 pazartesi gilnü saat 11 dedir. 
4 -- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı k~nun1ın 2, 3 üncU m::ıd

İlelerindeki bilgilerile ihale giln ve saatında M. M. Vek~let komis-
)'Onuna gelmeleri, (612) 2-3950 

BtLtT 
t - 20 metre miki.bı dit budak kalası pazarlıkla eksiltmeye kon

tnu tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3000 lira olup ilk inanç parası 225 

liradır. 
3 - thalesi 12-9-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye Jtireceklerin 2490 sayılı k~nunun 2, 3 imcU mad· 

~eterindeki bilgelerile ihale glln ve aaatmda M . M. V. satın alma 
koır.isyonuna gelmeleri. (613) 2-3951 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

17,5 TON ÇİNKO 

Tahmin edilen bedeli (5075) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
ya.ıılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MildilrlUğü satın alma ko
misyonunca 11 eyUil 936 tarihinde cuma günü saat ıs de kapalı zarf 
Ue ihale edilecektir. Şartname parasız olırak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olaG (380) lira (63) kuruıu havi tek· 
lif mektublarını me.ıkQr günde aaat 14 e kadar komisyona vermele
ri vı kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinJeld 
nNikle mozknr ıUn ve aaatte komisyona müracaatları. (568) 

2-3909 

1CIRIKKALE'DE YAPILACAK iNŞAAT 

Keşif bedeli (136032) Ura (86) kuruı olan yukarda yazılı lnıaat 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüfil Satın alma komisyonunca 
9 eylQl 936 tarihinde çarpmba günü saat ıs de kapalı zarf ile iha· 
le edilecektir. Şartname (Altı) lira (81) kurut mukabilinde komi .. 
yondaıı verilir. Talljlerln muvakkatteminat olan (8051) lira (65) 
kuru,u havi teklif mektuplarını mezktir günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazdı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (504) 2-3877 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 
Nafia Vekaletinden: 
İstekli çıkmadığında!\ dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla 

vllhetinde Muğla • Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira keşif be· 
detli Namnam betonarme köprüsU inşaatının değiftirilen yeni ıart
namelerine göre kapalı zarf usulile eksiltmesi 2-9-936 çarşamba gU
nU saat 115 da Nafıa Vekileti Şoae ve Köprlller Reisliği eksiltme 
kornisvonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evnk (125) kurut 
mu"abilinde Şose ve Köprüler Reiıliğlnden alınabileceği gibi isti
yen 1ı-r bu tartnameleri Mutia Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek 
gör .. hilirler. 

Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek latiyenle
rin resmi gazetenin 3297 eayıh nilhaaında çıkan talimatnameye tev
fikıtn cnnteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları tlzımdır. 

Teklif mektuplarının 2·9-936 çarpmba giinU saat ıs fe kadar 
Ankarada Şose ve KöprUler Reistiiine verilmesi llznndtt. 

(376) Z-3716 

Nafıa Bakanlığından : 
3 Birincltqrln 936 cumartesi cUn11 saat 10,50 de Anbrada Na· 

f ıa Bakanhlı Malzeme Ekeiltme komisyonu odaaında 200.000 lira 
muhammen bedetu 4000 ton kreozotun kapalı zarf usulü ile eksilt· 
mesl yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 10 Ura mukabilinde Bakanlık 
Ma'o:eme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
lıteldilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7.S.936 tarih 

ve 3297 aayrlı nOahasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakan
lıV.tndan alınmıt vesika ite birlikte 3 Birincltefl'in 936 cumartesi 
cUnU saat 9.SO ye kadar Bakanlık Malzeme MUdUrlUğüne vermele-
ri lbımdtt. (485) Z-3784 

!\taliye Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i§ (Adliye Vekileti blnuı çatı tavan-

larının tamlrl) 
Z - Bu ite aid prtname ve evrak JUnlardır : 
•) Eksiltme prtnamesi 
b) Fenni prtname 
c) Tarftirat projesi 
dJ Ketif cedveti 
h) Mukavele projesi 
fstiyenler bu evrakı görmek ve izahat atmak için Maliye Vekl· 

Jet milH emlak müdürlüğüne müracaat edebilir. 
~ - Ekailtme 9 eylül 1936 salı günü saat ıs de Maliye vekaleti 

milıı emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme suretile yapılacaktır, 
5 - Ekailtmeye girebilmek için isteklinin 350 lira 18 kuru9luk 

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

fia Veldleti yapı İfleri umum müdürlüğünden verilmit ehliyet ve
aikasını haiz olup ecs.termesi lizımdır. (535) 2-3841 

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 11 

Hozatta Seyyar Jandarma Pi 
Alayı l(omutanlığından : 

lLAN 1 - Alay ihtiyacı için yirmi bir bin altı yüz tahmin 
1 - Karaköse merkezkıtaat hayvanatı için 900.000 kilo, kiğız altı yüz yirmi lira teminatı muvakkateli yüz sekse 

man kıtaotını~ 800.000 kilo arpası kapalı zarfla münakasaya ko- un, altı bin li.ra tahmin beddli, dört yüz elli lira muvakkat 
nulmuştur. lı kırk bin kilo aığır eti, on iki bin lira tahmin bedelli ve d 

2 - Karaköse arpasının muhammen bedeli 31500 lira ilk temi lira muvakkat teminatlı Uç yüz bin kilo arpa kapalı zarf 
natı 2362 lira 50 kuruş ihalesi 7-9-936 pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konulmuştur. 
klğızman arpasının muhammen bedeli 32000 lira ilk teminatı 2400 2 - Eksiltme 15 • 9 • 936 tarihine rastlıyan salı günU 
lira ihalesi 7-9-936 pazartesi günü saat 15 dedir. da Hozatta Seyyar Jandarma Alay Karargahındaki dair 

3 - Arpaların prtnamesl Karaköse aatın alma komisyonunda pılacaktır. 
parasız görillebıtır. ı 3 - Şartnameler parasız olarak Hozatta Alay satın 

4 - lsteklilerin kanunun 32, 33, 34 üncü maddeleri mucibince msiyonundan verilecektir. 
teminat makbuzları ile teklif mektublarını belli gün ve saatten 4 - İstekliler (2490) sayılı kanunun hükmüne nazara.( 
bir saat evveline kadar mezkiir komisyona vermiş bulunacaklardır. ibr:ı z edeceklerdir. 

(496) 2-3812 ı S - Teklif mektupları 15 • 9 • 936 tarihine rastlıyan 
iT.AN 

1 - karamandaki kıtaatın aenelik ihityacı olan 154000 kilo un 
kapalı zarfla eksiitmiye konulmuttur. 

2 - İşbu 154000 kilo unun muhammen tutarı 15708 lira olup ilk 
teminatı l ı 79 liradır. 

3 - Şartnamesi konyada kolordu, İstanbul ve Ankara levazım 
amirlikleri Karamanda alay satın alma komisyonlarındadır. İstek 
liler şartnameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Eksiltmesi 8 eylilt 936 salı gilnü saat onda Konyada kolordu 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler mektublarınr 8 eylül 936 sah günil saat d okuza 
kadar Konyada kolordu satınalma komisyonuna göndermiş olacak 
lardır. Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilemez. 

(494) 2--3859 

iT.AN 
1 - Akşehlrdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 165000 kilo un 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İışbu 165 bin kilo unun muhammen tutarı 16830 lira olup 

ilk teminatı 1263 liradır. 
3 - Şartnamesi Konyada kolordu, İstanbul ve Ankarada leva • 

zım fimirlikleri, Akşehirde alay satın alma komisyonlarındadır. İs· 
tekliler şartnameyi bu l<omisvonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 8 • eytrıl • 936 salı günü saat 11 de Konyada ko • 
lordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler mektuplarını 8 eylf.11 936 salı gilnü saat 10 da 
Konyada kolordu satın alma komisyonu başkanlığına göndermiş ol
malıdır, Bu saatten &onra gelen mektuplar kabul edilmez. ( 493) 

2-3858 

iLAN 
Garnızon erlerinin krşıık mangal kömUrU ihtlyaclarına aarf 

edilmek üzere 56039 kilo mangal kömüril 28-8-936 tarihine mü· 
aadif cuma giinü saat 11 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Z - Eksiltmenin Ankara levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacak şartnamesi mezkur komisyonda her gün görü
lür. 

3 - Kömürün tutarı 2801 Ura olup muvakkat teminatı zıo Ura 
15 kuruttur. 

4 - lstekti1erin 2490 sayılı kanunun 2.3 ilncU medelerindekl 
vesaik ve teminatı muvakkate makbuzları ile belli gün ve saatte 
komlsyonumw:a müracaatları. (390) 2 -36Sg 

IT4AN 
1 - 'Garnizon hayvanlarını nhltiyaçlarmı sarf edilmek Uzere 150 

bln kilo arpa 28-8-936 tarihine milaadif cmna günü aaat onbeıte 
kapalı zarfla alınacaktır. 

Z - Münakasa Ankara levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda parasız 
ıörillür. 

3 - Tutarı 5250 lira olup teminatı muvakkatesi 393 lira 75 
kuruftur. 

4 - 1stek1i1erin 2490 numaralı kanunun 2.3 üncli maddelerin
deki vesikalariyle teminatı muvakkate makbuz ve teklif mektup
larını havi zarflarını münakasanm yapılacğı belli satten bir sa • 
at evvel komisyona vermeleri (391) 2-3660 

İLAN 
1 - Kolordu ihtiyacı için 327900 kilo kuru ot kapalı zarfla alı

nacaktır. 
2 - Kuru otun beher kilosunun muhammen değeri iki kuruı 

yetmiı beş santimdir. 
3 - İhalesi 4 eylut 936 cuma günü saat 16 da y-apılacaktır. 
4 - İlk pey parası 677 liradır. 
S - Teklif mektupları ihalenin yapılacağı saatten bir saat ön

ceye kadar kor satın alma komisyonuna tevdi edilecektir. 
6 - Şartname ve evsafını görmek iatiyeı;ıler her gün komisyo

numuza ve ihaleye iftirak edeceklerin belli 2Un ve saatte Çorlu kor 
satın atma komisyonuna müracaatları. (572) Z-3886 

!LAN 
1 - Erzincan kıtaat ve mUeuesat eratının ıenetik ihtiyacı olan 

138000 kilo sığır eti 14 eylQI 936 pazartesi günü saat onbirde ihale 
edilmek üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulınuttur. 

Z - Muhammen bedeli 20700 liradır. 
3 - Yüzde yedi buçuk ilk teminatı 1552 lira 20 kuru9tur. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenler her gün Erzincanda tü

men aatın alma komiayonundan parasız alıp görebilirler. 
5 - Şartnamesinin 4. üncü maddeli mucibince te-klif mektupla· 

rını 2490 numaralı artırma eksiltme kanununwı 32, 33, 34. üncü 
maddeleri ahkimına tevfikan tamim ederek ihale taatinden bir saat 
eveline kadar Erzincanda tümen utın alma komisyonu baıkanlığı· 
na makbu.ı mukabilinde vermlf bulunacaklardır. (602) 2-3948 

Adliye Vekiletinden : 
Temyiz mahkemesindeki blnaımda Adliye Veklletl deva•rtnde 

yazıhane, dolap, koltuk, veaair mefrupttan 198 parça mahallinde 
pazarlıkta cili edilecek ve ayrıca dairede nilmuneai mevcud olup 
müteahhidine irae edilecek iki adet dolap milceddeden yaptırıla • 
caktır. İstekliler cila edilecek mefruf&tla yapılacak iki adet dola • 
brn muhammen bedeli olan (640) Ura (80) kurutun % 7,5 teminatı 
muvakkat .. ıı olan 48 lira 6 kurutun 2490 No. lı kanun ur 17 inci 
maddesi mucibince puarhlı: gUnll olan 28-8-936 cuma günO aaat 14 
de Vekalet Levazım MUdUrlllğUnde Mütqelı:kll komisyona ibraz 
etmeleri ve prtnamelinl g6rmek ve paraamı almak Uzere mezknr 
müdüriyete müracaat etmeleri llln olunur. (512) 2-3861 

Yozgat Belediyesinden: 
Bedeli Kepi 

Lira K. 
8500 00 Santral blna11 

29375 64 Makine abamı montajı ve ,ebeke 
1600 00 320 adet ağaç direk 

Yozgatta yapılacak elektrik tesiaat ve binuının ~kailtme prt· 
namesinde bazı tadilit icra edllmeıinden dolayı l 7-8-936 tarihinden 
2-9-936 tarihine kadar on bet gün müddetle ve r ı 7arlıkla verilmek 
üzere eksiltmeye konulmuıtur. lat~klilerin kanunun tarifi veçhile 
pazarlık gününde saat 15 ,e kadar muvakkat teminat akçeleriyle 
birlikte yozgat belediye encümenine müracaatları ilin olunur. (542) 

3 - 334g 

saat (dokuza) kadar Hozatta Seyyar Jandarma Alayı .. -
komisyonuna Yerecektir. (541) 

Şuhut Urayından: 
(100) hektar tahmin edilen şehir haritasının atınınall 

hektarı yirmi bet liradan iki defa münakasaya konulmut 11t 
pılan tenzilat layık hadde görülmediğinden ihale müdde 
g~n .temdidi!~ iş.in pa7.arlık suretiyle yaptırılmasına kaflf 
mıştır. İsteklılerın 19-8-936 dan 7-9-936 tarihine mUsadif 
ye kadar her giln ehliyetnamelerini hamil olarak belediye~ 
caatla pazarlığa iştirak etmeleri ilan olunur. (550) 2 

M. M. V. den: 
.. ı - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye o 

~~lızce. F~ansızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek o 
?~retm~~lık y~pmak salihir.etini ve vesaikini ve bilgilerini 
ıkı İngılızce hır Almanca, uç Fransızca öğretmeni alınac 

2 - Bu öğretmenlik!erin ücreti ders saatı başına 4 ila 5 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservlJ 

fus kağıdı ; askerlik vesikası; Uçer fotoğrafı ve bulundu 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile An 
M. V. ne İstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. müracaa 
sarih adres yazmaları lizımdır, Mllracaatlar en geç 20 eyl61 
kadar yapılmalıdır, (561) Z-3882 

Ankara Valiliğinclen: 
Adı Fiyatı 

kurut 
Bufday 10 
Bulgur 12 
Beyaz peynir 45 
Çeviz içi 40 
Çay 400 
Fındrkiçl 90 
Çam fıstığı 80 
İhlamur 80 
İrmik 25 
Karabiber 140 
Kuru kı:tym 30 
Kuru incir 35 
Kuru faaulya 17.S 

,, soğan 8 
.. Üzilm 30 

Kuşüzümil 30 
T.imontuzu 100 
Makarna 27.S 
Mercimek 17 .S 
Nohut 15 
Pekmez 25 
Pirinç 20 
Patates 8 
Pirinç unu 30 
Sadeyağ 85 
Sabun 40 
Salça 30 
Sarımsak 60 
Sirke 20 
Şeker 32 
Ta han 40 
Tuz 8 
Un ıs 
Zeytinyağı 70 
Armut 20 
Ayva ıs 
Domatea 13 
Dolmalık blbeı 15 
Dereotu 2.5 
Elma 20 
Ekmek 11 
Havuç 8 
Hl yar 5 
lspanalC 10 
Kavun 7,S 
Kabak 7 
Koyun etl 38 
Kusu eti 35 
Lahana 8 
Limon 5 
Jdarul 7 
Mavdanos 2.5 
Patlıcan 15 
Pırasa 7.S 
Portakal 4 
Sıjtır eti 30 
Semiıotu 12 
Tel kadaif 25 
SUt 15 
Taze Bamya 30 
Tahanhelvaaı sn 
Taze Uzftm 20 
Taze 80fan ?..5 
Taze fasulye 20 
Taze hakta 15 • Salamura yaprak 30 
Yanı kadayıf 25 
Yumurta 1.5 

-Kilo 

20 
300 
400 
100 

g 
12 
15 
5 

20 
10 
ıoo 
100 

1000 
900 
100 
ıs 
10 

350 
250 
200 
150 

1000 
1800 

10 
1000 

400 
150 

40 
170 

1000 
100 
250 
600 
200 
100 
100 
100 
60 

200 
5000 

200 

1000 
200 
200 

ssoo 
500 
400 

200 
600 

700 
150 
so 

400 
40 

100 
300 

300 
30G 
100 
20 

Yo~urt 20 700 

Adet 

' l«M 

ıov 

.. 20 
ıso 
300 

1500 

IOO 

700 

Eti meı'ut yatı okulu talebeıinin iaşeleri için muktaJI 
yazdı asgari (7422) lira (30) kuruş ıııuhanımen bedeli 
kapalı zarf usutiyle yapılan milnakasasrnda talip zuhur e 
den 6-9-936 tarihine kadar pazarlıkla tedarik edilmek User" 
eksiltme ile münakasaya konulmuttur. İstek1i1erin 
ve artırma etc.Htme kanununda yazılı vesaikle her hafta 
ve perşembe gllnleri aaat 16 da Viliyet daimi ençümenio• 
atları ( 407) 2-3680 
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Mütercim Aranıyor 
As {Cri ]:('al>rikala ~ lJ num 

Müdürlüğüııdt>n : 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya .tercü

meye muktedir bir mütercim alınacaktır. Alman~a ılt be
raber Fransızca Mütercimliğini de yapanlar tercıh ~ u?:~ 
caktır. İsteklilerin en çok Ağustos nihayetine kadar ıstı 
ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları. (38

6
) 2-3718 

Ani aı·a .. ){Sek: Ziraat 
'L"' ti·ı·· ·· RektörliiITTindPn: Lll USU ~ 

. .. tık ihtiyacı olan aşağıda 
l - Ytıksek Ziraat Enstıtilsünun Y11 • hizalarında gösterilen 

1 imleri yazılı 6 kalem sabnn. soda. vesa~e ksiltmeye konulmu tur. 
lnt•"'arnmen bedeller ü;ı:cri~d:n ;optand ·~~p~anan idare ve ihale ko-

nıis~;Jt;:~:f;:~e~. l~~~~~ut:;r~~~ r~stlıyan alı giınU saat 16 da 

)'apılaçaktır. . 
3 - Muvakkat teminat 264 lıradır. . . müdürlüğüne 
4 - Parasız şartnamesini almak istıyenler daıre 

lnUracaatları. 
Kilo Kuru~ 

' 
ULUS 

. ı 
• 

tsnıetpaşa l(ız Enstitüsü 
Direl töJüO-ündt .. n 

A k tsmetpa a Krz EnstitusUnc ac;ık eksiltme suretiyle su 
. n araptırılacakttr Bedeli muhammen 720 liradır. Açık eksilt· 

tesısatı ya • h be · · nıe ıs-S-936 cum ı:t nü saat 16 ela mektepler. mu ase cılıgındc 
Ü kkl·ı Ank .. rn Mekteı>ler satın alma komısyonunda yapılacak· 

m tcşe · • · k · · l tır. Teminatı evveliye 54 liradır. Şartnamesını gorme ıstıyen er 
:Mektep Müdüriyetine mürncaet edebilirler. (378) 2-3654 

<.:analikale Jandarma Oliulları 
-» Sabnaln1a l(oınh-yonuııdan : 

Erzakın 
Cinsi 

Kilo Tahmini Muvakkat İhale . günü saati nasıl 
bedel teminat gunlemecı olacagı 
L. K. L. K. 

Ekmeklik un 668133 93538 62 8015 40 28-8-936 cuma 15 kapalı 
Odun 1579584 15795 84 1184 76 " " 15 zarfla 
Sade yağı 21517 19365 30 1452 23 " ,, ıs .. 
sı-ır eti 128661 24732 20 1929 92 " ••• ıs " 

g ı _ Çanakkalede 1, 2, 3, 9. 10 sayılı Jandnrm~ okull.arıle J. H~a-
tanesinin 1 «:ylnt 936 g ~ıemecinden 937 nısanh!1ıhlayetdıne ~.adar.lıh· 
tiyaçları olan yukarda yazılı 4 kalem Erzakın ıza arın a gost~rı en 

unlemeç gun ve saatlerde 9 sayılı Jandarma okulu Ordu cvınde ı 
~Uihiycttar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

ı - Teminat mektuplaıı ihnle t,iınü saat 14 de kadar Komisyo-

na teslim edilmi~ olncaktır. 
3 - Şartnameler Çaı kkale Jandarma Satınalma Komisyonun-

Cinsi 
Sabun 
Soda 

}'lit.tan 

5000 

Beher kilosu 
45 

YekOn fiııtı K. 
'l25000 
30000 
4111\1\Q 

da parasız verilecektir. ( 4501) 2-3666 _ _.:::-----

Fayda ı. Ktloluk 
kaoı 250 gramlık 
l>rıl 
PUt pompası 

2000 
600 kutu 
200 ,. ün 

2000 
50 adet 

JS 
80 
45 
ıs 
75 

9000 
36000 

3750 
3517, 50 

2-589:.4:.-----

---------·-------~~~----------
Adapazan ilçehaylığından : . 
Çift ev Beherinin keşif Tutarı Pey akçesı 
adet fiatı L. K. L. K. 

12 574 62 6895 44 517 20 
' k" - .. r· de yapılacak on iki çift g~-

Adapazarınm Kalavcı oyu us un . • d 9 g 9~6 
men evinin mevcut pJ.m ve ke~f ve şartnameleri daırcsın e ~.· ~ rl· 
tarihinden 2.9 036 tarihine rastlayan carşamba gUnU ~at 16 ko~11• 
ması yapılmak ilzere on be giln mfü'löctle açık ekSttlmeye. Ad . · i .. k istiyenlerın a-
muştur. Gelen keşif, proıe artnamesın gonne 1639) 
puan göçmen komisyonuna müracaatları ilin o111""r. (620 

2-3956:-----

------------------------
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
fi tinde Zonguldak • Devrek yolu üzerinde 26.000 

Zongullak vil ye k betonarme köprUsU inşaatının kapalı zarf 
lira ~eşif bedellll ~~~:-~36 nznrtesi gUnU saat (16) da Nafıa Vcki· 
usulıle ekılltmcs Ut Reisfiği Eksiltme komisyonu odasında yapı· 
Jeti şose ve K6pr er 
Jacaktır. . buna mUteferri evrak (130) kuruş mukn· 

Eksiltme şartnamesı ve . . 'b' . • 1 • 
1 

d Ş ve Köprüler Reisliğinden ahnabıleceğı gı ı ıstıyen er 
bıl n e osel . Zonguldak Nafıa MüdUrlüğune mUracaat ederek 
bu artname erı 

örebilirler. i (1950) liradır. Eksiltmeye ginnek istlyenler 
Muvakkat te~ nat 7 1ı nUshasında çıkan talimatnameye tcv-

in Resmi gazet~n~n 3~~· ~yı sikasını haiz olmaları. Muteııhhit biz· 
fikan muteahhıtlık e ıye v~. m"bendisle b raber bu işe girme· 
:r.at mühendis olmadığı. vera ·; ~çıklığmda betonarme bir köprü 
diği takdirde; asgari. vırm~ı:;ei;~z etmesi 15., 1mOır. Teklif mek· 
yapmış olduguna daır vest 1 UnU saat 15 şe karlar Anknrrda Şose 
tuplarının 31-8-936 pazartes. g i ta mdır (377) z-.3717 
ve Köprliler Reisliğine verılınes 21 

• 

Açık eksiltme ilanı 

~taliye Vekaletinden : 
. (M 1i e Vekllcti binası dahilinde· 

1 - Ekıiltrneye konulan ı~ a y 

tamirat ketif bedeli sı9ı lira bı~:~u:~~~~rdır : 
2 - Bu işe ait ,artnarne ve 
a) Fenni 18rtnaıne 
b) Eksiltme şarmaıneıi 
c) Mukavele projcal 
d) Keşif ccdvell .. ek ve izahat atmak lçln Maliye Vekile· 
İsteycnler bu evrakı gorrıı .. edebnir 

ti milli emlik müdürJUğ\lne ınuracaat. günü ~t ıs de Maliye Vc-
3 - EkaiJune 7 eyliil 936 .. pazartesı kur 

kiletl milli emlik mUdürlilgunde Y•fıl•c.: ıla~kttr. 
4 - Ekıilune açık eJcınune ~·~hte Y kf.nia 23~ lira 33 kurufluk 
5 - Ekıiluneyc girebilmek ıçın ~·~el ı. aptıklaıını dair Nafia 

muvakkat teminat vermesi ve. b~rfJ:~~~=~ı Iıınnu§ bir ehliyet veıı· 
Velcileti yapı işleri umum ~Ud ) 2-3850 
kaaını haiz olup gös .. :amesı lbım •• <543 ~----------

lstaııuuJ iJayeti Nafıa 
Mü<lürlüğündeıı : 

1 bul vilayeti Naha Mü· 
1.9.936 tarih salı gUnU saat ıs te sta~SS,26 ı ke~ıf bede11i 

dürltiğu eıtsıituıe komısyonu ~da&lnda 1 
5 

ak pavyon ıJavesi ınşaau: 
Yüksek Denız Ticaret ınektebınde yapı ac 

k ltm e konulınuıtur. f t Kapalı zarf uıuııle e ss ey ve hususi ve enn 
Mukavele eksiltme, nafıa işlen, umumıınuteferrı diğer evrak 

' k s f hulasasıyle buna 
tartnamelerı, proJe, e~ı . d rilecektır. 
280 kuruş mukabılinde daıre~ın en ve 

Muvakkat teminat 4053 h~dır~ i e bepzc:- bir iş yaptığına 
lsteklilerin en az 50.000 l:xah bu i hhitlik ve 1'icaret oda· 

dair Naha vckiletinden almış oldugu m~~~36 salı gUnu aat 14 de 
aı vesikalarını havi teklif mekt~~~?.~;"u1ğii~~ vermelc.i. (2461 , 
kadar htanbul vilayeti Nafıa mu u 2-3637 

Sulıut Ura}'ından : • . 
' l"nde olan sokak ve cadde~erınden 
Nnhiyemizin (2500) metre tu u 1 ak 26 litre su tevzı edecek 

· de vasatı o ar ~ · kild 
geçerek kasabamıza sa?ıye . ile tesisatının fennı bır şe • 
bir şebekenin pro1esının tanzımı_. ahallerde (2'i) adet çcşmenı 
ikmali ve belediy nin gosterecegı ~ d Ji ıle ıkı defa nıunakasaya 
yapılması (8000) ıira muhammen d~ ~nden ihale müddetinin 20 
konulduğu halde talip zuhur cım: ıgı a urrhnasrna karar veril· 
gün temdidine işin pazarlık sureti:;~{ tirihine mUsadif pazarte• 
ıniştir. İsteklilerin 19·8·936 d~n. 7ijğ. nmek ve paı:arlığa iıtirak et• 
sine kadar her gün şartnaınesını .1;e 

1
"' nur. (549) 2-3896 

nıek için belediyeye mUracaatları 1 n ° .ı 

Ankara aliliiiinden: 
Ankara merkez ilk okullariyle Etimes'ut. ve Onun~u yıl yatı o

lrnllarına asgari (466), azami (500) ton yerl.ı ko~ kökm~rü alınacak· 
Muhammen bedeli beher tonu (30) 11'& 0 ma zere nsgari 

~~S980) ve azami (15000) lira olan bu körnUrle~ ~apah zarf u ul!y• 
le alınacaktır. Taliplerin% 7.5 teminat akc;elerının ve şartnamesın· 
de yazılı dif:er vesaiki havi teklif mektuplarını 31-8-936 pa:ı:artesi 

· " saat 16 da daimi encümen bac:kanlığına vermeleri ve 'Jrtna-
gunu ,. dil r· ıı:.une mU ınesini görmek üzere her gün Maarif Mil r Up; rncaat et· 
mel eri. ( 401) • 2-3670 -

Ankara Valiliğinden : 
Kızılcahamam yatı okulunun tamiri 933 lira S3 kuru. k~şif be~e

li üzerinden açık eksiltmeye konulmu,tur .. Şa[tna.ı:neyı gormek ıs-
. ı · h gU M 'f M"d·'rl·uıı:.Une ve ıhaıe gunü olan 31·8·936 
tıyen erın er n aarı u u & • · .. .. t l6 d uvakkat teminat akçelerıyle artname· 
pazartesı gunu aaa a m . • . • 
· d 1 d'ğ 'k' hamilen vı'Jayet daımı encumenıne mura· 

sın e yazı ı ı er vesaı ı 

cantları. (400) 2-3669 

l\1alatya Şarhaylı2'tndaıı : 
ı _ Malatyada )'ııpılacak 498S2 kırk dokuz bin s~kiz yüz clll iki 

Jira kırk bef kuruı keşif bcdelh belediye binasının ın aatı 14 ağus
tos 936 tarihinden itibaren yirmi gUn muddetle ve kapalı zarf usu• 
liyle ekailtmeye konulmu§otur. 

2 - 1ateklilerin bu bınaya aıd ,artname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatya Beledıyc dairesıyle Ankarada Ha
vuz başında R gıp Apartım nmda Mimar Hekır İhsandan alabilirler 

3 - Eksiltme 3 eylfıl 936 perşembe günü saat on beşte Mnlnt· 
ya Belediye Dairesinde yaııılacaktrr • 

4 - Muvakkat teminat (3?39) üç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için n a ıdaki vesikaların bulunma

sı Uizımdır. 
A - Kanuni vesaiki haı.z: bulunmak. 
B- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu m ddesinin F fık· 

rasrnda ve Nafıa Vekiletinin 13-5-1936 tarih ve 4189 sayılı emima· 
pıesine bağlı Talimatnamede go terilen ehliyet ve ikasını hamil 
bulunma t. 

6 - Teklif mek uplarının UçüncU maddede yazılı ihale saatrn· 
dan bir saat evvele kadar Belediye Encumenine getirilerek mak
buz mukabilinde verilme i posta ile gönderilecek mektupların da· 
hi yukarda yazılı aaatc kadar yetiştirilmiş olması ve ikinci zarfın 
miıhilr mumile kapatılmış ve mühiirlenmiş bulunması lll.zımdır. 

(569) 2--3916 

Malatya Vilayeti Nafia 
Müdür1üğünd~n : 

ı - Eksiltmeye konulan ı,: Malatyada yapılacak hilkumet bl· 
nası temel inta1tıdır. ihale kapalı nrf usulile yapılacaktır 

2 - Ke§if bedeli 20564 lira 46 kuru~tur. • 
3 - Bu işe alt prtname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme tartnameıi 
B - Muknele projesi 
C - Nafıa itleri şeraiti umumiycsi 
D - Fenni '8rtnıune 
t - Husuıt ıartname 
G - Keşif cetveli ıUıllei fiat ~et\•elt meteraj cetveli proje 
4 - htiyenlcr bu ,artrıamelerı Malatya Nafıa daireıinden g8· 

rebitirler. 
s - !hale 7-9-936 tarihine mUsadif pazartesi gUnQ saat onbe•· 

te Malatya Nafıa Müdürlllğilnd~ yapılacaktır. Teklif mektupları· 
nın ihale ıaatından bir saat e~ehne kadar komisyon reisliğine tev· 
dii lazımdır. Posta ile ~onder~lecek teklifnamelerin geç gelmesin
den dolavı meıuliyet Jcııbul cdılmez. 

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

akal sekiz gUn evvel Nafıa Vekaletine mUracaat eylemeleri icap 
eder. 

8 - Bu husuıta da'ha fada maH\mat almak lstiyenlerin Malat· 
ya Nafıa MUdürlüğüne mUracaat eylemelı-~i Uan olunur. 

(571) z-3gg9 

rafia Fen l\lektehi 
l\fezuııları Birliğinden: 

ı - Betonanne kitab!nın te.nzilStlı satışı ve abone kayıd mUd· 
deti eylul 936 sonunda bıtecektır. 1 teşrinicvelden itibaren kitabın 
1 incı cildı beş liraya satıl cakt1r. 

2. - Ey ul 936 sonuna kadar ~1tı.1ira gönderenler her iki cilde 
birden abone ya:ıılacaklar, kendılcrıne birinci cilt derhal, ikinci 
cılt ı&e tab'ı ikmal edilince gonderilecektir, 

3. - Bu iJ nın ncşriı en sonra para göndereceklerin bir kitap 
için il veten 30 kuruşluk posta ücreti de göndermesi lazımdır. 

4 - Şimdiye kadar abone ya ılıp da altı liradan aı para gönde· 
rcnl r eylul 936 sonuna kad r te hhUtlerini altı liraya lblA etme· 
dikleri takdirde ikinci m::ıdde hukmunden istifade edemiyecekler-

dir. s. - Para ve mu ha berat şu adrese gönderilecektir: 
Nafıa Fen Mektehl mezunları birliği ANKARA 

2-3944 

SAYF 7 

Adliye ,, ekaletin en : 
~ - Cinai ıl~i be er ndındaki kitabt n enaz 5 cnçok 9 f mı be· 

hennden 2500 kıtap olar k pazarlıkla tabcdilcccgi ve paz rlık gu· 
nunun 17 a ustos 936 günU snat 14 oldu u ve tnliplen'n ı 
k k 

. yevm mcz-
ur ve saatte ~mısyonda bulunmaları il n cdilmış ıs de verilen 

fıa~ ?"uvafık g.orulmemlş olduğundan yeniden pazarlığın 7 9-936 
tarıhınc mUsndıf pazarte 1 aat 14 de icrası tens'ıp k l • . ı ınmıştır. 

2 - Muvakkat temınat mıktan kemafi s:ıbık 16 lira 20 k 
3 P ı ğ • t' k d . UnlftUr. 
. - azar ı a ış ıra c cceklerın evvelki şartname hükümleri 

bakı olduğundan arzu edenler tekrar müracnatla Adl'y v k ı · 
1 

~d" )" Ü d ı e e el ctı 
evazım mu ı r u n cn meccani alabilirler Pazarlık li n 1 

ha · kb b k k · · · g nu tem • natr vı ma uz, an a mc tubu ıle komi yona mUra t d k 
leroir. can e ece • 

4 - İsteklilerin pazarlık günü muayyen saatte Jevaz UdU 
lUğUnde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları i15n :u~r. r· 

(513) 2---3946 

Mal·ye Vekaletinden : 
. 1 - Eksiltmeye konulan iş: lzmitte yapılacak Kırtasiye depo· 

su ın aatı: ınşatın keşif bedclı 30450 lıra 73 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şnı tnameler ve evrak şunlardır: 

A ·Ek iltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Vekiller heyetinin 20.6.936 tarih ve 4869 numaralı kara· 

rile kabul edilmiş olnn Bnymdırlık ışleri ~c:rtel !i rtnaıncsi 
D • inşaata dair fenni şaı tnamc 
F • Keşif cetveli 
G • Proje, grafik 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 153 Kr. mukabilinde An· 
karada Maliye vek51etı kırtasiye mUdUrluğünden, 1stanbulda Dol· 
mabahçe kırtasiye deposunda.n •. hmit defterdarlığından alabiliıler. 

3 - Ekslltme 28.8.936 tarıbınde cuma günü saat ıs de Ankarada 
Maliye vekaleti kırtasiye mUdUrlUğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulU ile yaptlaaktır. 
S - Eksil.tmeye girebilmek için iıteklinin 2283 lira 80 kuruı 

muvakkat temınat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları hail 
olup göstermesi Hizımdır. 

Nafıa vekaletinden ahnmıg yapı mUtebasaıslığı vesikası yaptı• 
ğı en bUyUk ışin bedeli 30000 liradan aşağı olmaması· ' 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 \ıncU maddede' yazılı saatten 
bir saat evcline kadaı kırtasiye mUdUrlüğüne getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderil~cek mektupların nihayet 3 llnciı maddede yuılı saate ka
dar glemış olması ve dış ıarfın mUhUr mumu ile iyice kapatılmıı 
olmnıu tarttır. Postada olacak g<:cikmeler kabul cdihne.z, (4516) 

2-3642 

Usal~ Elekb·ik Türk Limitet 
Şirketi l)irelctÖı·lüğüııdeıı : 

Uşak Elektrik Santralımızın 17..S-936 tarThindeki kömür MU· 
nakasaaı fıatı haddi Hi} ıkını bulınnd1fı i~in on gUn sonraya yani 
27-8-936 tarih perşembe gUnUne talik edilmişttr. 

lstekliler §Brtnamesini !Ürket direktörHığUnden meccanen ala· 
bilirler. (S81) 2-3914 

An \:ara ,, aliliğiııılen: 

Cinsi Fi)•atı Tutarı 
Kilo Adet l.ira Kuru§ 

Ekmek 11 11000 1210 
Sadeyağ 95 1000 950 
Zeytinyağı 65 400 260 
Pirinç 20 850 170 
Makarna 25 200 50 
İrmik 25 2S 6 25 
Un ıs 700 :os 
Ni<ınsta 25 s l 25 
Pirinç unu 25 s 1 ıs 
Şehriye so 50 ı~ 
Kuru incir so 25 2rı so 
Kuru üzUm 20 40 J~ 

Sarmıuk 50 JS 7 50 
Salamura yaprak 2(} 75 lS 
Ceviıiçl 40 JO ~ 
Kan biber 120 2 2 4q 
KuşOrihnil 40 5 2 
~am hıutı 100 2 a 
rındu,aç. 100 s s 
Kuıu k<ıyııı 7U !O 21 
Konııcrvc ss 150 b;t 50 
Zeytan ss 250 81 :ıo 
Soua 12 350 42 
Sauun 40 ouo !40 
liuı:oay 20 ıu a 
tiuı~ur ız 12~ ıs 
1-ıotıut 15 ıuo 30 
J..ımon 5 1000 50 
Kuru bamya 100 10 10 
lhlamur 60 s 3 
Kuru 10ian 8 125\l ıoo 
Patateı 8 1500 120 
Mercımek 17 100 17 
Kuru iasulya 18 400 72 
'l'uz 8 300 24 
Yumurta 2 5000 IOU 
Çay \öo 10 38 
1'clkadayıf 25 :o 7 50 
Salça 25 100 25 
Sirke 15 lUIJ ıs 
Reçcl 40 100 <40 
Şeker S3 1 ı JIJ 3b3 
Süt 20 200 40 
Yoğurt 25 500 12!> 
Kaşar 75 JOO 75 
Peynir 45 5ll0 
Tereyafı 40 5 

225 

Ta han 40 10 
7 

Pekmez 20 ıc, 
4 

Tah nhclvnsı 40 20 
2 

Kovun eti 45 30 o 
8 

Ku u eti 40 150 
13 o 

Karaciğer 
60 

20 150 30 

Onuncu vıl yatı o ulu tıt1ebesinin ia e~erl ki 1 
62~6 (S) 

yazılı aagarl (6226) lir (6S) k h n mu .' ukarda 
k ı rf · uru mu tnmen bcdch olon crnk 

npa ı ıa usulıyle yapıl:ın mUnnk sında t 11 h • 
d 6-9 936 t 'h' k P zu ur etmedlğın· en . arı ıne ad r pazarlıkla tedarik d'l k ü k iltm ·ı .. k c ı me zere ve açık 
e s e ı e muna aya konulmuştur lstckl'I . k ·1 • ı erın ş.artnameslndcı 
ve artırma c sı tme k:ımınunda yaz1b ve aikle he haf al 
ve

1 
pe11embe günleri saat 16 da Vilayet dıimr cnc~meni:~p:::: •• 

at arı, ( 408) 2--3681 



SAYFA 8 ULUS 

Plan l\opyaları 50 f(urusa ., Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 17 Ağustosdan itibaren .Metro karesi 

~ 

Cl ve 20 komprimelık ambala1tarda 
bulıınur, 

(\mbalaj ve komprimelerin 

bzerinde halisliğin timsali 

blan E9 markasını arayınız. 

1 ANKARA BELEDiYE REISUGl lLANLARI 
iLAN 

1 
1 - Yeni§ehirde 11S2 inci adada 1 numaralı parselde 700 metre 

murabbaı Beldeiye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırır.aya 
konLJlmuştur. 

2 - Muhamen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) :iradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemine 

\'e isteklilerin de 1 - eylQl - 936 salı günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. (443) 2 - 3727 

B~Iediye R~isliğinde11 : 
Belediye Hududu dahilnide seyriisefer eden motosiklet ve bisik

letlere verilmiş olan plakaların eylftl 936 iptidasındaı• sonra hiıkmü 
yoktur. Bu vesait esbabının bugünden itibaı en mezkQr taıibe kı.dar 
eski plakaları iade ederek yeni plakaları almaları ve aksi takdirde 
seyrüseferden menedilecekleri ve sahihlerinin cezalandırılacakları 
ilan olunur. (447) 2-3729 

Doktor Alınacaktır 
Askeri Fabrilralar Unıuın 

Müdii•-l~Oiind~n : 
Biri dahiliye mütehassısı ve biri operatör olmak üzere 

Uç doktor alınacaktır. İş görecekleri yerleri ve çalışma 
şartlarım öğrenmek üzere istida ve vesikalarite birlikte 
bizzat veyıı bilvasıta Sıhhat Şubesi Müdürlüğüne müraca-
atları. (385) 2-3719 

Gaziantep Naifa Müdürlüğünden: 
17.8.936 pazartesi günü kapalı zarf usulile eksiltmeye konan 

ınecmuu 13+065 ve 144-344 ve 16+834 ve 17+065 inci kilometreler
deki üçer metre açıklığında menfezler inşaatının yine kapalı zarf 
usuliyle ihalesi on gün temditle 27.8.936 perşembe günil saat 16 da 
mUdUrlük dairesinde yapılacaktır. Şartname, plan, ve keşif evrakı 
250 kuruş mukabilinde Müdürlük dairesinden verilir. 

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

Çankırı ili Orman 
Direktörlüğünden: 

Madde 
1 - Çan1urı ilinde Çerkeş ilçesinde hudutları şartnamede yazılı 

Çit Devlet ormanından numaralanmış ve ölçülmUş dikili işlenmemiş 
kerestelik 3304 M3. 172 D. M.3. ba muadil 1600 adet çam 'lğacı ve 125 
M3 269 D. M3 ba muadil 183 adet köknar ağacı 20 gün müddetle 
kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 24-9-936 gün saat 15 de Çankırı Orman Direktörlü
iUnde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikap muhammen bedeli 300 ku
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat 770 lira 63 kurustur. 
5 - Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenlerln 

bu mUddet içinde her gün Cankırı Orman Direktörlüğüne ve An
kara Orman Umum Müdiirliiğüne müracaat edebilirler. 

6 - lstelcliler Ticaret Odasında mukayyet ve artırmaya gir· 
blek için 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olmasr ve gere'~en 
evrak ve vesaiki birlikte getirmeleri ilan olunur. (609) 2- 3949 

1 O. O. YOLLARJ VE LIMANLARI UMUM 
MODURLOCO S .. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 
Muhammen bedeli (125000) lira olan 2500 ton katran yağı 12·10. 

l936 pazartesi günü saat l:S,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (7500) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikaları, resmi gazetenin 7-5·1936 gün vo 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
ıle al111mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komis
ron Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (625) kuruıa Ankara ve Havdaroasa veznelerin.:o 
latılınaktadrr. (619) ı-.3947 

Antalya Vilayeti Daimi 
EncümenindPn : 

Ulus gazetesinin 27, 8, 19, 30-6/7-936 sayılı nüshasında evsaf ve 
şeraiti izah edilen yüz yirmi bin lira muhammen bedelli Vilayet un 
fabrikası mülkiyetine kapalı zarf usuliyle talip çıkmadığından 
18-9-936 cuma glinü saat 12 ye kadar pazarlığa konulmuştur. Ta
liplerin on dört bin beş yüz liralık kati teminatla Antalya Vilayet 
Daimi encümenine müracaatları bildirilir. (606) 2-3941 

ANKARA fCRA DAİRESİ İFLAS MF;MURLUÔUNDAN: 

Muflıs ekmekçi Kazım ve İsmaile ait beş parça gayri menkul 
a ngıdaki şartlar dairesinde açık artırma ile satılacaktır. Bu bapta· 
ki artname 15-9-936 tarihınden itibaren daiıede herkese açıktxr. 

1 - Ankaranın Karacak ya mevkiınde tapunun 35 cılt, 117 sıra 
No. d kıyıtlı uç donum ve keşfen 2680 metre murabbaı .. rkan ma
riko elyevm zir t banka ı ve nedarı Mu taf , garhen mukaddema 
Sinanlı oğlu elycvm Ahmet şimalen koca Ali verese ri c nuhen yol 
ile mahdut bir kıta b ' ve bu baı.da onb ş kadar nıeyvalı a aç ve 
uzum kutugu mevcuttur. 

Elli lira kıymet tnkdir edilmiştir. 
2 - Gene aynı yerde tapunun 3S cilt l18 No. da k1'VT h ür dö· 

nüm ve keşfen 12700 metre murabbaı şarkan mike elyevın Hacı 
Mehmet garben deı e şimalen hııli caniben sinli Bndus elyevm Ne
cip ile mahrlut bir kıta b gda on bes kanar riıevvab a~aç ve üzüm 
.iıtugü vardır. Elli lira kıymet takdir edilmi~tir. 

3 - Yine aynı yeıde taounun 35 ciJt ve 120 sıra No. f!a kavıtlı 
beş dönüm ve ke fen 1 517 metre murabh:ıı sarkan mul·-.ddema ma
riko elyevm sahibi senet şimalen dere ccnuhen rnari''o elvevm Mus
tafa ile mahdut maahane bir kıt. ha ~ da akar sulu bir çec:me ve iki 
gölden ibaret bir ev mevcuttur. 600 lira kıymet takdir edilmiştir. 

4 - Yine aynı yerde tapunun 35 cilt ve 119 No. sıra No. kayıt· 
h 4 dönüm ve ke fen 7820 metre murabbaı sarkan Memika elyevm 
sahibi senet garben +enelteci zevcesi Safive elvevm sahibi senet şi· 
malen dere ve kısmen Ali verese1eri cenuben mul•addema Safiye el
ycvm sahibi senet ile mahdut bir kıta ba~da on beş kadar meyvalı 
ağaç ve fü:iim kütül!ü vardır. 150 lira kıvmet tal·dir edilmiştir. 

5 - Ankaranın Esat mevkiinde ta umm 35 cilt l sıra No. da 15 
dönüm üç evlek keşfen onbeş dönüm üç evlek zira şarkan kestaneci 
oğlu Cevzi elvevm Mustafa zevcesi Zekive ve kısmen çarıkçı be
koz elyevm bekçi Bekir ~rben sarraf oulu elvevm kurnalı şarkan 
kısmen Mehmet ve kısmen 7.ekive cenuben uncu oğlu Hacı ve Ar
tin ve kısmen KJ\mil oülu Onnik baüJarivlc m=-hıfot maahane bir 
kıt.a ha~da beş yüz k::ıdar mevvalı meyvasıı ağac bin kadar Uv.üm 
klitüi<ü ve trıtl1 suvn havi hir ce mt' i e~·in fırın ahrr "~"'"'nlık ~nrt 
ona bir m11tfatc varıhr. · Avluıia ayrıca bir mutfağı mevcuttur. 3800 
lira kıymet takdir editmistir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satış peşin para iledir. ve 30-9-936 tarihine müsadif çarşam

ba günü saat 14-16 kadar iflas memurluğunda yapılacaktır. Her bir 
gayri menkul ayrı ayrı şartname ile satılacaktır. Tliplerin muham
men bedel üzerinden % 7,5 pey akçasi verec-ekJerdir. Tapu ve del
laliye harçları müşteriye aittir. Tayin edilen günde teklif edilen 
bedel kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde ihale edile· 
cektir. Bulmadığı takdirde .en yüksek teklifte bulunan müşterinin 
teahhiıdü baki kalmak şartile on beş gün sonra yani 15-10-936 tari
hine miısadif perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak artır· 
ma sonunda en çok artırana ihalesi yapılacak her iki artırmada iha· 
le bedeli derhal veya verilecek yedi günlük mehil icinde teslimi 
vezne edilmezse ihale bozularak yeniden yapılacak on be!'I günHik 
bir artırma sonunda talibine verilir ve aradaki farklar evvelki müş· 
teriden t:ı.hsil olunur. 

2 - tpotelı: s<ıhihi alacaklılarla di er ala\ ad~rlarm gavd men
kuller Ü?.erindeki haklarını hususivle f"iz ve m:'l!'lrafüır?. d::ıir iddiala
rını evrakı müshitclerile virmi eiin icinc'e hildirmeleri aksi halde 
hakları tapu siciliyle sabit olmadıkea satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalacaldardır. Artırımı.va iştir"k cilenler dnha evvel şart
namevi ve mahallen gaırri menkulü ve ı:air lüzumlu m"lOmatı J?Ör· 
mfüı ve 01c-11muş ve bıınl::ırr tamamf'n k::ıbııl etmiş ad ve itib:ır oluna
cakları ilan olunur. 34-15 dosya No. sile müracaıt et'li1"'1elidir. 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin :;aç boyaları muzuı ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tahiı renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

ZAYİ 
Ankara erkek lisesinden 1934-

1935 yılında aldığım tasdikna
memi zayi ettim. Yenisini çıkar
tacağımdan eskisinin hükmii 
yoktur. lsmail Hakkı 

2-3954 

KAYIP ŞEHADETNAME 

İstanbulda Balmumcu şehir 
yatı mektebinden (1930 - 1931) 
yılında aldığım ilk mektep şe
hadetnamesini kaybettim yeni
sını alaca~ımdan eskisinin hük
mü yoktur. 
Ankaralı Şefik oğlu Hüsamettin 

Doğum: 328 

Hususi I)ers 
Fransızca, İngilizce stenogra

fi, Türkçe, Fransızca, İngilizce 
daktilo bilen bir Bayan bir dai· 
rede çalışmak istiyor. Aynca İn
gilizce ve Fransızca ders de ve
rir. Her sabah saat 11 den !2 ye 
kadar 2628 No. ya telefonla mü-
racaa~ 2--3704 

Satılık ~şya 
Mükemmel salon, yatak ve 

yemek oda takımları satılıktır. 
Yenişehir Süleyman Sırrı cad· 
desi Apart. 3 No. 4 her gün öğ
leden sonra görlilcbilir. 

2-3939 

Kiralık Oda 
Yeni~ehir 
lnkıHib sokak No. 4 

"Kutlu,, arkasında 
2-3955 

• !C 

Sehir Bahçesi sinemasında 
9.15 Bu akşam 9.15 

Genel istek üzer~ 

Kasta Diva 
MARTHA EGGERTH 

Almanca kopyası 

CeJiholu il sayılı Jaııdarına O 
Satıııalına l(omi yonu 

Başliaıılığ1ııdan: 
İhale 

edile ek 
CCZ:ll 10 

Cinsi 
Ekmek için 
1. ci nevi 

has un 

Mikdarı 
Kilo 

130977 

Tutarı 
Li. K. 

18336 78 

Teminatı 
muvakkate 
mikdarı 
Lira K. 
1375 26 

Teminatı 
kat'iye 
mikdarı 

Lira K. 
2750 sz 

Sığır eti 27800 6255 00 469 13 938 25 
1 - Gelibolu 11 sayılı jandarma okul eratının sekiz ayhk 

leri için yukarda cins ve mikdarları yazılı iki kalem erı:ak 
z~.rf .. usulile eksiltm.eye konmuştur. Sözü geçen erzakların 
gunu saat 15 de Gelıbolu Belediye dairesinde toplanacak koııı' 
ca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnameler Gelibolu 11 sayılı Jandarma Er. Okul 1'
dan parasız olarak verilir. Hükiimetçe tayin edilen bank 
lan devlet tahvilleri ve milli esham ve tahviller "Borsa fi 
% 15 noksanı ile kabul edilecektir. 

3 - Teminatlar ihale gilnü saat 12 ye kadar malsandığıııl 
rılmış ve makbuzları saat 14 de komisyona teslim edilmit ol 

(622-645) 2-3958 

Al{yazı Askeri Kere te 

Fabrikası l\lüdürlüğünd 
Akyazı. Asker~ kereste fabrikasının Kürtkmğı ormanındJ'I 

kurcundakt şubesıne yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatı 
li~ine ihale edilmiş ise de 2490 sayılı kanunun yedinci rnadde 
kı kayıt ve şartlara göre ilanatı yapılmamasından ihalesi bO• 
ve 20 ağustos 936 tarihinden itibaren yirmi gün mUddetle ye 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11 eyllil 936 cuma giınil saat 14 de Adapazarı '1' 
dairesi binası içinde yapılacaktır. 

Nakledllei!ek tomruk ve kereste "6000'' M3 dır ve beher 
mikabının muhammen bedeli "285" iki yüz sek~en beş kuruşWS: 

Muvakkat teminatı "1283'' liradır. 
İstekliler istenilen teminat mektup veya makbuzları ile 

günde saat 13 de komisyona kapalı zarflarını vermeleri ve 
mesini görmek istiyenler Adapazarında askeri kereste fabrikall 
lama memurluğuna müracaatları. (621/643) 2-39S1 

T. Hava 1(. Ankara Sul)esiııdeJJ 
' 30 Ağustos zafer ve uçak bayramında her yıl old 

gibi bu yıl da kurumumuzun rozetleri ilk okul tateı>e1 
tarafından dağıtılacaktır. 

Kurumumuza yardımda bulunmak istiyen yavrul 
şubemize gelerek adlarını yazdırmaları. 

Ankara Biriııci l\lıntal{a Taı>U 
Sicil l\luhafızlığındaO 

Ankaranrn Yukarı öveç yatağı mevkiinde kain ve verginin 
tahrir kaydına göre Hacı Şerif oğlu Şerif Haça biraderi )IU 
ve yeni tahrirde Şerif Hoca vereseleri adına kayıtlı bulu~ 
Ankara Şarbaylığından tasdikli ilmühabere göre (gün do~ rl 
batısı bostancı oğlu Hacı halen Eyiip dayı kuzeyi kara bı~ 
vereseleri .güneyi Bostancı oğlu Hacı halen Eyüp dayı ve 

1 

Pazar ağası elyevm Ekrem) ile çevrili harap bağın şerif oğ~U 
tarafından senetsiz tasarruftan tapuya tescili istenilmektedır. t 

Bu yerin millkiyeti hakkında yerinde tahkikat ve tetkik• 
p~~mak. üzerve• 28-9-936 pazartesi ~il saat onda mahallin.e tle 
gonderılecegınden bu yerde bemm hakkım var diyenlerın. e 
deki belgelerile birlikte Ankara Birinci Mıntaka tapu sieıl~rı-.ııı.
fızhğma baş vurmaları ve yahut tayin edilen günde yerine 
olan memurumuza müracaat eylemeleri bildirilir. (605) 2 -

Türk Hava Kuı"umu 

PIYANGOSV BUYUK 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11Eylul936 dadır. 

.lüyük iİcramiye35.000 Hı·adJt 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrameiyeıerle 

2-3953 

İmtıyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi f\ıeşriyatı ldaıe 

YENi SİNEMA 

eden Yazr İşleri MUdüril l 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civartnda 
Ulus Bssıme~inde basılmıştır. 

----.._.... 

BU GECE 
DiKTATÖR 

GÜNDÜZ iKi FiLM 
1 -ALTIN ZlNCIR 2-DlKTATÖR 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 
936 BERLIN 0LlMP1YA1LARIN 1 SF..YRl't: 1;1..UIRLANINl.Z 


