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Uçıncl Dil Karaltayında 

Kopenhagda toplanan mi11etle ·ara. ı lengüistil~ 
kongresine Dil Kurultayının selamları bildirildi 

Dün B. aiın Hazim Onat. ~Güneş· Dil t ori ·ine «Ör• Türl · 
çe. Arahca karşıla, tırmalar». lııned ~vad Emre ~terminoloji 

r. Giiııe -Dil teori" i » Pr. Ahdilll adir Iııaıı «\
7
.1 . eki kanunu» 

v B. l ınail 1ayakoıı da ~Gün',· Dil teori iııiıı analiz 
nıetodu tatlJikatı» nıevzulu tezleriııi okudıı)ar. 
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Soıı lıaberler üçüncü 

sayf amızdadır 

' HER YERDE 5 KURUŞ 

General Gamlen'in V arşova yolculuğundan sonra 

General Rydz Sınigly 
bugüıı Parise hareket ed;•ıor - -

Varşova, 27 (A.A.) - G neral Rydz 

Smigly'nın Parise yapacağı resmı ziyare· 

tin tarihi tacil olunarak 6 eyl{\l yerine 

28 ağustos olarak tesbit cdılmi§tır, 

Alnumyarım on il<lrnrr lul1'sısın
" da il. I>l•lbos'ım bl•yancıtı 

Faris, 27 (A.A.) - Dış işleri baka· 

nı B. Delbos, dlin akşam Polonya blıylık 

elçisini Çekoılovakya elçisini ve Ro

manya ve Yugoslavya işgliderlerini, biri· 

biri ark ama, kabul etmİ§tir. Bu muhte• 

lif ziyaretlerin, Almanyada askerlik 

mUddetinin iki seneye çıkarılması ile 

' 

alAkalı olduğu sahılmaktadır. "' Gcntral Ryd:z • Smlgly Dinleyicilerle yer(i ve yabancı dil bilginleri üzerinde 
çok müsbet tesirler bırakan tezler uzıın uzun alkışlandı 

· Dr. Sahtııı yolculuğu -
B ~rlin iya al nıalıfilleri azi ))ak.aıııııııı 

t ına ]arını elıenıiyetle tal ih cdİ) orlar 
Bcrhn, 27 (A.A.) - Havas aJansın· 

dan: 
Ur. Ş ht'ın Paris'1 ıyaretı sıy al 

nuıhfıllcr t re tmdan IJuyuk bır al.ıka 
ılc taıkıb cdılm ktcdır, Bu m hhllcr, 
mumaıl yhc ycıpılmı ol n ıyı k oulu 
chcmıyctle kaydetmekte ve B. L bcynı· 

c'nın cçcnlcrde Hcrlın'c y pmı oldu· 
u ıyaretın mılletlerarası mub d lele· 

re entel ol n tahdidatl hafıfl tınnıye 

m uf mahıyet.e telakki cdilmış oldu· 

gunu hatırı tm kt dırlar. 

soy cndıgınc or Alm n~ • ı 
cıhan konomısınin devlctlcrın dı\> si· 
yasalarına b h olmasının tabı t hıl fı· ~~. 
na bır hli.dıac <.ldu u du uncesindedır. 
Ancak ekonomik bir yakınlık ve sıyaaal 
l>ır uzlaşma zemini ihzar etmek imkanı 
vardır. 

Atatürk, bir 
tc h:ıkkında 8 lbrahim Necmi Dılımm• ıe görıışıırkcn 

BerJiner Tageblat, devletfer ara m· 
daki derın görUı ayrılıkları yatı adan 
önce ilkteşrin ayında yen{ bir Lokarno 
konferansı toplanmasının pek az fay• lıtanbul, 21 (Tele/onla) - Ü· 

~ü~cü Dil kurultayı bugün gene 
Atatürk•ün huzurile Kültür Balıa· 
nı B. Sal/et Ankan'ın reiılifinde 
toplandı. 

Zerin Dilmen tarafından bir 
tün önceki müzakerelerin zabtı o
hnduldan ue aynen kabul eJUJilı· 
r•n aonra kurultay, buıün Kopen· 
laaada toplanan ua Kopenhaı J. 
filifimU ~lıôlibC taralından lelJ!· 
:iil eJilJifimü milletleraraı L.,ııü· 
ı.tik tton dine Üçüncü Dil 1'urul· 

gT biJ..J!-!I • 
fa)'tnın .eJ&mlaranın •'"'mut· 
ne karar uerUJi. 

Ondan to11ra Naim Haz.im O· 
nat ''Günq • Dil teoriıine göre 
fürkçe. ~a ltarıılCJ§ttrmalaı'', 
AltrneJ CeuaJ Emre "Teriminolo• 
ii ve Gi:neı • Dil teorisi,, Proleıör 
Abdülkaclir inan "V. it eki kanu· 
nu,, lımail Müıtak Mayakon ela 
''Gü D'l · · • al' ,-nq • ı teon11nın an ız: ,, .... -
totlu tatbikatı,, mevzulu tezlerini 
Pkudular. 

Naim Hazim Onat tez.inde Gü
nq • Dil teoriıinin inıanlığın Jil 
&Je telekkür tarihini aydınlatan a>e 
türk dilinin bütün dillere kaynak 
olduğunu teıbit eden aJiyetine 
muvallalriyetle iıaret ettikten ıon· 
ra günqin ve onda görülen vcuıl
ların kayıp olmaıandan çıkan ma-
nalarla bunlara verilen adlan türk 
ve arab JiHerinJelti birlilt-ue beıt
:zerliJJeri ıCUtermİf ue yeni etüJa· 
nün ltalııhtini ne derin bir •oriif
le lıaunıJıfam lwıyret edileccJr H
dor bol ~lale feıbit etmiftir. 

AhnNtl CevaJ Emre tuinJe 
grelc &Je .air bütün etimoloji lü· 
gatlanmla aıli karanlık olaralt 
göıterilen "lilezof" kelinNıİ üze· 
rinde clurmuf ue bu lıelimaıin Gü
ne§ • Dil teoriıine göre iki aıli un-

11/ 'l '' " I kel' ıuru olan ı oı &Je ıo ya,, ı· 
melerinin türk köklerinden gele/i-
ğini iıbat etmi tir. 

Abdülkadir inanın t zinde Gii· 
ne§ • Dil teoriıinin vokaller, kon· 

~ ,,,. 

9'Dr1' Tarih Kurumunun yıptıJı toplıntıdın bir görDnliş 

sonlar ve ekler hakkındaki kanunu 
1Je teorinin bilhaııa etimoloji ba
lumcndan ehemiyeti izah edildik· 

(Sonu S. inci sayfada) 
dası olaca~ı fikrindedir, 

Bu gazete diyor kls 

TEBLlClNE GORE 

Irun önündeki harbm tafsilatı 

Ih aat üren bir çarpşmadan sonra 
asiler 200 ölü ererek çekildiler 

Malaga ve Lusz'e şehirlerine de şiddetli taarruzlar 
yapan asiler, cenubta N erva şehrini zabtettiler 

lrun, 27 (A. 

A.)-Dün k~m 
1run balk~ı cephe 
komitesinin ne•· 
retti i bir tcbl e 
gorc, 13 kilom t· 
r u unl undaki 

Fransız bankası mUdura 
B. LaJ,eyri (ortada) 

Junmasmın franaız • alman mUnasebn
Jeri ilzerinde iyl bir tesir icra edece~l
ni Umid ederiz.'' 

Ur. S<ılıı ıere/iııe :siya/et 
Paris, 27 (A. A.) - Alman elçlı\ 

Kont Velzek, B. Şaht ıcrefinc bir ziya
fet '4'enniştir. 

Bu ziyafette B. Dclbus, B. Vlman 
(Son• J. QaclJ sayfada) 

Romanya 
Boğazlar anlaşmasını 

tasdik etti 
BUkreş, 27 (A.A.) - Kıral Karol, 

yeni boğazlar mukavelesini tasdik cto 
mlttir. 

Tasdikname, mukavele bükiımlerl 

gereğince, Fransa arşivlerine konulmalı 
üzere Parise giindcrilmiştir, 

l)igorda yeııideıı 
z ~iz le llasla 1 

) 

K • 27 (A.A.) - Dı or ve ko} 1 
rinde . dd tlı ve zorlu y r d pr mi b 

••ıa._· l mı tır. Şımdılık o rcnildi ıne gor • 

llarb IJ<1kcmr da lıniı·çılar ceı>lıe· 
ıinin tebliiinl teyid ••eliyor 
Madrid, 27 (A.A.) - Harb bakanı 

b"iUn lruna kartı )•arılan t:ıarruı hak· 

ve onl ra 200 olu verdirılmi oldu u· 
nu öylemiştir Mumaileyh, hUkumet 

kuvvetlerinin Guadarrama cephesinde 

Estramadur'da ilerlemekte olduklarını 

da bildirmiştir. HUkUmet tayyareleri, 
Ovlcdo'yu bombardıman ederek tclıiz 

Sonu 3 iinea sayıfada 

kiz v yıkılmı tır. İnsanca z yıat yo tu . 

l{ars civarında bir yangın 
Kar • 27 (A A.) - Kar 'a beş k lo

metre u aktn olan Nelis ko} un de ot yı
ğınları ateş alını ve şıddetli ol n nı • 
g.firdan yangın gitikçc büyüyerek köye 
tura.yet etmi tir. Belediyenin çalışkan 

ltfa~yc teıkillitı vaktinde yangın yerine 
yetııerek döl't aaattc çok bUyUk olan bir 
yangını aöndUnne&e muvaffak olmuıtur. 
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fümat 

Sabah olurken 

lillet]cr cemieti ve lıaY'1anlat' 

Jngiliz mebuslarrndan Robert Go

ver, Mançester Gardiyan gazetesine 

gönderdiği bir mektupta MiJJetler 

cemiyeti paktında yeni bir reform 

yapılması bahse mevzu olduğu şu 

günlerde bu paktın 23 üncü madde· 

sinin hayvanların saadet ve refahına 

'J'Brdım için bir kayıd ihtiva etmedi

ğinden şikayet etmekte, reform sı~ 

rasrnda böyle bir kaydın ilavesini 
istemektedir, 

lngiltcredc, olabilen v 

ohmuyan şcyJcr 

JJıyıklı bir İngiliz (görülmüş şey 
mi bu?), memuru ile bır barda o.u
rup ıçki içerken (ıngıliz patronu 
memuru ile böyle yıiz göz .olabılir 

mı hiç?) Memur der ki: "Bıyıgrnızı 
hıç begenmıyoruml'' { haddme mı 
dUijmÜ§:') 

JJu sırada söze karışan bar sahi
bi: "lddia ederım ki bu bıyık sahce
aır, isterseniz ~imdi çekip çıkarı

rım.,. der ve bu söz üzerine herkes 
boks vaziyeti alır, dövü§ ba§lar; ara
lorından bir kaçı da yaralanır. 

Bu hikfıyede akla yakın olan ta
raf i d d i a ve b o k s ' dur. 

l'c lngiltcrc böyledirı 

fodernizm 

Şehirli çocuk köylüye soruyor: 
- Buğdayı toprağa eluniyeuk ye
ti§tirmenin çaresini henüz bulama
dınız mıl 

/ngiliz ~busuna hak vermemek 

elde değildir. Bahse mevzu olan im· Kaaın muharrirİcr 
rumun insan saııdetini koruyamadr
ğı §U günlerde hayvan saadetine yar· 
dımma imkfın hazırlamamalı mı? 

Kırmızıda ı ... rar •• 

Bir lransız özü vardır; ''renk Ü• 

zerinde münakaşa olmaz,, derler. Bu 

sözün de modası gefmi§ olsa gerek. 

Çunkü lngilterenin Vestmorland vi

J§yetinde §ehir meclisi ile posta-tel· 
graf ve telefon arasında bir renk 

meselesinden büyük bir ihtilaf fık-

. mıştır. Yeni yaptırılması teklif edi· 
len telefon köşklerini telefon ida· 

resi kırmızı yaptırmak istiyor, şehir 
meclisi ise bunu muvafık bulmuyor 1. 
telefon idaresi de "ya kırmızı yapa• 
rım, ya bir yaptırmam.» diyormu§~ 

f 
- Şeref İfİD yazmaktan bıktım. 

:Artık para i~in yazmak zamanı gel
di, değil mil 

- Kime" yazacaksın? ... 

.Amerikada, mo'dcrn seçim propa gan'Clası 

1 Amerikada ilan verecek olan kimseler, havada bir zaman satın almak 
yani rııdyonun muayyen bir müddetini kiralamak mecburiyetindedirler. 
Ticaret meselelerinde olduğu gibi siyaset ve parti işlerinde de 'Qmerikan 
radyoları büyük vazifeler görüyorlar. Hele sc~imin yakla§tığı bu günlerde 
bu faaliyet bütün bütün artmıştır. 

Radyoda siyasi propagandalar 1928 yı1ınCla ba§lamı§tr. 193$ yılında bu 
laaliyet o kadar artmıştı ki o yıl, bir sefim yıli olmamakla beraber, radyo
da yapılan siyasi propagandalara harcanan para, alelade ticaret reklamları 
irin sarfedilen parayı gefmişti. 

Bu sene demokr:ıtlarıa radyoya SOO bin dolar, cumuriyetçilerin ise 750 
bin yabud 1 milyon dolar verecekleri §İmdiden tahmin olunuyor. 

Amerikada seçim propagandası it;in kullanılan modern vasıtalardan 
birisi de sinemadır. Bu vasıtadan faydalanmak hususunda demokratlar da
ha ileri bir vaziyettedirler. Çünkü sosyal yardım teşkil§tına aid filmler 
bükümet hesabına ve vergiye tabi olmaksızın gösterilmektedir. 

Bu vasıtalardan faydalanmak irin geçen cumur reisi seçiminde sarfı· 
'dilen para mikdarı S,146,071 dolar tuımaktad11; 

IJ Y. tJ S 

Zonguldalita 
Atatürli günü 

Zonğuldak, 27 (A.A.) - 26 ağustos 
Ulu Önderimiz Atatürlt'ün kazaya ayak 
bastığr Zonğuldağın Atatürk gününün 
beşınci yıl dönümünde şehrin kara ve de· 
nizi, maden mmtakaları, her taraf eşsiz 
bir surette baştan başa donanmıştır. A
tatürk'ün ~onğuldağa çıktığı saat 11 
buçukta vali ve parti başkanı askeri ve 
mUlki riiesa ve memurlar belediye parti ve 
hnlkevliler bütün sosyeteler, teşekküller, 
esnaf cemiyetleri, işçi grupları, mektelr 
Jiler ve binlerce kadın erkek halk küt
lesi Cumuriyet meydanını ve caddeleri 
doldurmuş ve taşırmıştı. Halkevi bando
sunun çaldığı İstiklal marşiyle törene 
başlandı. Bn. Leman Aksoy Atatürk'ün 
Havzaya ayak bastığı bugunün mutlu
luğunu ve bugün saçtığı feyzlerle Hav· 
zanuzın yurda enerji yayan bir hayat 
kaynağı olduğu hakkında çok heyecanlı 
ve şiddetli alkışlarla karşılanan bir söy· 
Jev verdi. Mektebliler tarafından şiirler 
okundu. Zonğuldaklılarm büyük reisle
rine ve Kemalizm lilküsüne sarsılmaz i
nan ve bağlılıkları ve derin saygılan ar· 
zedildi. Saat 15 de Üzülmez maden böl
gesinde de umumi toplantı yapıldı. Ve 
tüılil şenlikler ve eğlentiler tertib olun
du. Gece Zonğuldağm her bucağı göz 
kamaştırıcı bir §ekilde aydınlatılrruı, 

yer yer eğlentiler yaptlmıştır. Türkiş 

sosyetesi de 300 kişilik bir gardenparti 
vermiştir. Zonğuldakhlar bu büyük gU· 
nU gece sabahlara kadar eşsiz bir heye
can ve neşe içinde kütladılar. 

B. Fuad Bulca nın 
Tas ajansına 

heyanab 
Moskova, 27 (A.A.) - Türk hava 

kurumu başkanı B. Fuad Bulca, Tas a· 
jansı muharririne aşağıdaki beyanatta 
bulunnıuştur: 

••- Sovyetler birliğindelçi tetkika
tıının neticelerinden birisi, Sovyetler bir
liği havacılık kurumunun, halk arasında 
pek ziyade sevildiği ve tutlduğudur. 

Sovyetler birliğinde, kendi işini bırak· 
maksızın havacılık sanatı ile uğraşan 
enerjik ve dikkate değer bir gençlik 
gördüm. En genç talebeden baş öğret
mene kadar herkes harikulade bir heye• 
canla çalışmaktadır. Bu çalışmanın ver
diği neticeler gözle görillür ve elle tu
tulur vaziyettedir. Tuşino'da yapılan 

havacılık bayranu esnasında tuna inan
dm ki sovyet tayyareciliği, dünyada bi· 
rinci mevkii işgal etmektedir.,, 

B. Fuad Bulca, Türkiyedcki sovyet 
planöristleri Anohin ile Romanof'un se· 
mereli faaliyetlerlrii de aynca tebarüz 
ettirmış ir. 

B. Fuad Bulca, ,Pün Dnieper .üzerin
deki elektrik santralını görmek ~ere 
Moskova'dan hareket etm?~tir. Kendisi 
buradan Koktebel•e giderek oradaki pla
nerist kampım gezecek ve oradan Odesa 
tankiyle Türldyeye dönecektir. 

Ziraat mühendislerimizin 
tetkikleri 

Kastamonu, 27 (A.A.) - 15 gUnden· 
beri ilimizin ova yaylasında nebatat 
bölgesinde tetkikler yapmakta olan bir 
kadın ve iki erkek yüksek ziraat ens· 
titüsil milhendisleri merkez, Tosya ve 
Taşköprü kazalarından tipik olarak seçi. 

Yeni çeşid mulıarrirlcr len Uç köyde tetkiklerini bitirmişler ve 

öteki etüdlerine devam etmek ilzere 
'' ••• münasebetiyle ... makalel~r sipariş/ alır. Her türlü askeri, aske- Küreye gitmişlerdir. Heyet Cidede son 

t1 • siyasi yazılar; spora aid teknik yazı ve ıenkidlcr .... " ekim tetkikini yaparak Samsuna gide· 
Bu cümleler, bugünlerde gazetelere gönderilen bir sirkülerden alın • cektir. 

mı§tır. Amerikanvari i§ adamlarımız olmadığına artık hayıf }anmayabiliriz. ------------:::::::::::--=~ 

Profesör Nimbus'un maceralarr. - At sahibine göre eşinir. (Le /ournal'dan) 

28 ~CUSTOS 1~ 

Dil lıayranııJ11 

Amira . orty 
arasında 

d .. d.. ·· ku~ or uncu '1-
Bu akşam bir toP1 

daha var 
Macaristanın Saint Etienne bayra· 

mı dolayısiyle Cumur Reisi Atatürk 
ile Macaristan naibi Amıral Horty a
rasında aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

· ve tJ Ankara dil, edebıyat 
1 sinin hazırladığı Dil }{urul~, 

lama programının dôrdüncil: b$ 

ce halkevi meydanında k3 
3 

halk kütlesi önünde başlandı~ 
dan itibaren saz şairleri raııs t 

Son Altes Amiral lforthv de Nagyb<t11ya 
Macaristan Naibi 

ve Bayram tarafından halk ~ 
slSyJenmiye başlar basla1113ı jjrl 
bir kat daha fazJalaştr. l{i:l1 Budapefte 

Saint Etienne bayramınm yıldönÜ· 
mü münasebetiyle Altesinizc en hara
retli tebriklerimi \•e gerek şahsi saa
detleri gerek asil dost milletin refahı 
hususundaki s .,...imi dilefderimi arza 
müsaraat eylerim. 

kır halk diliyle halka dıl ~ 
bu hususta iddia ve tezieriıJl 
ti ve bunların iJim dünyasın~ 
nanıhp kabul edilir d.gerde 
tebarüz ettirdi. 

Karacaoğlan'dan şiirler 0 

guıı ziz Eryalaz, ve Kemal per 
11 K. Atatürk 

Ekselans Kam§! Atatürk 
Cunıur Reisi 

dan birer şiir okundu; gerek ~ 
irlerinin, gerek halkevi gen~ cıı. 
irleri büyük bir ilgi il~ d~nl~ 
dan halka film gösterıJdı:. tel 
coşkunluğu bir kaç saat böY1 tf 

etti ve beslendi. Bu akşaı:n ~ 
halkevi salonlarında Dil. g bit 
neticelerini konuşmak içın ~ 
tı yapılacak ve bu davanın. f 
gençlikte uyandırdığı se\'lnÇ 

canlandırılacaktır. 

Ankara 

~acaristanın mim bayramı dolayı~ 
siyle gönderdikleri lütufkar tebrikler-
den dolayı en hararetli teşekkürleri· 

min kabulünü Ekselansınızdan rica ..._ 
derim. 

Nicolas de Horty 
Macaristan Naibi 

B. Özmen'in teftişleri 
~ Kastamonuda ke!l 

Siird, 27 (A.A.) - Burada bayın
dırlık işlerini ve halkevi çalı§ID2lannı 
tetkik eden birinci umumi mllfettiş, Di· 
yarbckire dönmüştür. Umumi müfettiş, 
tetkiklerinden çok hoşnuddur. 

ürünü çok iyi el 
- Kastamonu, 27 (A.A.) - ~ 
sadı başlamıştır. Bu yılki 1JlS aç 
yeti çok iyidir. Rekoltenin 'el 
milyon kiloyu ge~ceği tahaıb' ;,!. 
Daha !imdiden kendir satııı #, 
çin Avrupadan siparişler ıı1ıı' ~ 
KcndirJer bu sene köksüz oıat' ef' 
ceği için bu yılki mahsul daha ~ 

Kars şehrinin Yaşar'~ 
v annagaru 

Kars, 27 (A.A.) - 61 kiloda diiny~ 

şampiyonluğuna seçilen kahraman gü· 
reşçimiz Yaşar Gilrldin'a Kars hediyeşi 

olarak olimpiyad armasru taşıyan altın 

bir çift kol düğmesiyle bölgemizin nefis 

tereyağlanndan 16 kiloluk bir teneke te· 

reyağr ile 16 kiloluk bir teneke beyaz 

balın KarsWar adına gönderilmesine iJ

caktır. ~ 

Vilayetin blitün köylerinde ~ 
zamanlanndalri tohumluk ib~~M' 
§ılamak üzere köy yardıın ant>P~ 
rulrnasına bailanılrruıtır. Her ~ 

Ji vaziyetine göre 20-100 ki1oyıt 

dayı ihtiyar heyetlerine teslitı' tıO 
te:'iı. vua,,, t toplanmakta oıııtt ,,, 
daylann ne eldlde dağıulacağı ~ 
da ayrıca bir talimatnam~ 

baylıkça .karar verildi. 

Dii§ünii§ler 

İç turizmin teşviki 
Devlet DemiryoJlan. 

nın grup halinde seya
hatler için tatbikine ka
rar verdiği yUzde elli 
temlUith tarif eyi, mem
lekette iç turizmin teş
vikine doğru atılmış ye
ni bir adım diye alk~la· 
mak lhımdır. 

Memleketi görmek 
için her yurdda~n kal
binde hissettiği bilyUk 
arzuyu frenliyen husus
lardan biri ve belki en 
mühimmi hiç şüphesiz 
ki nakliye ücretlerinde· 
ki yüksekliktir. 

Ancak, bu noktayı işa· 
ret ederken, iç turizme 
karşı dikilen engellerin 

• yalnız bundan ibaret ol· 
madığınr da tebarilz et• 
tinneliyiz. 

Seyyah için, gideceği 
yerde. aradığı konfor ve 
ucuzluğu bulamamak ih
timali de blivük bir en
dise ve tereddüd kayna• 
j!ıdır. Ve bu endişenin, 
bilhassa memleketimiz· 
de. büsbütün yersiz ol· 
madı~ını da itirafa mec· 
bu ruz. 

Küçüklerini bir yana 
bırakrn. büyük ~ehirle· 
rimizin pek çoğu henüz 
medeni bir insanı tatmin 
edecek konfor vasıtalaı-

rrna malik bulunmaktan 
çok uzaktır. Bir gün 
Kayseri'nin en fazla tnv• 
aiye edilen otellerinden 
birinde, bana gösterilen 
yatağa girmeden önce 
ne hazin tereddüd anlan 
geçirmiş olduğumu hala 
unutmadım. 

Geçen fuar mevsimin
de de, bindiğim arabacı· 
nın mal6matsıı:bğr yü· 
zünden bir boş yatak 
bulmak için kapı kapı 
dolaştıktan sonra, gayet 
kötü bir otelde, dört ya
taldr bir odada ge~rdi
ğim bir gece için ben• 
den yliz yirmi beş .kuruş 
almı olduklarmı da ha
tırlıyorum. 

Bundan ba~ka, ikinci 
derecede §Chirlerimiı:de, 
yabancının kalacağı kı· 
sa müddet zarfında ken
disinden kabil olduğu 
kadar fazla faydalanıl
ması .gereken adam te
Iıikki edilmesi ne yazıli 
ki henüz tarihe karışını~ 
bir itiyad değildir. 

Bu artlar içinde, na· 
kil vasıtalarındaki ucuz. 
luğun, bUtün cazibesine 
rağmen, kendinden bek· 
]enen randımanı tek ba· 
şına vermesi biraz gUSj· 
tür. 

Sonra böyle toplu SC• 

yahatler için ondan faz
la şehirlinin birbirlerini 
bulmaları, müşterek bir 
seyahat organize etme• 
leri de, hele halkrmızda· 
ki teşebbüs kıtlığı göz 
önünde tutulunca, ne 
kadar milşkül bir keyfi· 
yet olduğu kolayca mey
dana çıkar. 

Bunun içindir ki top
lu seyahatlerin devlet 
veya belediyeler eliyle 
organize edilmesine ih· 
tiyaSi vardır, "Croisicre" 

tt1tl 
kelimesi bugüı'I• 

0
,,P 

edebiyatının P':11dl 
line gelıni§dr. ~b' K' 
hiç değilse teC ~ 
memleket içlndeediif' 
ziyerler tertlb 

1 
o-; 

herhalde f aydş5f b.,f P 
kt 1 stAf'I ·p ..n 

yaca ır. 'b ev-
Trakya'ya tertl ~ 
böyle bir toplu 1-' 
te altı yUıdenlc e~ 
yurddaşın iştira ı~ 
olması, hnlıuın1 ~ 
neviden ucuz ve t'd 
rek gezilere "~ctoP 
h~sret. knlıntŞ 0 ~ 
gosterır. i teı 

Fuar dotavıs ~ıt ~ 
mir'e, mesnJe1'e ~ 
köcıeslnden, ~~~etf."' 
rihlerde, ırıu cJ1c ~~ 
haftayı aşını)'S t ~· , 
toplu seyahatte ,,.~ 

ser• f' 
Janırsa. ve btJ 1' ft. r' 
f çin, otel, ~erde 01'.ıJ 
nıasraflan ıç ~et tV:.1 
muavven ucre t>O 
ve ilan edilirse, ~e~ 
bir kalab~lı~ııdU' .ü 
pek aıs oı\lı1l ,ı ,,,-, 

Birkaç ıni5!!,tt11l f 
rafla, birkııç for t 
eğlence ve ıcon toc'-1 
edecek bÖyle rcJd'r 
vahatler, ;;,ı ff ~' 
yurdu tın blP" 
hayırlı bir işe eııt· 
mekle kaltn1~t ıtlf' 
Jekette seya~:rdl'f!I 
doğunnak cı!bbl• 
başka. ınUte:r 1oe 

l 'n e•• ı 
nizasyon çı ıcşf1' 
1i bir gelir fi 
olnbilec;~~Alt ~p. 



28 ACUSTOS ı8J CUMA 

SON DAKiKA : 
lrun Sen -Sebastien ceph~sinde 

çarpışmalar devam edıyor 
sa ıanan lal subaylardan ceneral llualera 

Hendey, 27 (A.A.) - B.~ he-• ile albay Baeelp'yı idama mahkOm et• 
bahdanberi trun - Sen Sebaıtıen c P · ti İdam htLkınU bu sabah lnfu o-
ıinde çarpıf!Oillara devam otunmut ve mıf r. 

· i öt,.Ude faali- lunnıuttur· 
Asilerin tayyarelen gen t '6 A · gazete, Madrid'de de 15 111 a-
yetlerde bulunmuştur. HUldlmet kuvi· b"tin' ynımuhakeme neticesinde kurtuna dl-

al &silerin me112 • ı vetlerinin batary arı. .. A l %ildilderini bildirmektedir· 
terini 'iddetli ıurette dovmüştUr. s 
tayyareler. bataryaıarm bazılarını aus- JıUer, ıaarnu uılkameılerlnl 
tunnuşlardır. lrun civarında ve dağlık delifılrdiler 

Blriatu, 27 (A.A.) - Roytor ajan-. 
yerlerde blitUn gUn 8ğleve kadar şicl· 
detll surette tüfek v~ mltnlyB• kul'-
funları teati otunmu,tur. ötteye dol• tından: 
ru tavvare faaliyeti yeniden fulalq- llıtiWcilerin lrun yolu U.Serindekl 
mıt ve üç tayyareden mOttkkeb A411l bir taarruz istikametini bırakım! olduklan 
filo, hU'ı-Umet kuvvf't1erlniıı hatlarını anla§ılmaktadır. HllkUmet kuvvetleri, 
bombıırdıman etmiştir. bu yol (berinde kunetll siperler ricu-

ldl da getlnnitlerdfr• 
f ld ôai ıubay kurıuna dUi Oile vakti ndyette biç bir tebeddW 

Hendey, 27 (AA.) ..- San-Sebutl· nkua gelmemlt olduğu görülmllftUr. 
en'de çıkan .. Frente PopUlar" gueteal-
nin bildirdiğine göre. hüldimet kuvvet- Burgot'tan ihtllilcilere yardım krta-
leri harb dıvaru, son zamanlarda yaka• lan gelmektedir. 

ispanya işlerine karışmamak meselesi 
etrafında fransız ve ingiliz teşebbüsleri 

Londra, 27 (A.A.) _ R->yteı' Ajan- ambarjo koymut ounaian ibtamal isını

sından : 
F~nsa ve İngiltere hUkilmetlerl. 

Fransa'nın İspanya itlerine kantılma• 
muı hakkındaki plinuu henüa tatbik 

etmemi! olan devletler nesdinde teıeb

biialerde bulunmakta Ye bu dcvletler
clen mezkCU pllıu vakit gcçirmobldn 
tatbik etmelerini istemektedirler. 

Bu deYletlerden budannm daha tim· 
diden hpuı,a',a ıhdedlea .Ulh1.tra 

dedir. 
.l' rana hWdlmeti, ıi.Wılara ambarco 

konutmauna muteailik tea.bıden tayıüe 
memur bir komıte wnümuım teklıf et· 
DUftİr. Londra, bu komitenin toplantı 

yen olmak iben ileri sUrlllmilftür. 
Bu komitenin !apuıya' daki harbın 

fecaatleri maeleai ile de meıpl olmau 
n barb eatrıerinln iztirablarmı tehvin 
etmek çarelerini araıtırmaaı muhtemel· 
dir. 

Fransız komiinistlerinin iki kararı 
Parla. 27 (A.A.) - KomGniat put&. 

llnlD siyul blrOeU bqfln bir toplantı 
ppanttır. 

illi toplantıya ald Abta 18re. parti 
mcbualanndan biri kBltUr babama bir 
ınektub göndererek Hitler'in "mücade
lem" adh kitabının bütün fransız mek· 
teblerinde tefsir edilmesini istiyecektir. 

Diler tarafta Sclacbt"m Parla'• .ı
maa ekcoaıo•"' itin kr..u temla etmeli 
isen celdlll p)'lalan innn Wala • 
den maldlr ubıtta, fraıw• ballanca ta

sarruf edilen paranın fqiat kıtaatı teıtd· 

linde kullarulmaanın kabul edilemiyece

ği beyan olunmaktadır. 

Dr. Şahtm Paris yolculuğu 
(Başı 1. inci sayfada) 

Oriot, B. Spınaı, B. Baatid, B. Aleksle 
LcJe hazır bulıınmuşlardır. 

Bu zıyafet esnasında diplomast me

selelerin de goıutiilmut olmaaı abtima· 

lı vardır. 
Gerek fransız ve gerek almanlar I• 

ralarındaki görüş teatileri hakkmdi bil· 
yük bir ketumiyet göatermektedirler. 

Dr, Şalada yapılan ~ma 
hakkında 

B. Blwnwı ~. fhoreze 
mektubu 

Parla, 27 (Jl. A.> - Komünist me• 
bua Thorez'in yolladığı bır mektuba 
cevab veren bafbakan B. Blum gerek 
bizzat kendiıinın, gerek blllrilmet ua· 
ımdan 4 arkadqının Fransa milli ban 
ltuında Dr Şaht ile cöriifmilf oldulda-

rmı teyid eylenıittir. 
B. Blum bu cevabında. ezcümle de-

aıiıtir ki: 
''Bu mlilikatın. franaıs milletinin 

ıerefi ile mütenaıib olımyacağı ve sulh 
eaerine bir hizmet tefk!l etıniyeceil 

Şanghay hadisesi 
sanıldığından daha 

mühim 
Şanghay, 27 (A.A.) - Şang Y b~· 

disesi eınaaında yalnız iki JSPOn delil. 
fakat bır çok polıs n erleri ile Çın as
kerleri de ölmüftur. Nanlrin'deld Japon 
bqkonaolosu. Japonyanın Şengtu bidi
ıesini çok ehemıyetli telikki eyl~ltte 
oldu~unu Çin dış işleri bakanına bıldir· 
ınıştır. 

Çin dış iş eri bakanı verdiği cevabta 
askeri latalarla polislere, sükCtnu bozan· 
lara karşı şid tle hareket etmele~ hak
kında emirle.r verildiğini ı<Sylenuıtir. 

Pekin, 7 (AA.) - Polis aokakta 
lngılız askerlerinin Uzerine yedi el ta• 
banca atan meçhul eıhası faaliyetle ın-

1.::tadır. 

hakkmda tüpbeler izhar ediyorsunuz. 
Ben. sızın hlmnızde değibm. Halkçı 
cephe hükümetı, Fransa nın ıeretıne 

hiç bır leke aı.irmiyecektır ve halkçı hü· 
kumet, Fransa nm emnıyetini temın i
çin luzumlu her türlü tedbirleri de al· 
mıştır. Hükiımet. ıurasını bilmektedir 
ki sulh azmi, fran11z terefinın tecelll 
ettiği tarzlardan biridir ve 11ulbun tet
killtlandmlmnı da fransız emnıyeti
nin p~larından bindir. Bunun ıçindi.r 
ki bülrUmet, battl Almanya'cla askeri 
hizmet müddetinin Ud seneye çıkanl· 
muınm akabinde dahi, ıulhtan ümidini 
kelmek istememektedir. Hilkümet ayni 
umanda. Avrupa meaelelerinln umumi 
hallini kolaylqtmnak için, ister ekono
mik ve flnanHl olaun, iıter alyual ol• 
sun. hiç bir ~ereden de ~ınmak 
arıu etmemektedir." 

El. Landon 

Buffalo, ( A· 
(menka), 27 (A. 
A.)-C umur 
bqbnhiı l c ı n 
cumıtriyetçl parti 
namzedi B. Lan
don dUn altpm 
burada ilk aeçiım 
propaıan• 

d a ı ı nutınanu 
eöyliyerok Rllll• 
velt'ln flmmsal B. Landoa 
siya1&1ını teırld.,eylemift;ir. 

B. Laııdon ucttmle demiftir ld ı 
.. _ B. Rusveltin bu finan•l si)'NA-

11 drnmb açıklar vennlf ft bu suretle 
diyunu umumiye, Amerika Birlqik 

Devletleri baUarun bUtUn ıelirinbı· 
ild sülöailne çJimuftır. Vergi sistemi 
muhakkak 1Urette deliftirilmelidir. E
ter ben cwnur bqbnlıfına aeçilılr laeaı 
korporatif verıinln hemen kaldırılma· 
ımı iatiyecetb& Zira fikrimce, bunda 1 
daha maııaaıı bir vergi hiç bir saman 
görlllmemittlr. 

ULUS 

CUuın auDwnu femln için 

B. Ruzvelt in 
toplamak istediği 

konferans etrafında 
yürütülen fikirler 

Vqington, 27 (A.A.) - Dün Nev
york Taymiı QuetcSinde çıkan ve B. 
Ruzvelt tekrar cumur reiıi seçildiği 
takdirde cihan sulhunu t~n makaa· 
diyle hükümet r.eıılerini bir dünya kon
feransı akdine davet eımeai mutasavver 
olduguna dair olan ınakale aıyilal mah
fillerde uzun uzadıya bir takım dü-

fiıncelere yol açmııtır. ~ . 
Demokrat mahfıUerl, cumu.r reiıının 
~ bir inziva ııyueli kabul c:tmeden 
ve herhangi bir ant&fDl&Zhk çıkana A
merikanın tamamile bitaraf kalmasını 
t.emin edecek dahili tedbirleri alma6an 
önce Avrupa ıulbunu temin makaadile 
son bir gayret aarfetmek emehnde 01• 
dugu miıtaleaıını ilerı s&rınektedlrler. 

Filvaki bir çok demokratlar, hali
hazırda meriyet mevkiinde bulunan bı
taraflık kanununun Amerikanın bir har
be •ürüklcnmesinin önüne ıeçmete ki
fi gelecek mahiyette oımacl•i1111 aoyle-

mektedirler. 
FQfi.tt malı/Ulsri B. RusHlt' in 
ıe,ebbwünü JaydaMs_ buluyorlar 

Roma. 27 (A.A.) - Patlat mahfil
leri, B. Runelda bllfhca dıfyletler reis· 
Jerindell mfltetılcldl bir tonferanaı top
lantıya çaiırmak "''etinde bukandutu
aa dair olan baber dolayıaiyle böyle blr 
ctawedn ilk f~dMI olacailCU tllbmia 
etmemektedirler. ----

Yılistinde 
Yahudilerle arablar 
anlaşabilecekler mi? 

lrıi Dıı lıler Balraru Nuri P•ı• 

KudU.. Z7 (A.A.) - İyi bir kaynak· 
tan 6pnilcllilne ılSre yilkaetr arab mec
lisi, Irak cbf itler bakanı Nuri pqaya 
bir telıraf g&nderek bir tavasautta bu· 
lunmak illere Kudllı'e gelmesini rica 
etmiftir. 

Bu müracat arab • yahudi anlat
muhpun tona ermek üzere oldutunu 
tıbtnlne elverlfUdir. 

J' afyet dibeleceie benaiyor 
Lonclra. 2'1 (A.A.) - Deyli Teles· 

raf•m KudGa'tıea öirendiiine clSre arab 
Pderlerl bir beJannaıne Deffetmiıterdii. 
Bu beyannamedt tiddet •e tahrib mU
eadeltllnt nihayet verilmeai iste_nilmek• 
tec11r. Arab crevcuertn puar sünfl ife 
~ tamln edibneldedlr. 

UM& ŞARKTAı --Kvangsi kuvvetleri 
ilerliyorlar 

Lcmdıa. 27 (A.A.) - Honc Konc"· 
._ blkliriliyor ı 

Cenubi Kvanctunru iatill etmif olan 
Kvanpi kuvvetleri. Lukuk'a pmUfler
dir. 

B" kuvve'1er Pakhol iatlkametlnde 
Uerlemektedlrler, 

Nanldn hWdlmetl. bGtUn deniz lcuv· 
ntlerinl '"'&)'& c&ndermqtlr. 

ISPANYOL BALK CEPHESiNiN TEBUCINE GÖRE 

Irun önündeki harbın tafsilah 
Mb saat süren bir çarpışmadan sonra 
asiler 200 ölü vererek çekildiler 

(Bqı ı. inci ,..y/ada) 
lıtaayonunu tahrip etmiflerdir. Bqka 
iki tayyare. tam lal kuvvetler geçit 
resmi yaparlarken Ceuta'yı da bOlnbar· 
dıman etmit vo telefata Hbebiyet ver
miıtlr. 

Aıiler Lu:11' a ılddeUI bil' 
hücum yaptılar 

Blriatu, 27 (A.A.) - DUn 8ğleden 
sonra Luz.s'e durmadan hücumlar ya· 
pılmıttır. Saat 16 ya doğru laller En
derlazadan yardım kuvveti almı9lar ve 
hemen ~niden harekete geçmi9lerdir. 
HUklme~Uer. ileri hatlarda ellerinde 
bulundurdalrları Uç mev.ll terketmit
lene de arkada tutmuı olduktan mev
zilerde mllclafuda bulunmUflar ve o
radi kalmıtlardır. 

İki taraf tayyare kuvvetleri. Ledle
nayı Lapunça'yı ve Turlate dlfı 61• 
rlndeki meniled bombardıman etmit
lerdir. l1d tayyare bombuı. Bldauaoa 
nehrinin fran11z laamma dfltmottilr. 

Zayiat bakkmda hiç blr urlh mata. 
mat mevcut detll l• de her lld taraf m 
fulac:a aıcı_ •erdlfl pndnwktadır. 

Aal tayyarelet', Luzs .. hrlne beyan• 
nameler atarak ıececlen 8nce tfflJm ol· 
mular l1e tehrln yakılacalmı blldb\o 
mitlerdir. 

Oecenla bqlllNlr IDldlarfplerla U. 
reketlorine bir nihayet ............ çar
pıpnalar aynı tlddede denm eylemı,. 
tir. 

len Sebaatlende tam 1tlr llktln bl
kUm IOrmelrtedlr. 

lıUer Malagaya aa ıaarrua 
eUUer 

Sevil, 27 (A.A.J - t4aıyonatlıt kuv· 
fttler, ....... ,. ........ taamla .. 

mekteclirler. Bu laanetltr, daha timdi• 
den .. bria bir varotunu ltpl etaufler
dir. Malaga'nın teahm olmakta gecik
mıyecegi aanılmaktadır. 

Kordoba ayaletinde 1000 kadar hll
kümet askeri, naayonaliıtler!c birlet· 
mıılerdir. 

Rio Tinto maden işçilerinin teslim 
oldukları ve bütün Huelva ayaletinı ih· 
tililcilere bıraktıkları haberi teyyüd et
mektedir. 

İhtiWcilerln Guadarrama cephe•ln· 
do ptlaldlrtlllmilf olduklarına dair Mad· 
rid'den Yerilen biber tebib edllbıelr· 
tedir. 

General Lano. hWdbDet tayyareleri· 
Din buı bitaraf tehirleri iııombardama 
etmelerlal radyo ile proteeto etmiftk, 
Bu tehirler araamda Kordo .. da .... 
dır. Burada 22 kıp yaralanmı,ıır. 

General, marlcaiatlerin kafile IE&flle 
inanları idaın tttiklerini 4' protwto 
etmektedir. 

Atiler Nerwa ıehrUe eırafındald 
madenleri aapteUller 

Lond.ra, 27 (A. A.> - l<ao Tlnto 
kumpaıayuının morace.d. lhtililcileraa 
cenubi lapanya'da kiın Nerva tebrini 
ve bu tebrin etrafındald arazi ile ma
denleri zaptetmif olduklarını t•rllıı et
mektedir. 

Madenlerin itlemeel bu lflal ylldln. 
den hiç bir ıuretle müteeuir otma. 
mqtu'. 

Teknik direktör muavini B. Lavrcne 
Hila, Nerva'da ~ tek inplladir. 

Rio Tlnto lrum;anıaamın malik ol· 
dutu toprakların kıymeti 10 mil7on in
&lliı lirMı tahmin edilmektedir. 

Bir &panyal senı&lrıde 
Uyma çıktı 

Parla, 27 (A. A.) - Parl Suvar ı•· 
:ıetealnin Sen Nuer muhabiri, Kriıtof 
Kolomb admdatd lepanyol ıemlıi mQ • 

rettebatmm lıyan etmif olduiunu ha
ber vermektedir. 

Patlat tayfalarla markıiıt tavf .ıar 
arumdı bir çarplfllla olmasından kor· 
kulmaktadır. Tayfa, yolculardan bir 
k111DJnm karaya çıkmama engel olmut
Jırdır. Kaçmafa muvaffak olmUf ola 

bir amerikalı cuetecl. tayfanın yolcu
lardan bir kısmını hapaetmiı olduklano 
nı söylemittir. 

lıpanya ban1ca1ının uıare 
mecU.i toplandı 

Pariı, 27 (A.A.) - Burgoa'tan bil
dirildiğine göre. lapanya bankaamna i
dare meclisi ilk defa lorak dün Burgoa•· 
ta toplanmıttır. Bu toplantıda İspanya
nın en mühim bU.tün kredi kurumlarma 
delegeleri de hazır bulunmuı ve yeni 
bir ihtiyat altın akçesi teaıal meaelCll 
cörütWmUttUr. 

ispanya bankuuun 61 tubeslnden 
43 il millicilerin elinde bulunmaktadır. 

Baraelonda halle mahkemeleri 
f}Olıımaia ba,ladılar 

Banelon, 27 (A.A.) - Katalonyaam 
muhtelif tebirlerlnde lhtlWcilerl ınuU,. 
keme edecek olan halk mahkemeleri, ite 
baflanuttır. 

Lericla'dı halk mahkemesi. fqlat ba
reketlne ittirak etmif ve a11lh ukJ• ... 
olmakla itham edilen 1ara1bl tarafdan 
mebua1ardan Kasimfr SMsenia'l 14-
mahkam etaüftlr. 

Pqflt bir talebe de idama mahkGa 
edllmiftlr. 

ISPANYOL iŞLERİNE 

KARIŞMAMAK MESELal 

Fransa milletlerarul 
bir konferans 

tophyacak 
Londra. 27 (A.A.) - Deyli Teıet

raf ~ dlplomatllr mubablrbda 
blldirditlne ıöre, Pranaa hWdlmetı. ı.. 
panya itlerine karqmamak hakkında u,. 
mum! bir anlqma temini için pek ya. 
kında bir milletlerarası konferanı topla
mak niyetindedir. 

Hendey'e sığınmq olan elçiler he,.. 
tinin, dahıU barbı daha siya.de inııanllet
tlnnek hakkmclald projesine celine& 
İngiltere bUtiln devletlerin her Ud tarafa 
da bu huauıta mllracaatta bulun..ıar
iltemektedir. 

Deyll Meyi ıuete.ınln dlplomatls 
muhabirinin fikri ise Hendey'de buluna 
elçilerin bir kontrol komlteli tefkil flt
liyecelderi Ye bu komitenin lranpnallll8. 
bk anlıımuı hillfma yapı1acak har._. 
teri tetkik edeceli mer.lredndodir. 

Fnırua cnap Hrndyen devledtt 
neadlnde ,-enld.n ıeıebbitler 

,-apıı 
Pria. 27 (A.A.) - lspan14 lflerlae 

k&l'lflDIJDak hususundaki franaıs teki. 
flne fiaıdlye kadar cevab vermemlf oı. 
ve lapanyaya siWı Ye tayyare aevtdal 
henlb yuak etmemif olan 6tetd bUtll& 
devletlerin de Pranaamn ademi ...... 
hale telc1iflerine ifdralderi için fraaa 
laUkümetl mukOr dewleder aeıdiaM • 
pbbOalerde bulunmaktaclır. 

lngUıere petrola da aınbarıo 
koyacalc nu P 

Londra, Z7 (A.A.) - HWdlm• 
lapanyaya sanderilecek olan aUlla .. 
mühimmata konulacak ambarpnuı& 

petrola da tetmlli baklanda iKl partW 
tarafından yapılan teklifi kabule....,. 
olmadıfr sanılmaktadır. 

Diplomut ınalıfıllerl, lncllterenia ,_.,, 
pacaiz itin Fnınnam tefebbUaUae ,-. 
dıma inhiaar etmek olduturıu " ..._ 
ta müteallik tahdidat Uateaini ~ 
mak suretiyle kon\lflD8lan daha ..,... 
mutkilleıtlrmtme.ı 1bun cehtiil filaillt 
de bulunmaktadır. 

Li2bon laülcilınetl de ıUôla ~ 
yatına aınhar•o lcoyilu 

Lizbon, 27 (A.A.) - Porı.198 lılkl 
meti, lıpanyaya her ttlrlO aillh bıracatt 
nı •e transit muamelealnl yuü etmft 
tir. 
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Yazan: Maıt KEMMERICH 

Kadın doktorlar orta zamanda da 
vardı ve hatti itibarda idiler. U inci 
asırda yetişen Trottula adlı bir kadın 
doktor bütün meslekdaşlannı gölgede 
bırakan bir şöhret kazanmıştır. 12 in• 
ci asırda da birçok kadın doktorlar ye
ni bir takını ilaçlar ke§if ve tatbik et
mişlerdir. Hatd. bunlardan Mercuria-

:c!e isminde birisi operatörlükte pek ile
ri gitmişti. 10 eylUl 1321 tarihinde Sa
lerno'da verilmiş bir müsaade tezkere
ıinde Matthaus de Romana·nın kansı 

Fransisca'nın operatörlük yapmasına 

izin verildiği yazılıdır. Bu kadının Sa
lemo Universittsinden aldığı şehadet
llamede "fevlralide imtihan verdiği'' de 
yazılıdır. Orta zamanda erkek doktor
ların kadınlara bakması pek boş görül
n>ediği için kadın doktorlar bu kadar 
~ğalm1ftır. Netekim 6 ıncı asırdaki 

bir W estgÔt kanunu erkek doktorların 
kocaları veya akrabaları mevcud olma
iıkça kadın hastalara bakma1arını ya
Jk etmektedir. 

* 1351 senesinde Münic'de b\r kadın 
;öz doktoru vardr. 

* 1807 senesinde Wiırzburg ünivers:.. 
lesinde R. J. von Siebold adlı bir ka· 
dm tıb tahsil tmiş ve mezun olmuı
tur. Sonraları Almanyada 1910 senesi· 
ae kadar, kadınların tıb tahsili yapma

larına imk:in yoktu. Baden ve Bavyera
dan maada hüktimetler tıb tahsil eden 
kadınlara doktorluk şehadetnamesi 

\'ermezlerdi. 

* Fransada eski zamanlarda kıralların 
eli sıracayı iyi eder diye bir kanaat 
nrdı. Bunun için senede 6-7 defa kili
selerde kıraJın hastalara .'dokunacağı'' 
ilan edilirdi. Bunun üzerine Versaillea
de 700, 800, hatti daha fazla basta top
lanır ve muayyen fasılalarla sıra olur
lardı. Kırahn doktorlan bunları mua
yene ederlerdi. Bu muayene hakikaten 
lüzumlu idi, çünkü birçok yalancı has· 
talar araya sokulmak ve kıralın her 
haıtaya verdiği iki santim paraya işti~ 
rak etmek lıterlerdi. Muayeneden son
J'a kıraJ görünür ve bir muhafız kıta

IIDın arasında ilerlerdi. Doktorlar diz 
sökmüt bulunan hastalann arkasında 

dururlar ve başlarını eUeri arasına a· 
brlardı. Muhafız yiizbatı da haıtaların 
eJlerini tutarak bir suikasdın önüne 
seçmek iıterdi. Ancak bu tedbirlerden 
IOftra kıra) hastaya yaklapr ve elini o. 
aun bMından çenesine, bir kulağından 
ISbilrUne gezdirtrek bir salib ipreti ya
p ve: "Kıral sana dokundu, allah sc
al iyi edecektir J" derdi. Bunun mütea· 
kip baıta santimlerini aluak uvutur
ft. Tekrar sıraya girmemeli ve kıratın 
cani gönüllUlUğünden istifade etme· 
meıi için de aynca tedbirler alınırdı. 

Kıral bu gönül bulandmcı usul ile 
tedavide mühim muvaffakiyct elde et
mit midir? Bu ciheti tarih bildirmiyor. 

* 
Meşhur doktor Thomas Dover, ki 

kendi ismiyle anılan ve bugün bile kul
lanılan bir i1acın mucididir, yaman bir 
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ltorsan idi. 1660 da doğmuş ve tahsilini 
b_itirdikten sonra Bristol'da yerleşmiş
tır. Burada beş on kuru' para edinince 
birkaç tüccarla birleşerek 1709 da bir 
deniz seferine çıkmıştl'l". Bu seyahatte 
uğradığı Juan Fernandez adasında tek 
başına y~yan Alexander Selkirk is
minde İskoçyalı bir tayfa görmüştür. 
Bu Selkirk meşhur Robenson hikaye
sindeki tipin aslıdır. Bu adadan ayrı
lan doktor Dover cenubi Afrikadaki 
Guayaqnil şehrine hücum etmi~, Pero 
ve Kaliforniya sahillerini de soyarak 
bilyUk Okyanoa üzerinden 1711 de İn· 
giltereye dönmUştür. Elde ettikleri ga· 
nimet üç buçuk milyon mark kadardı 
ve bunun en çok hissesini doktor al· 
mıştır. 

Bu yolda birkaç seyahat daha yap
tıktan sonra Dr. Dover Londrada yer
leşmiştir. Burada ••eski doktorun mi
rası" adlı eserini yazmış ve 1733 de 
neşretmiştir. Kitab populer bir tıb ki· 
tabı idi ve muharririne hasta temin et• 
mck gayesiyle yazılmıştı. 

* Aslında berber olan sonra on dör· 
düncü Louis'nin hususi doktorluğuna 
kadar yükselmig bulunan Georges 
Marschol öyle mahir bir operatör ol
muş bilhassa mesane taşı almakta o ka· 
dar meharet kazanmıştır ki, bir gün yn• 
rım saatlik bir zaman içinde 8 hastaya 
ameliyat yaparak bnnlan derdlerlndctı 
kurtarmıştır. Senelik varidatı 300.000 
frank idi. Bir defa kan almak i~in 2500 
frank ücret isterdi. 

* 2190 senesinde Paris hastahanel•rin-
de (700.000) franklık sülük sarfolun
muştur. 

* Orta zamanda şarab en tabii ve gün-
delik içkilerdendi. Belediye meclisi ıç· 
tinıalarında, alelumum müzakerelertic 
hep şarab içilirdi. Belediyeye mensııb 
her şahsın günde 3 litre şarab tayini 
vardı. Bu adet yalnız belediye azaları

na ve geceleri tchri bekliyen nöbetçi
lere falan münhasır olmayıp askerler 
için de mevcud idi. Mesela Frankfurt 
tehrlni muhasara eden imparator ordu
ıu kumandanı nefer bafına günde üç 
litre şarab tayini istemiştir. 

* 1411 de imparator intihab' etmek 
için Frankfurt'ta toplanan alman 
prensleri kısa zamanda 1400 litre şa

rab sarf etmiılerdir. 

* Silezyalı bir tövalye olan Hanı von 
Sclıuveinichen bUkUmdar efendileri gi
bi içkiye fula dilfkUndü. 0Hatırat'' 

isim1i kitabının hemen her sayfasında 
bir içki &leminden bahsetmektedir. Bu 
ute nuaran bir .zamanlar Augsburg 
tehri sokaklarında gece olsun, gündüz 
-olsun ayık insana tesadüf edilemezmiş. 

* Sarayda da vaziyet pek başka türlü 
değildi. Hatti Rayştag toplantılarında 
bile aza prensler çok kere sarhoş ola
rak bulunuyorlardı. Kont Lynar adın· 

yordu. 

ISPANYOL 
Frsnklurtet Saytung gueteRi 'IU· 

brddi bll§lılr altında yazdığı bir b•ı· 
yazıda diyor ki: 

İspanyol •ivil harbmın askeri neti• 
cesi gün ge~tikçe daha uzaklara &idi· 
yor. Badajoz'un zaptiyle askeri parti· 
nin elde ettiği son muvaffakıyet, ti· 
malden batı tarafından geçerek cenuba 
bağlanan bir sahayı birleŞ:tirmektedir 

kl, askeri grup lehine stratejik bir va
ziyet meydana getirmiştir. 

Askeri grup hiı; şüphe yok ki, bu 
yerlerde idari organizasyonunu yapa· 
cak ve askeri vaziyetin icabı tedbirleri· 
ni de alacaktır. 
• 
Diğer taraftan, Ma<lrid hük:Umeti 

de aynı suretle hareket etmektedir. 
Madrid hükümeti ehemiyctli harb en• 
düstrisini, millileştirmiş, iateyi, harb 
ekonomisine göre nizam altına alım•· 
trr; bundan başka, askeri grupun ted· 
birlerinden tamamiyle farklı olarak, 
sol radikalizmi doğrudan doğruya bol· 
şevikçe tecrübelere girişmiştir. 

Biltün bu olan biten şeyler hakkın
da tastamam bir fikir edinmek !iOk zor; 
ancak, birçok ehirlerde, hatta köyler

de. zorla ekonomi dışı sosyal reforma
lnr tatbikine geçen. ihtilal mahkemele

riyle muanzlarını temizliyen, hasılı 

bolşevizmi her ş.ekil ve suretle kurma
ğa çalışan mahaJU sovyetlerin ortaya 
çıktığı apaçık bir hakikattir. 

Bu böyle olmakla beraber, tekmil, 
işçi sınıfının, müfritlerin tuttuğu yolu 
tasvib ettiği kabul edilemez. Ne de ol
sa, müfritlerin, haJk cephesinin burju
va cumuriyetçilerine büyük tasa ve 
kaygılar veren hadiselerin sınırını müf
ritler tayin etmektedirler. 

Herhalde Madrid'dcki yahut Barse
londaki hUkümet, askeri grupa karşı 

giriştiği mücadelede muhtaç kaldığı 

tethişçi gruplarının tazyiki altında bu
lunmaktadır. 

Sivil harb uzun müddet devam etti
ği takdirde, hükümetin tam istiklale 
kavuşacağı filphelidir. 

Yabancı memleketlerdeki 'kanaat, 
galebe çalm?f bile ela. aolcu radikaliz· 
min salgınlarına. bükümetin karfı ko· 
yamıyacaf ı merJı:eaindeclir. 

Vaziyetin bu tekilde inlıipfı, Av· 
rupa devletlerinin müdahale etmeme-

da blr ecnebi asılsade "çok aarJaotluk 
yapılıyor" diye Bub aaraymın bir sl
yafetine ittirilr etmeaı istemeznittir. 
Sakaonya kırahnm auaymcla urhetJulr 
nesilden neaile gc~ea eski bir anane idi. 
Kilise preruıleri bu Mette ~e ıeri kal· 
:mamak isin gereken pyreti ıöateri· 

yorlardı. O zamanJti inanların içkiye 
tahammülü bugünkü üniverıite1ileri 

utandıracak bir derecede idi. 
İşin garlb tarah: ne derece ifrat~ 

kaçılırsa kaçılsın bu nevi ayaşhklar 

doktorlar tarafından: "Sıhat için fay
dalı'' olarak tavsif ediln1iştir. 

(Sonu var) 

iHTiLALi ETRAFINDA 
melerl meselesi llzerindc çolC bUyUk 

bir tesir yapmıı olduğu &ibl bundan 

böyle de ehemiyetli bir faktör olarak 
lialacaktır. 

Mevzi harbı ne kadar uzun 'Urer ve 

dolayısiyle İspanyayı, biribiriyle barıı

masına imk~n olmryan iki kısım hali

ne sokana, bu fatör o nisbctte ehcmf
yet kazanacaktır. 

İster sol isterse ıağ, itler nasıl te

celli ederse etsin, İspanya istikbalde 

artık dilctatörlilkle idare edilecektir. 

Kortes'teki 470 mebustan 286 aı halk 

c:.ephesine mensuptur. Halk cephesinde 

be, asıl ihtilalci olan işçi grup una J ıs 

mebus düşmektedir ki, bunların 99 u 
sosyalist 16 sı komünisttir. Bu vaziye
te göre, normal olarak halk ctphesin
de de ekseriyet burjuva • cumuriyetçi 
unsurlardadır. 

Fakat bunlar da muhtelif gruplara 

ayrılmaktadırlar ki, en kuvvetlileri 79 

mebusla solcu cumuriyetçilerdir. Son 

se~imlerde işçi partilerinin en büyük 

kazancı temin etmiş olmaları ve husu

siyle komünistlerin (le terazinin küfe· 

sine reylerini atmış bulunmaları dola

yısiyle, halk cephesindeki siklet mer

kezi daha ziyade sola doğru süriılmüş

tür. Radikalleştirme hareketine eii zi

yade yeni nesil taraf mdan giri~ldi. 

İşçilerin parlamentodaki sayıları, 

tesiri altında bulundukları muhtelif ce· 

reyanlar bakımından toplu bir göril· 
nüşte değildir. 

En kuvvetli enerji, anartik ve sen
dikalist ideoloji ile hareket eden işçi 

organizasyonlarındadır. Sosyal demok
ratlar Madrid'de, anarşist gruplar da
ha ziyade şimalde ve bilhassa Katalon
yada hakim bir durumdadırlar. Son 
yıllar içinde yapılan grev ve ihtilaller 
de önayak olanlar anartiıt gruplardı. 
Fakat bunlar da iki grupa ayrılmıtlar• 
dır. 

Komünizm, burjuva gruplariyle it 
birliğinde bulunmayı proletaryaya 
ihanet diye telakki ettiğinden oreanl
ae bir grup olarak politik hayata uzun 
müddet uuk durmuıtu. 

1 ki ılokırirıin MJVtJfı 
Noye ZUrher S•ytung yudıfı llir 

yuıda diyor Jrı": 

Avrupa'nın cenub batnında çıkan 

yangın buıün dünyaya yayılmas.ın di

ye, Avrupa diplomaaiıi, İspanyol ihti

lilini çıktılı yerôe tahdid etıDcie uf
r-.ıyor. 

İsviçre hüküm'eti önceden kestiril

mesine imltin olmıyan birçok inld,af 
ihtimallerini göz önünde tutaralc, mü
dafaasını kuvvetlendirmiştir . . !Müdafaa 
kuvvetinin yüksek bir mertebeye çıka
rılmasına saik olan husuıı ise, 1sviçre
nin istiklal ve bitaraflığını tehdid ede· 

bilecek olan ahadaki ••te)dllll 
ler" dir. 

Hangi maksad ve politik 
tında girltillrse giriıilslD, 
harbtır; harıbı !sviçreden 

İsviçre milli müdafaasının 
yesidir. 

Bugünkil gunde faşizaı 

9izm arasındaki gerginUli

dofurmaaı lhımgeldiği h 
ori, bUtün memleketlerde 'fıl . 
le telkin edilmektedir. Bi 

ketlerin muhtelif hükürntt 

ile yanyana ıulh içinde 1 
gitgide artık, bir imkinsıJ 

bakılmaktadır. 

Bu görüşe dayanan antif 

hangi bir modern harbın t 

ıında kullanılan propagandl 

ile hareket ederek, kendısi 

pa ıulhunu zorla kurtarmak 

üzerine aldığını ileri surıne 

anzı olah faşizme çırılçıplak 
ğı bir harb tasavvurunu Y 
.dir; kendine ise kurtarıcı, fc 
leyici ııfatını vermektedir. 

Fakat bunu başarmak i;il 
duğu çare harbtan ba ka bir 
dir. 

Propaganda fonnüllenyle 

fizm ile faşizmin bir miıcadel 

gösterilen İspanyadaki &i"il 

nirleri bozacak esas tahrik 

vennektedir. İhtilal i~lnde o 

ya hakkında bir bitaraflık 

giidülmesi için yapılan dipl 

reketlerinin karşısına, antif: 

yanlar, müdahale politikuıJil 

terurler kt. bunun manası, 1' 
faşizm ile silahla hesabJa~ 

masından ba§ka bir şey değil 

Bu politikanın parolası fi 
.. Fatizm ile bir anlaşma 

his mevzuu olamaz. Ya o bizi. 

biz onu ortadan kaldıracağıı.'' 
Bunun nereye varacalı 

bir surette vazıhtır ki, bun&ı 1# 
matbuatın yuılarrnda ıöıınc• 
kündür. 

(Der totale Kri 

TOP YEK 
HARB 

Yuın: General LUDEN 
Çeviren: HİKMET TUN~ 

Mutlaka okuyunus 
Her kitabçıda butuııut 
Fiatı 100 kuruştur. 

CE~.~El~ K!~.~,BI 
Balık avlamak için derin denizlere da

lan Malkah, getirdiği yiyecekle buraya ge
lir ve kuzusunu çağıran bir koyun gibi mele
yerek kotik,in sesini almasına kadar bekler
di. O zaman dosdoğru çizgilerin en doğru
sunu istikamet alarak ve sağında, solundaki 
küçükleri yararak kendi bebeğine doğru iler
ledi. Hemen her zaman burada yavrulannı 
beslemek için denizden balık avlayıp gelen 
birkaç yüz ana bulunurdu. Bu yüzden yav
rular pek diri. pek canlı idiler. Malkah. K~ 
tik• c derdı ki: 

Bundan sonra kumsalın gölcüğünde uza
narak denizden gelen dalgalar üzerinden a
şar ve kendisini kaldınrken kulaç atmasını 
öğrenmiştir. 

Fakat bu esnada gözünü kendisini yara
lıyabilecclc büyük dalgalardan ayırmazdı. 
Kanadlanm ıu içinde kullanmasını öğren
mesi için iki hafta ·Wi gelmişti. Bu arada 
suyun içinde ve dqmda bulundukça öksü
rür, homurdanır, buel\ karaya doğru sürü
nerek kwnun üzerinde ufak bir kedi uykusu 
kHtirirdi. Böylece nihayet kendisinin tama
miyle suya aid bir mahluk olduğunu anla
yıncaya kadar girip çıkmaya devam etmişti. 

bu kanad, sanki hiç bir şey aramıy 
bi yavaş yavaş açılır, uzaklaşırdı . 

İlk teşrin geldiği zaman foklar, 
leleri ve kabileleri ile Sen Pol ada.sı
kıp derin denizlere _giderler, artık bd 
sallarda kavga, gürültü kalmaz, }{o 
lcr istedikleri yerde gezer, oynarıardf. Rudyard K.ıP.Lt~G Nurettın ARTAM 

Küçük yavru, hiç şüphesiz, bu sözlerden 
bir tek kelimesini bile anhyamadı. Anasının 
yanıbaşmda yuvarlanıyor, emekliyordu: En 
ince, babası düğüşürken anasiyle birlikte 
oradan sıyı ıhp gitmeyi ve kaygan kayaların 
ti.zerinde süziılmcyi öğrenmiştı. Matkah, 
Javrusuna yiyecek bulmak için arada bir de
nize gider ve çocuğa iki günde bir defa ye
mek verilirdL Yavru, o zaman ne kadar yi-

. yebilirse yer, bundan memnun kalırdı. 
Onun ilk yaptığı iş içerilere doğru sü

riinmek olmuş ve orada kencJi yaşında on 
binlerce bebeğe rastgelmişti. Bunlar hep bir 
arada kuklalar gibi oynıyorlar, temiz kum 
tizerinde uyku çekiyorlar, uyanınca yeni baş
tan oyuna başlıyorlardı. Buralardaki yaşlı 
fok1ar bunlara aldırış etmedikleri hollusçiki
Jer de kendilerine aid olan yerden ayrılma
dıkları için bebeklerin oyunu gayet iyi geçi-

- Sen çamurlu sularda uzanmadıkça, 
sert kwnda sürünüp bir yerini çizdinnedik
çe, fazla denizli bir havada denize yüzmeğe 
gitrnedikce seni burada hiç bir şey incitmez • 

Kücük foklar, kür4:k çocuklardan daha 
fazla yiizernezl~r; f~kat hn i~i öğreninceye 
kadar hiç c e mesud değillerdir. 

Kotik, ilk defa yüzmek için denize gir
diği zaman bir dalga, kendsini boyundan da
ha derin bir yere götürmüş ve annesinin şar
kıda söylediği gibi, kocaman başı aşağı dal
mış, arka ayaklan yukanya çıkmıştı. Eğer 
bir başka dalga kendisini kıyıya atmamış ol
saydı, boğulup gidecekti. 

Artık, arkadaşlariyle beraber denize atı
lı1lann1, 1t011ra bir dalganın önilnde yuvar
lanarak karaya çıkıımı, kuyruğu üzerinde 
dikilerek yqlılann yaptığı gibi başını kaşıdı
ğını, kaygan kayalar lttcrindc oturarak "ben 
kalenin kırabynn•· tukısım ıöylediğini ta
savvur edebilirsiniz. 

Arada ıırada kıyıya doğru yaklaşmakta 
olan ince bir balık kanadım bir köpek balığı 
kanadı gibi görür ve bunun yavru f oklan ya
kalayınca yiyen büyük öldürücü balina 
Grampus olduğunu bildiğinden hemen bir 
ok sÜrfitile kendisini sahile atardı. O zaman 

Matkah, Kotik'e dedi ki: 
· - Gelecek yıl sen de bir hollusÇ 

1 caksm. F.akat bu seneden balık nail 
duğunu öğrerunelisin. 

Hepsi bir arada Pasifik okyano'~ 
dıiklan zaman .Malkah, yavrusuna 
nnı ilci yanma yapıştırarak ve kilçiilC 
nu suyun dışında tutarak nasıl uyuY 
ğini öğretmiş bulunuyordu. Hiç bir 
okyanosun urun salıntılı sulann kadat 
değildir. 

Kotik' bütün vücudunda bir ürpe 
titreme duyduğu vakit Malkah ona. 
deniz suyunu hissetmcğe başladığını 
mişti. Bu ürperme, fena havaların Y 
ğım müjdeliyordu. Annesi böyle ıa k 
da iyi yüzmek ve yola devam etmedi 
geldiğini çocuğuna anlatıyordu ve 
ki: 

(Sonu var) 



Kara 
(Başı 1. inci sayfada) 

n aonra türlı Jilindeki v. lr eki 
nile yür.lerc• kelimenin müı· 

ek kökten ıelJikleri ve rene ba 
riye göre hunun i•bah miim

··n olduğu bir çok mi.allerle an· 
latılmııtır. 

lcmail Müıtak Mayokon tezin· 
e .. il" kelimuinin muhtelil mana· 

oe '' öğre,,...Jı'', .. ölmelı",, "ot,.. 
imelerinin manalanna Güne§..Jil 

feorUine göre üah eJerelc ba lce
limelerJelıi .. ö" lıöJıüniin, tiiTlc Ji
lini iyi bilmi)'ell 6aaı etimol06lar 
taralınJan ,.,..ı., olaralc .. ana' 
lllelncuana lıall•nJmaMna itiraz et· 
-, ue bu ''ön nün ıünet anlamına 
ıelen bir lcölc olduğunu çok par· 
lalı mi.al/erle iıbat etmif,, "eld
trilı'' .'' atq'' ,".,.meni'' lıelimelerinin 
'• ..... Giin4 - Dil teorüine BÖN 
.,. Hirlıp ltölılerJen •elJilin• mi-
..,lerle ~ «tikten sonra türle 
hlimelerine oe köklerine yanllf 

ınanalar Hren ..Jıat metotl-'• 
mücaıl.lMin zaruretlerini anlat-
mqhr. 

Hepai paTl.Jı olan oe ltepai 
Ciinef- Dil teoriainin milletlercıra
ıı dilcilikte büyük bir inkilabın 
bQflangıcı oldufunu rölteren bu
aünlıii tezlerin lıaralta,.Ialıi 4in
leyidlerl• 7fl'll H ~ dil 6il· 
finleri iiurÜHI• 6ualıhfı tesirler 
~1ı ,,.a.kltir. Olıunan tnler H 

h vaile ile tarlı 4ilcilifinin 6ü-
7ii/t hnıcum H lrorayac:a• olan 
Biiyiilı ŞJ ltcıraretle allnflanmıı-
lır. 

B. Naim Rasim Onaı'ın 
ıesinbı hulôMUı 

tırtanbul. 27 (Telefonla) - UçUncU 
8il kurultaymıa ı..,unkil toplantısında 
profesör Naim Onat'ın okuduiu tezin 

b'üliauı pdur.: 
.,Türk dilinia ıarb diliyle olan mii

ııucbeti yeni tanıklara ve yeni ellıllara 
dayanarak iıbat edilmiştir. Eaki büyük 
dhlıı: medeniyetinin bUtün dünya med~~ 
niyetine kaynak olduğu gibi tUrk dıh 
de bütün dillere kaynak olmuftur. 

Güneı - Dil ıearitinirı mahiye~ 
Güne1 • Dil tcoriıi beterin yalnu. dıl 

tarihini değil bütün tefekkür taribinı de 
aydınlatacak köksel bir ıpktır. Bu tule 

&ünetin veya ondan görillen vuıflann 
kaybolmasından çıkan anlamlarla bun· 
lara verilen adlann gerek tilrk ıerk a

rab dilindeki birlik ve benzerli~ni ~iSl
tererek yeni tiirk teorisinin baki~ati ~e 
derin bir ıorüfle kavradıiı tesbıt edil· 
iniştir. Guneıin uzaklatıP batmaamdan 
dpğan mefhumlar aayılaoHyac.ak kadar 
çoktur. Bu taze mevzu 'l' apılanlar 
ıunlardır: 

Tea mevm olan keJ,imeler 
.. Akpm, ~ Jsaran1ık usuıı aü.al

lerlc ball ccliımlttil'• "GünCflA uaaklaf" 
llllUDıdan " batlMaından clofan bu an· 
llmıarla bcra1* llarUlıtuı inanbla il· 
laata cttip raldderdcn ayıderi nrdlı ld, 

Ulı: dUf6nGP butllanll arumdül Wrllk 

-.e yakmbla akbmt• birdenbire varmas. 
Bu anlamlann ÜfalD ve ,ece mefhum· 

lan ile birliğini ulamak için Gilnet • Dil 
nıetodiyle yapılan kaplqtırmalat tab· 
tmda izah edilerek anlablınıftıl"· Tilrk· 
tede aqv kelunealnin yanmdaki arab-

sa akpm ve gece anWn}arma ıelen ke

limelerin uyıunlı.sklan ııs.terllmiftit· .. ı 
Bu kelimelcrc1cn bapa arabça ıece •c 
&eceye aid bir çok kelimelerin ve bunla· 

ra bağlı yırmi anlam serisinin nasıl gü
neşdeki vasıflarla uzaklaşmasından çık· 

tığı anlaıılmııtır. 

Pr/. Ahmed Cevad Emre'nin ıe» 
Bu tezden sonra profesör Ahmed Ce

vad Emre bir ttz okudu. Ahmed Cevad 
Emrenin müdafaa ettiği tezin konusu 
terminoloji meselesidir. Bundan dört yıl 
önce tUrk dili kurumunun istilih kolu 
tarafından vcrilmİI olan kararda yaban• 
cı dillerde tuJJanılan terimlerin atılmaer 
ve yerlerine tUrkçelerinin konulması 

profram olarak çiıilmiıti. 
Ahmed Cevad Emre bu kararın yerinde 

verilmi9 bir bükme dayandı&ını ve ıi· 
yantifik bir arattırma yapmadan böylıl 
bir kararla hareket etmenin doğru ot• 
madıtnu eöyledL Tedııl izah etmek lçh 
"filozof., söıilnü ve bunun filo.zofik 
mOftaklanm scçdl ve : 

"- Bunları seçmemin sebebi, bu ke· 
J.imcnin herkeıce grekce olduğuna tam 
bir iman taşınmasıdır.,, de-Oi. 

Filosofi aösünün analia 
Bundan aonra hu kelimenin 1kl un· 

ıuru olan "filoa" ve "aofya,, eözlerinin 
&raftınnasına başladı. YurüttiiğU arat· 
turnada mehaz olarak Avnıpanın en 
makbul etimoloji lugatlarına müracaat 
etti. Bu lug lar, Boisacq'ın grekce e
timolojik luptı ıibi eserlerdir. Bunla
nn bep91nde ıeııeC "file••" ve gerek 
••sofya.. .CSslerinin etimolojisi karanlık 
ve filpheli olarak gösterilmelı:tedk. 

Ahmed Cevad Emre "bir sözün e
timolojiıi karanlıktır." Cümletıinin ne 
demek olduiunu izah etti. Ve ."Bu ke
limelerin grekceye nettden geldikleri 
A•rupa lllmlerlnce maUim delildir. 
Hind - Avrupa s~ılerl olduğu da tahak· 
kuk etmemif demektir." dedi. 

Bu ciheti ilmin bütiln fU&itinc mu• 
vafık bir surette izah ettikten ıonra 

kdimelerın Gilnef - Dil teorisi ile ana• 
li.r:in• seçti. 

(iüntt - Dil teoriıinin analizinde 
bu ameliyenin bir .. niçln"l ve ber .. nı. 
çin., in bir "çlinkU,. si olduğunu ~1e-
di. Hatib sözüne töYle devam etti:. 

.. _ Ben büyilk bir titizlik ile bu 
"niçin., i sormuş ve hepainln "çünkU" le
rini bulmuı ve kabul etmi§ bir adamım. 
Burada da bu analizi aynı suretle yü

rütelim.,, 

"FUoı,, ı;e "ıo/ya,, kelimele
rinin aaıllan 

Bunun üzerine Ahmed Cevad GUnet 
• Dil teorısi temelinın bathca ameliye
lerinden olan ana koku •e düpiif vo
kali lade itlerinin ne cibi naslara iı· 
tinad ettilini izah etti. 

Birer birer kelimelerin elemanlarını 
yuarak. türkçe ve yakutca luıatlara 
müracaat ederek mualannı teabit etti. 
Bu auretle gerek "filM,, eerek "'80fya.. 
kelimelerinin tUrkçe .. .,,, .. raiı n., •e 

bwıdan çıkan • pil • Jul,, ilim "" ap 
• sav • ıös • •• aavak • elen,. wlerinden 
sıkmrt oWupau iti~ lrabul etmez ıu-

rette ilpat etti. 
Bu ıuretJe AVQLpa llimlerınee ka· 

ranhlıı: kalmlf olan b. "limelerin apay
dıa .. arık olclupaa meydana lıı:oydu 
ımatnolojlcle kulladaa daba Mr ~ 
tabirlerin ballı tttrkte olduklarını ili· 
••etti. Bu anıfbllll9 10DUndaı 

lld yerirıds •ual 
••- Artık bundan IOlll'a .,ldlltlı a. 

leminde terimlerin .-.Jarı pelıı: • Ja. 
tindir. Tilr• oıamu. kanaatinde de· 
ftlD edebilir adyis 1,, 

Diye tonla •• Anupa leoplldliDt 
de f8yle bir nal tetdb ıtdı 

ULUS 
• • 

dird D 

DDn, Kurrı1tayda 1Snem1i bir ttr okuyan 
B. Naim Hazım Onat 

·•- En makbul ve muteber eserlc
rimizcc meçhul ve karanlık ol n nıcc 
sözleri avdınlatan lehçelere kar ı da 
lakayd kalabilir misiniz?., 

Bir dihk 
Ahmed Cevad Emre na dılı orııi-

n 1i kaybolmut yalnız ya ma nU hal rı 
dünyanın her tarafına yavılmı' hır ki· 
tabeye benzetti. Bu kıtabenin en orııi
nal ve en sahih kalmııt nilshal rı, Pa
sifikten Atlantığe kadar yayılan aaha 
Userinde konusulan tllrlı:ÇC lehcçlerdir. 

Ahmed Cevad Emre: 
·•- Bu lehçelerin bidmle beraber 

Güne• - Dil teorisi tahlil metodlarile 
mtitalaasrna Anuna diJciJerlnin i9tira
klnl temenni ederim."' dedL 

Profcs&r 13dcrlnl. tUrkün fl{lMtlne 
bir ,airimızln iki mısraı ite hlt.tb ede
rek bitirdi: 

Atatürk andlıvız sana, 
Güneşden içtik Jrana kana ..• 

Pr/ • .41HMllt•rllr lw'm "'8 
Profesör Ahmed Cevaddan aonra 

Abdulkadir tnan. bulbası ap&ıda ya
zılı olan tezini okudu: 

"Günet • Dil teorisine ıöre hiç bir 
kelime vokalle bitmez, mutlak bir kon· 
801lla biter, Y8ftl •olraJ ek olmu. Bu p. 
bl ıarunm lıc1ime1erln tonunda "r:' 
lrouonu bululllDUf n mllruru aunanla 
......... tır. 

Slrçok kelimelerde bu .. ,., konaonu 

"b. I• y, •" lıonaonlanna dönmüttür. 
Türkçede ....... kuru, ulu, darı eibi ke
limelerde .. f' nin dUfdüfii .. ta., .bav,, 
gibi kelimelerde ''i" nin ''v" ye ve 
'"bey, sat. il- cfbl kelimelerde '"t .. nin 
"y,. y~ dhif6 klasik ekole menıı..b bil· 
pnlerce de mAliimdur. Fakat "baba.•· 
ba. ata., gibi ktlimelerin sonunda blr 
konson olacatını klqik ekol hatırını 
bile ıetirınemittir. Tilrlr dilindeki bu 
kanunu Günet • Dil teoriıi kcıfetti. 

''"
7 K '' 0kı· '-,. • • .., "'anunu 

Bu kepf ctimoloJi bakımından çok 
önemlidir Bir çok kelimelerin etimo
loji ve bl çok kelimelerin aynı kökten 
geldiğini ancak bu •·v.K." eki kanu· 
nuyle tayin edebiliriz. 

Meseli "bilma. wnay, oymak, omak, 
aba, bura ' ve saire kelımelerinin ayni 
kökten celdijinl bl.ı ancak bu ••v. k.'" 
ekl Jwıuniyle taJUı ediyoruz. 

"v. lr." eki lauıwıunun tUrk dilinde 
pel bir Jranun oldufu 0 lr. v." IOft eki 
ile Wttn yüslerce lıclunenın tet~lc 
tUakkuk ctmftir. 

Bunun ilbatı tçİA bu teade bet keli
mıeniD - 1 inCi •uaJ • aulu, pna • um, 
aJap. abla kelhnelerinin • aonundald .. , .. 

Dia dtlftiilt ııınahtclif Jchce •• dlllerde
ld •Jftl Jte!bnekrin tonunda birer ••c" 
k. ,, • ~ ball )'apdılz ,a. 
tatımlttit. "bdnd" -ııelimenin eski ,ek
il" dnçu'' dur. Bu kelime rue dıline 
ec;emsua'' teklinde ıeçmittir. "Sula" 
alimnfnio IOD komonu prb tilrlrçeain
•Jd "'Jalaf'' .. Hmalnde, "çana" •e ..... 
Dl" kellmekdndeki aon lronton altay 
~ .,~, YC saptaycadaJd 
•pnaJr,, ıelimtlennde 19rtllUr. c• Alap" 
Wm='+ 10D llıomoma lalncadald ıo
... ft lopk bHmelerlnde, ........ kell
m11Hn ton bnlonu Anadolu tGrqc-

sındekı "malak,, kıelimesinde yapmak
tadır. 

B. lsnuıil Miiıtak Mayakonun ıe~i 
Son tezi fımail Müttak Mayakon o

kudu, İsmail MÜ§talun tez hllliaa11 ıu
dur: 

' Benden evvel söz söyliyen değerli 
bilginlt-r, dil tetkik ve arattırma yollan
nı yeni, zengin ve f eyzli bir JJilrla ay· 
dınlatan GUneı - Dil tcoriainl vuih de
lillere dayanarak milsbet ve ilmf bir tc· 
kilde izah ettiler. 

Etimoloji ilmine kuvvetli ve emnl· 
yetli bir iddia ile giren türk jeniıinin 
bu gürbUz buluşu yüce kurultayını• 
yoluyle artrk dünya len.guistik tlcmine 
de ilan edilmiı bulunuyor. Uç ctınden· 
beri zevk ve alaka ile dinlen.en te.r:ltr
den sonra benim de söz allfJID teorinin 
reel ı'ıklanndan faydalanarak buı kı· 
sa ctüdlerin aydınlatıcı w 8fretid ne
ticelerini göstermek içindi. Bu cttld
ler teorinin tatbikata tun. sahlb ve i .. 

tlınuız ıurttte mutabakatını ıötterm 
terimler mahiyetinde olacaktır.,, 

0ır, .kelinıainirı ıalılill 
İmıail Mujtak Mayakon ilk ~nce 

uil'' kelimesini ele alarak ihticıç ve l· 
timada salih mehazlerin bu kelimenin 
birbirinden çok farklı geldiğini söyle
di ve muhtelif lehçelerdeki snan& fark
larını izah etti. 

Gerelıı: bu kelimenin, ıerck ••n1ü•• 
kelimesinin tahlillerini yapan t.naiJ 
Mllftak, buı ctimolo&ların tUrkçe lre· 
ibneleri tahlil ederken ana köke yan· 
lıt mani vermek dolayısile kellıncnin 
de manisını tayinde hatayı dUttUklt• 
rinl tayledi ve dedi kl: 

Yanl11 mel.odları. •üm.ıele 
aarıued 

·•- Tilrk dillnin dUa1a dillerine n. 
ııl kaynak udfeUl alrdipal bab 
ve kelime unaurlannm ımaayı taJinde 
ne pbl roller OJUdılmı te9blt ttmt-

le muvaffalıı: olan Gilne9 • Dil teorıaı 
bir taraftan bu vazifeyi yaparken, dl~ 
ger taraftan tilrk kelimelerine yanhf 
mani veren yanlı9 metodlarla mllcade
le ctmeği de kendisi için bir aaruref 
telakki eder. Bu. hem kendi vaz:lfcd· 
nin ıellmetl, hem de ilmin iffet ve asa
leti namına ihmali cat.r: olmayan bir va• 
zifedir. 

İsmail Mlittak Mayakon, arap iliat 
terinin yanlıt mani verdikleri buı ana 
JriSJdcri .zikrederek taahlhJerinJ yaptı 

ve ilk insanların ate,ı nasıl kcıfettitli
lerini izah eden bir tUrk mitolojisini 
anlattı. 

Hatib clektnk ve yaltrık kelimeleri• 
nfn köklerini de arl.§tınp bunların mo111 
folojlk bakımdan biribirlerinln aynı 
olduğunu bahdan ıonra (otlamak) 18-
züne pçti ve ifmf izahlarını şu cUmlC\ 
terle tamamladı: 

En büyüle müjds 
"-TUrke ve türldUle ıtıneı altınaa 

tezini o1curitn 

her laakkı, liyık oldu~u ber ieJzl, neı 
ıumcti, hor kemali vermek UIDU'lc u&• 
rapn bUyWI Mt. tilrküa medeaiyet, 
ilim ·n irfan 10Uannda muhtaç oldufıa 
vaaıtaları da ıafletin •e cehaletin t&• 

hakkUmUnden kunarmıya abdetmi§tir, 
Bu ahid bizim için en büyük müjde 

ve en büyük inan kaynaiıdır." 
Bundu 80Da bafkuı VllrfOft llbaa 

ltr cemlJCtl pdl fubeılnden ve Napo~ 
7Uk1ek prk enatitUaUndea ıelea tehrlli 
telıraflarını okudu. Ye yatın toplanmalt 
Uıere celecyl tatil etti. 

T.D.Kı nun bir tsbliii 1 

htanbul, 17 (AA.) - Türk Dil Ku, 
rumundan bilclirildlline 18re, Kurul• 
tay llyeleriadm buılaruwa adralnt 
mektup, telpaf. ..... ı. seımtı " ·~ 
ı.. mlbled bulwunadıtı 1pa Dolma 
bahçe post....U.de kalmıttır. A~lle 
riae mektup. tel&raf nya bMale bek .. 
yenlerin Do._.hçe JH)9tanaine mQ. 
racutlan blldirilmtlrttdlr. 

Güneş -Dil teorisi ve dil karşılaşıır· 
maları komisyonunun toplantısı 
l~nbul, 27 (A.A.) - BucOn GçUn- Ölleden aoJU"a umumi toplantı ya• 

cU dıl kurultayımn umumi toplantıauı- pılmıttır B to ı 
dan önce, GUnef • Dil teorlai ve dil d 

0

8 
11 

P antıyı Atatürk dt, 
kaqılaftırmaları komisyonu toplan· yanın a aı•elril lamet lnönil oJdul\I 
mı,tır. hııdt ıcrefltnairmi9lerdir. 

Bu komisyonda profesör Ahmed Celseyi ba'kan Saffet Arıkan açmıt 
Cevad, Kmrenin dun okuduiu tez et- ve dUnkU toplantının zaptı okunarali 

nfmda fikirler teati edilmit ve yaban· tasvib edilmlftir, 
cı profeMSrler de esas itibariyle taavib- Bunu mütakib profes6r Naim O· 
kir olan kanaatlerini söylemiılerdir, nat te.alnl okuntuftur. 

Kısa Dış Haberler 
• Var9ova, - DylU partialne men

NI iki mebua köyltllerl h61ıı:ömet elcy· 
bine tahrik ettlJrleri içla Xurtuüa 
lıı:ampına aevkolunmuılardır. 

Öte taraftan aiyut pcaUa Vaqo.a· 
da komünist merlreslerinl tlllflye için 
sok ciddi 6fr harekete ı9P'lt " ,1m
diye kadar 72 klfl tevkif etlalftlr. 

• Jıloakova, - Çekoslovüyı hava 
ıtrntl direktörü dün bura,a ıebnlftir. 
lovyetler birliii ile Çekoaloftkya ara
ııncla munta.um hava ıcferlerl açılma-
11 me1eletl halledilecektir. 

• Toldo, - Dıt i91erl bakanlıiının 
namen blldlrdliine ıi5re, ... itleri ba
Jauılılı sabık mu.tetan B. llpmettu, 
lltlfa etmlt olatt B. Obtaıua yerine J• 
ponyaaın llolkon bttyUlıı: ılçlllfine u-

rfo olunmuıtur, 

• Bem, - Yakında Berne kanto
nunda yapılacak faviçre ukerl 'IQanev• 
ralarında yedi yabancı heyet ha.zır bu• 
lunacaktır. 

Loııdra. - Dcyli Ek1pree pset .. 
ıinin bildlrdittne ıörc ııon ..,...lardı 

Moekova1a ~aiırılma, olan loolyetJer 

biliğinin Londn atatemiJlterl lloako
vada te•klf olunmuttur. 

BudaJ>ctte, - Reemen bildirildi• 
line göre huta olan bafbakan Q&n~ 
birkaç hafta yakın bir memlekette bit 
tanatodumdı dinlenecektir. 

Bern. - BUtUa lmçre paetele" 
ltalyan ordUllGllun yapmakta olc1utw 
bOyUk manmaı.rm bilhataa yeni 1tr• 
teji teorlll lıııüunından bliyilk ehem' 
yetini tebartb tttlrmektedirler. 



SAYFA 6 

Maliye Vekaletinden: 
Tahmin Muvakkat 

Teslim edilecek Koltuk Sandal ya bedelleri teminatı 
\ 

mahalleri adet adet Lira Lira 
Ankara 37 349 ) 
İstanbul 270 1116 ) 9147 68& 
İzmir 30 621 ) 
İçel 60 374 ) 

397 2460 
1 - Yukarda teslim edilcek mahalleriyle miktarları ve mec~u: 

unun muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı hazaran taklıdı 
koltuk ve sandalya kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltmesi 9. 9. 936 çarşamba günü saat onbeşte Vekalet 
Levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler ve resimler parasız olarak Levazım Mlidürlil• 
ğUnden ve İstanbulda Dolmabahçe maliye evrakı matbua anbarı me· 
morluğundan alınabilir. 

4 - İstekliler 2490 saydı kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde 
yazılı belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamed~
ki ~raitine tamamen uygun ve noksansız olarak yazacaklarr teklıf 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatından bir saat evel ko· 
misyon reisine vermeleri. (459) 2-3770 

Tavukçuluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Tavukçuluk enstitüsU için isim ve evsafı şartn~eslnde,.. yazılı 
41 kalemden ibaret ve (2500) lira muhammen kıymetınde alat ve.~
devat açık ebiltme usulü ite satın alınacaktır. Şartna?1c;ler her gun 
saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar Çenkm caddesı Uzerind.e b~
lunan Tavukçuluk Enstittisü Direktörlüğünden at~nır. 1stckhlerın 
4 eylül 936 cuma günU saat 10 da ticaret odası vesıkalan .ve .18?,5 
Urahk muvakkat teminat makbuzu veya Banka me~~l~.rıle bırlık· 
te Keçiören yolu üzerinde Ankara tohum is15.h enstıtüsunde topla· 
nacak komisyona baş vurmaları. (506) 2-3800 

Elaziz Vilayeti tskan 
Direkt(;rlüğünden : 

ı - Palunun kapu a~z köyünde yapılacak 36 çift göçmen evi 
kapalı zarf usuli1e eksiltmeye konulmuıtur. • 

2 - Beher çift evin keşif bedeli 567 lira 38 kuruş o~duğuna g6-
re otuz altı çift evin keşif bedeli mecmuu bedeli 20425 hra 68 kurut 
olup muvakkat teminatı 1532 liradır. 

3 - Bu eksiltmeye alt evrak fUnlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Ketif cetveli .. 
C - Resim ve plinlar . 
İsdyenler bu evrak suretlerini bir lira ücret mukabilinde EUlzlz 

lakin dairesinden alabilir. 
4 - Teklif mektublannın bir eyltU 936 aah gUnU aaat on bete 

kadar Elblz fslcan MüdürlUğlino verilmlt olması fatttır. 
5 - Eksiltmeye ittirak etmek içln Nafıaca muaaddak bir ehli· 

yet vesikası göndermesi şarttır. 
6 ...:. İl Postada olan mektuplar dördUncU maddede yazılı saatm 

hitamına kadar gelmiş bulunacaktır. 
Postada olan gecikme kabul edilmez. (566) 2-3897 

Ankara İkinci Mıntaka Tapu ~ 

Sicil Muhafızhğından : 
Danişment mevkiinde Gümüş gerdan oğlu Onnikin senetsiz ola· 

rak tasarrufunda bulunan ve tarafları dere Topen yol ve emlaki mil· 
live ile mahdud bulunan ve vergi kaydına nazaran 3 dönüm 345 met· 
Te murabbaı olduğu anlaşılan arazinin hazine namına tescili talep 
edilmektedir. 

Bu arazi üzerinde tasarruf veya herhangi bir aynı hak iddia e .. 
denler varsa tahkikat yapmak üzere 8.9.9~ sah gUnU saat 10 da 
mahalline gidecek memura ve yahut Ankara İkinci Mmtaka tapu 
sicil muhafızlığma başvurmaları bildirilir. (575) 2-3962 -
inşaat Usta Oknlu 

Direktörlüğünden : 
Alınacak Muhammen Tutarı Teminat akçesi 

Cinci miktar fiatt Lira Lira K. 
Kundura 180 470 846 63 45 
Postal 180 500 900 67 50 

1 - Yukarda cinsleri miktarları, muhammen tiatları ve teminat 
akcsaları yazılı iki kalem' giyim eşyası açık eksiltme usullle istekli· 
lerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 3/cylfil/936 perşembe günU saat 16 da Ankarada okul
lar aağışrnanlığmdıt toplanan komisyon taraf~ndan yapılacaktır. 

3 - İstekliler ihale tarihinden evvel tcmınatlarını yatırmıı ola· 
caklardır. 

4 - İhale edilecek kundura ile postalın numunesini görmek ve 
b~n r~ aid .tartnameyi gözden geçirmek istiyenler her vakit okul 
dırektorlUğUne ba11 vurabilirler. (480) 2-3765 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden.: 
1. - İstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdetlerinde İsta• 

tistik Umum Müdürlüğünde istihdam edihnek lizere Ali mektep 
mezunu bir kişi üç sene müddetle Avrupaya veya Amerikaya tahsi· 
le gönderilecektir. 

2. - Taliplerin yaşlan yirmiden küçük otuz be§ten faz!a olmr• 
yacaktır. . 

3. - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikte ili· 
şikleri olmat:.ığını mfiıbit evrak ibraz edecekler veya üç senelik tah· 
sil esnasında askerlik hizmetinden müeccel bulunduklarını tevsik 
edeceklerdir. 

4. - Talipler arasında Ankarada İstatistik Umum MUdUrlüğU 
ile lstanbulda Kültur Direktörlüğünde aşağıdaki ders zlimrelerin· 
den tahriri sınav yapılacaktır. 

A. - Riyaziye (Hesap ve Cebir) 
B. - İktısat (Umumi malfimat) 
C. - İlmi mali ,, ,, 
Ç. - Umumi coğrafya • 

D. - Lisan (fransrzca, ingilizce ve a imanca lisanlarından birini) 
S. - İmtihan 7 eylfil 936 pazartesi gUnü yapılacaktır. 
6. - Taliplerin nüfus tezkereleri mektep şehadetnamesi resmt 

bir heyeti sıhhiye tarafından verilmiş ve ahvali sıhhiyesinin tahsile 
müsait olduğunu mlibeyyin rapor, muhtasar tercümeihal varakE!SI 
iki adet vesika fotoğrafı ile S eylfil cumartesi öğleye kadar Umum 
MUdürlüee müracaat eylemeleri lazımdır. (425) 2-3743 

ULUS , 
w 
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Ankara Emniyet MüdürlüğüııdtJI 
Beh!t Kilosuna 

1 Cinsi Mikdarı tahmin Teminatı ih e 

MlLLI MODAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 
Aşağıda cins ve miktarları yazrh on bir kalem eşya ~ekalet i~

tiyacı için pazarlıkla ayrı ayrı alınacaktır. Pazarlığa gıreceklerı~ 
29·8·936 C, Ertesi günü saat 10 de M, M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeler& 

Cinsi ""<.ktarı 
Küçük Vantilatöt 13 tane 
Er battaniyesi l 

" Subay ., 1 " El havlusu ı ,, 
Terzi makası 1 

" Sırlı ve kapaklı su kovası 1 
" Subay pijaması 1 
" Yazı makinası 1 ,. 

Otomobil benzlnl 800 Kilo 
Ozalit kaadı 25 Top 
Gazyağı 250 Kilo 
Nernicka •Glabe marka çelik dolap 3 tane 

(596) 2~3932 

BİLİT 
ı - Beher tanesine biçite.n eueri altı kur~ olan muhtelif renk 

ve numaradaki iki milyon makaraya ıhale gümi istekli çıkmadıgm
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 eylQl 936 cumartesi günü saat 12 dedir. 
3 - Şartnamesi üç liraya M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - llk teminat 7250 liradır, 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazrlı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (92) 2-3258 

BİL İT 
ı - Beher kilosuna 80 kuruş kıymet biçilen 150 ton Hint yağı 

kapalı zan&a cksıJtmeye konmu tur. 
2 - Muhammen bedeli 120.vuu lıra olup ilk inanç parası 7250 li· 

radır. 
3 - İhalesi 14-10-936 çarsamba gilnü saat 15 dedir. 
4 - I<ennı ve idarı şannamesını aımak ıstıyemer t>OO kuruş mu· 

kabilinde M.. M. V. satın atma komısyonunaan aJabıhrJer. 
S - l!:ksiltmeye gırecek&erın 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü madde. 

Ierindekı bılguenle ınale gi.ıni.ınde ve ınale saatmcıan en geç bır sa· 
at cvvehne kadar temınat ve teklif mektuplarını kanunun emrı veç· 
hile mühürlü zarflar içerisinde M. M. V. satın alma komısyonuna 
vermeleri. (597) 2-3967 

BİLİT 
- ı - 30 ton vakum yağı kapaıı zarfta eksiltmeye konmuştur. 

2 - 'J'ahmin edılen bedeli 7500 lira olup i.ık ınanç parası .:>o2 fi. 
ra so kuruştur, .. .. . 

3 - lhaJesi 15·9-936 salı gunu saat 11 dedır. 
'f - Eksıltmeyc gıreceklerın 2490 sayılı kanunun emrettiği bil· 

gllerile birlıkte temınat ve teklif mektuounu ihale saaundan en gc:ç 
bır saat evveııne )tadar M. M. Vekaleti satın amıa komııyonuna ver· 
mel~. (610) Z-3969 

BlLtT 
Filama: 100 takını muhabero tuamaaı açık: eksiltme ile alına· 

caktır. Heher takımın tutarı (20) liradır. hvaaf ve şaunauıeıı pa• 
rasız olarak komisyonumuzdan alınacaktır. Ihalesı: 4·9-936 cuma 
günü saat on birdedir, llk teminatı: ıso liradır • .t;.ıı:ıiJmıeye gıre· 
celder 2't90 saydı kanunun 2,3 CÜ maodelerinde İatenen be1ge,erlc 
birlikte ihale gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komı&}onuna 
gelsinler, ( 488) 2-3786 

B!LİT 
31.8.936 P. ertesi gUnU saat 15 de kapalı zarfla münakasası yapı· 

lacağı ilan edilen üç kalem urgan, gergi ipi, sitil iplerinin şartna· 
mesi değiştiğinden mUnakasası başka bır gün:: bırakılmıştır. (63<>) 

2-398 .. 
BİLİT 

l - 153 kalem ölçü ve avadanlık malzemesi kapalı zarfta eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk inanç parası 585 
liradır. 

3 - İhalesi 14-10.1936 çarşamba günü saat 11 dedir. · 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun istediği bilge· 

lerile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat 
cveline kadar M.M. Vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(631) 2-3980 

Aııkara l\1üzik öğretmen 
Okulu Direktörl~Oiinden : 

Bu yıl okulumuza seçim yoklaması ile alınacak yeni talebelerin ya
zılması işlerine 10 eylül pef§embe glinU ba§lanacak ve 19 eylül cu-
martesi gününe kadar ıürecektir. • 

Seçim yoklamalan 22 eylül sah gUnünden 29 eylül salı günUne ka· 
dar yapılacaktır. 

Okula girme şartları ıunlardır. 
ı -Müziğe istidadı bulunmak, 

2 - İlk okulu iyi derecede bitirmiş olmak • 
3 - Yaşı 12 den küçük ve 14 den büyük olmamalC, 
4 - Okumasına engel bir sakatlığı olmamak (Hastalık, sakatlık 

rekaket ve iUlh gibi). 
Okula alınacaklardan ıo talebe Milli mUdafaa vekaleti emrinde 

bando öğretmeni olarak seçilecektir. 
İsteklilerin yukarıda yazılı günlerde, ilk okut şahadetnamesi, 

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

Sablık Emlak 
Ankara Memurlar Kooperatif Şir~tinden : 
Şi'I'ketimizc ait olan Polatlının Cumhuriyet mahallesinde kain, 

biri halen posta • telgraf merkezinin tahtı isticarmda bulunan biri· 
birine bitişik fevkani dörder oda ve tahtani birer oda ve birer mut· 
bah ile altlarında ikişer mağaza bulunan iki ev mUsaid şeraitte sa
tılıktır. 

Ankarada şirket merkezine, Polatlıda ziraat bankası sandığına 
müracaat edilmesi ilan olunur. 2-3869 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya 
Fakültesi Dirktörlüğünden: 

1 - Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesinin yatılı talebesine verile· 
cek yemek kapalı zarf usuliyle Mayıs 1937 sonuna ltadar mliteahhi· 
de N"erilecektir. 

2 - Münakasa 14-9-936 pazartesi g'in\: saat 15 de KUltür Bakan· 
lığı Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 - Sabah, öğle, akşam yemekleri beheı talebey~ 60 kuruştan 
tahmin edilmiştir. Muhammen bedelin tutarı 15180 lıradır, On be 
bin yüz seksen liradır. 

4 - 1158 lira 50 kuruştan ibaret olan ilk teminatın münakasa gi.ı
nü saat 14 den evvel Mekt~pler Muhasebe!:ı!iği veznesine yatırılmış 
olması lazımdır. 

5 - İUln Ucreti mliteahhid tarafından ödenecektir. 
6 - Şartnameyi ..görmek istiyenler her gün Evkaf Apartırnanrn· 

da FakUlte İdaresine mUracaat edebilirler. (630) 2-3975 

Kilo 
Yem Otu 65760 

edilen fiat 
kuruş L. X. ne 

2 5 123 30 7.9.936 r- ı 
' güniı saat 

d 6-9 9 
Yukarda mikdarı yazılı yem otu.27-8-936 tarihın en h 

rihine kadar on gün mliddetle. ~ksiltmesi. uzatı~.m~~u.r. !;e 
yukarda yazılı gün ve saatte vılayet Emnıyct Mudurlug~ ~ 
nan komisyona müracaatları. (616) 2-3972 ~ 

Nafia Vek:aletinden : "' 
13 Birinci teşrin 936 salı günü saat 15 de Ankar~da ~~~ 

kaleti Malzeme eksiltme komisyonu odzsında 53000 lı~n I11 kStl_...
bedelli Font boru ve teferrüatmm kapalı zarf usulü ıle e 
yapılacaktır. . . de /.1 

Eksiltme şartnamesi ve teferrliatı 265 kurus mukabıht1 
rada Bakanlık malzeme dairesinden alınac:ıktır. ktuP~ ...fi 

Muvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif ~e tnP''.. 
7-5-936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkmış tatııtı:ı11 936 
göre Vekaletten alınmış vesika ile birlikte 13 Birinci te~~url~ 
h günü saat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme 111~ 
vermeleri lazımdır. (595) 2-3966 

Anl{ara ,, aliliğindeıı : .. ,, 
Etimesut nümune dispanseri için 40 ton yerli kok köI11urU 

alınacaktır. Beher tonun muhammen bedeli 31 lıradır. tnÜ"".';,.ıl 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün sıhhat 

5 
~,. 

ğüne ve ihale günü olan 15-9-936 sah günü saat IS de % 1, ılJ 
parasını defterdarlık veznesine yatırdıklarına dair makbU 
likte vilayet sıhhat mlidürlügüne muracaatları ilan olu::s / 

(599) 2~~ 

Anlcara Merkez Hıfzıssıhha 1'1~ 
sesesi Sabnalma l{omisyonu Jlt•jj' 

Iiğinden: c11~ 
ı - Müessescce satın alınacak 200 adet Dana 8 adet ~an~ 

rusu 30 adet Merkep için 24-8-936 T. de kaplaı zarf usulıl~ 
eksiltmeye taliplerin tarta muallak teklifinde bulunmuş ol kal., ff" 
betile eksiltmenin bir ay zarfında pazarlıkla yapılmasın• ~ 
rilmiştir, adi r 

2 - Pazarlık 14 eyH'tl pazartesi günü saat 11 de Anka' ,.,.., 
kez hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. kt' ~ 

3 - İsteklilerin şartnamesini almak üzere Ankara :Mer .11 ~ zıssıhha muhasip mutemctliğine veya İstanbul Sahil Sınh' 
kezıne müracaatları: --~ 

4 - Kıymeti muhammenesi 8030 liradır. P""" 
5 - ?Yıuvakkat teminat 602 lira 25 kuruş olup Hu~ud fC 

ler Sıhhat Umum Müdürlük veznesine yatırılacaktır. 
(614) 2--3970 

P. T. T, Binalar ve ı 
Le M··d·· }i1«iinde11 vazını u ur -o- ~ 

• 

0 f b"kUJıılil ~· 1350 lira muhammen kıymeth 25000 metre çı t u . _..-~ 
kablosile 3000 metre gene çih bükümlü lbtikli bakır tel .bır bit 'fi 
1150 lira muhammen kıymetli bir adet 100 lü .santral ıl~silcııı' 
100 lü konple paratöner de ayrı bir şartname ile açık e 1, 
konulmuşlardrr. al'· 1'~ 

Her iki eksiltme 12 birinci teşrin 936 tarihinde Ankara; 1cııl~"" 
U. M. lüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 5~ ,,,,.-_ 

mezkur tarihe rasthyan pazartesi gi.ıniı muayyen saata ka ~-~ 
kablosu ve tel için 102 santral ve paratöner ıçin de 87 ıırıı aJP""...,. 
ret muvakkat teminatları ayrı ayrı idare veznesine yatırıp rt~ 
lan muvakkat makbuz veya banka teminat mektu.:ıu ve ş~u~ ... 
lerde yazılı kanuni vesaikle beraber mezkur komısyona ı;ııucl~ 
ctmeleir lazımdır. Şartnameler Ankarada P. T. T. Lcvazı~ııra1' 
lüğünden Istanbulda Ayniyat Muavinliginden parasız .:....-t 
rihr. (629) 2-ö974 :-:, 

1 1 ANKARA BELEDiYE REISUCI ILANLAIU 
İLAN ıS ~ 

1 - Temizlik işleri için lüzum olan sara~ malzeınesi 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1583 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 115,72 liradır. •. yaıı f~ 
4 - Şartname ve listesini görmek istiyen1er her gun l>Ui~ 

ri Kalemine ve isteklilerin de 1 cylfil 936 salı günli saat ~~ 
ta Belediye encümenine müracaatları. (464) 2-37 

İLAN bef .-
1 - Su işleri için yaptırılacak olan 100 sandık on 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 440 liradır. ıe-
3 - Muvakkat teminatı 32 liradır. • ]eri Jr!t ~ 
4 - Şartnamesini görmek İ•tiyenler her glin yazı ış uktt 

mine ve isteklilerinde 4 eylül 936 cuma günü saat on b~~4 
lediye encümenine müracatları. (530) 

İ L A N ıcafeıi 
1 - 1-tesrinievvel-936 tarihinden itibaren semerli ve 

ham.mallık usulü kaldırılacaktır. .,. 
2 - Küfeciler nakliyatı el sepeti erile yapacaklardır .. ~ er .,ef'> 
3 - Müble, ev ve tüccar eşyası nakliyatı araba ve dıg ""-'' 

le yapılacaktır. ı.ınlal' t· 
4 - Havaleli eşyayı gündüz nakil etmek yasaktır. B '-

saat 20 den sonra nakil edileceklerdir. . . ter ,eıJ1 7f 
5 - 1-teşrinevvel-936 dan sonra buna .rıayet etmıyen i~ 

dmlacaklardır. (564) 1"" 
lLAN tırılıP 'f' 

Yenişehirde kaldırımları ya- zere hususi bordür .Yateıed!f ,.,. 
pılmakta olan mahahllcrde gerek nacaktır. 1stiyenlerın d1eleflr--""" 
garaj ve yahud kömürlük, o- istida ile müracaat. et ~r~ 
dunluk gibi bahhçe içerisindeki si takdirde otomobıl . .,e iıiıı ~ttt" 
mahallere kamyon veya otomo • ların içeriye girınesıne k .,or .,. 
bil sokmak ihtiyacında bulunan• lcmiyeceği gibi ko~ac.~ee:e~ .,r 
lann piyade yollarındaki umumi lerin de değiştirılı:n:0d1ob .ı•"' tesviyenin bozulmaması ve bu bunların üzerinden ° .

11 
,eı 

vesaitin kolaylıkla girebilmesi i· ya kamyon geçirenle~r. 
1 çin o sahaya münhasır olmak ve dırdacakları itan oıı.ın 

2
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bedeli sahiplerinden alınmak U- ( 483) 

Türk Hava Kurumu . JtJJ : 
Genel l\f erkezill ı1' 

art11 9 6 
Kurum, müstahdeminine yaptırılacak elbise ve. pa~to 1ş e)'l~~ 

görUlmek ve ihale günü öğrenilmek üzere istekl~~erın at etf1l 
sah giinUne kadar Hesab İşleri Direktörlüğüne muraca 

2-3978 



• D. o. y()U.AIU VE ı.JMAflLARI UMU=---- 1 1 MUDURLOGO S. A. KOMiSYONU ILANl.:llh 1 
YENIDOCAN VE ESENKENT IllYIVMIB MOASVlil 

INŞAATININ EKSiL TMESI 
Haydarpaşa • Ankara hattının 504+490 ve 535+922 ktıometre• 

!erindeki Yenidotaa ve Eacnkent istasyon binalannm infası kapa• 
h zarf usuli ile yel\iden eksiltmeye konmuıtur. 

• 

1. - Bu Ud bina inşaatının ketif bedeli ~4372.6~ liradır. 
2. - lsteklller bu işe ait prtııame, proJe ve uır evrakı D. D. 

~o~larının Ankara ve Haydarpafl veznelerinden 12~ kurut ınuka-
bılınde alabilirler. 3. - Eksiltme 3. Eyl\il. 936 tarihinde perıembe gUnü saat 1.5 ~e 
Ankaarda D. D. Yolları İşletme Umum Mildtırltlğil Yol daireaı bı· 
naamda toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin qağrda yuıh tee 
ınlnat ve vesaiki ayar gün saat 14 de kadar Komisyon Relalipe 

teslim etmit olmalari lizımdır. 
a) 2490 sayılı kaatftıun 16 ve 17 incl maddelerine uypıı 1828 li· 

rabk muvakkat ıemlnat. 
b) Kanunllft tayla ettiği ve.ıntar, · 
c) Kanunun 4 UııcO maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

manii bulunmadığına dair imzalan tahtında bir mektup, 
d) Bavındırlrk Bakanlığından musaddak ehliyet veıikasL 
5. - Teklif mektupları ihale günU saat 14 4e kadar makbu.ı mu· 

kabilinde komisyon Reisliğine posta ile verilecektir. Posta ile ~· 
derilecek teklif mektupları iadeli teabhütlil olması ve nihayet b1I 
saate kadaı- komiıyona gelııdt IJulullmllP l&sımcbr. 

Bu iş hakkında futa lohJt al~ i•dyen1eriır D. D. Yollar yol 
dairesine müracaat etmeleri. (484) z-3783 

1LAN 
Muhammen bedeli 27970 lira oıan Elektrik tel ve kabloları 21· 

D-936 pa.zarteal pnit eaat 15,30 da kapalı .zarf usuliyle Ankarada ida 

re binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek isU,enlerin 2097,75 liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vnikaları, reami gazetenin 7-5-36 pn. 3297 
Mo lu nuabalında inti§U ttmif olan talimatname dairesinde alJDJDlf 
vesika ve tekliflerini aynı güa aat 14,30 a kadar komisyon rei.lligı· 
ne vermeleri )bunclır. Şartnameler 140 kunlfıl ADJrar• ve Haydm'pafA veznelerinde aa-
tılmakatadr. (524) 2-31ti2 

!LAN 
Muhammen bctteli 10,500 lira olan 300 ton hurda dökme 21-9-936 

pazartcai ıtınii saat 15 de kapalı zarf uaulile Ankarada idaıe- bina-
ıında. aatın almacakttr. 

Bu ite girmek istiyenlerln 787,50 liralık muvakkat ~ lfe 
kanunun tayin ettitl veaikalan, rami gazetenin 7-5-1936 •" 3297 
No lu naıbuında intiflf etmlt olaa talimatname dairesinde 'alm· 
llllf vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 dl kadar )seılDİlyon reia-
liline yennelerl llmıda. Şartnameler ,._ıs olarak Ankarada Jlabeme dairesinden. Hay 
darpafada teaelllııD .,. HYk temJ.iııdeA daptıımütadır. ~ 

Halen Ankara• tzmlt • Aialdın ~fiafili6 6i ddlt~ 
dotn. yolca ~ 1 JJ1'U '36 tuild*d• ita.reli llafteda op 

t~ı:ı=~=·;;::::'~JF 
Jeff 1aaıUet edecell ve yatnii A~ c\dD11i11111 salı sOnlt l• ...,,... ~- perfelDbe ~nlerl kalkacak trenlerde yataklı va• 
._ ve 1cmekll furgon bulundurulacağı muhterem halka ilin olu· 
nur. (517) 2-3961 

ASKERi F ABRIKAI.All UMUM MODORLOGO 1 
SATIN ALMA ICOMISYONU 'tl;Ade'lUd t 1 

ANKARA AMELE EVLERiNDE YAPILACAK FOSSEP· 
TİK VE SIZDIRMA ÇUKURLARI 

Ketif bedeli (2549) lira (30) kuruı olan yukarıda yazılı iııpat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüii.ı Satın Alma Komisyonunca 
8. eylf11 • 936 tarihinde salı günü saat 14 te pazarlık ile ihale ,dile. 
c:cktir. Şartname (13) kurut mukabilinde Komiayondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (191) ura-(20) kuruf, 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yuılı :eaalkle muayyen &Un ve •· 
atte komisyona mtracaatlarL (525) 2-386l ' 
!11R SENE ZARFINDA ıtAYAŞ İSTASYONUNA GELECEK 

VE GtDECBK 2000 • 2500 TON EŞYA NAıtLlY ATI 
Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarda yazılı nakliye 1tl 

a Eylf11 936 tariblade perıembe günil .. t 14 ele ukcrl fabrikalar 
Umum MildUrliltl satın alma komisyonunca açık eblltıne ile lbale 
edilecektir. ~ paruu olarak komiıyondan .erilir. latekli· 
lerin muvakkat ı.ninat olası UZ Ura 50 kurut " 2490 uyıh bııu. 
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı veaalkle l6dl ıeçen sUo ve 1&• 
atte koaıiayona mtracaatJan. (626) 2-3973 

Ankara Valiliğinden ı 
Mahallesi 
(Kethüda) 

len yurt 

llubln •• ırt. 
lll1rttı u. ita. 

19 ııııı • so 

Depozito aılktarl 
LL Ku. 
2 15 Yakarıda evsafı yasılı ana peqembe glal saat 16 c1a lhale edlt. 

lllck üzere ıs.B.936 tarihinden itibaren 3.9.936 aün açık artırmaY• 
çıkanlmıftır. 1ate1dllerin yukancla 1811 geçen cUn ve uatte hba
Jannda g61teri1C1l .Uposito ın8kbafle birlikte defterdarlıkta kl&-

!,Wan aatıt komiqOllllllA JDiirae88tlan. (472) l-3'16Z 

Kastamonu Urbayhğuıdan: 

«lmar plinı yaptmlacak1 

Xaaıamona tthrlnfn belediye yapı ve yol1ar kanUJlU nmciblnce 
bir müstakbel ımar pllnı yaptınlacaktır. Şehrin hail huınnm 
1/5000 mikyaıda 1apılmı1 Jıaritau vardır. 

Talip olanlarm ıo-t-936 tarihine kadar bu babdakl tekllfleftm 
~ayımuı blldirıneleri ilin olunur. z-.3901 

Ankara Valiliğinden: 
lametpata kız neatitiısünde yapılacak dat;b tamirat 29.8.936 ta

rihıne rastlayan cumartesi günü ...at ıı de vilayet bin11ıoda naf 
lnudürlügil odasmda toplanan koımıyosıda lhaleai yapılnık aıere a 
Sık ekıiltmeye koaulmuttur. Keıif bedelı 3507 Ura 3.9 ~ıtur· 

Muvakkat teminatı 260 lira 5 tatattur• lneklılerm teminat 
nıektublan ticaret odMI veaikalt ve .. r~e JUllı eliler bel• 
ıe erle birlikte yukarda yuılı atın ve saatte eblltmt komi110Dun& 

ıe melerL Bu ite aid ketlf enakı nafıa ..acı~e 1anue,:.1r. (432). 

ULUS 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMlSYONU İLANLARI 
Alayın bir eenelik ihtiyacı olan 250000 kilo fabrika ununun 

15-9-936 tarihine tesadüf eden salı pnü saat l 7 de kapalı eksiltme· 
si yapılacaktır. Muvakkat teminatı 2438 liradır. Şartname alay sa• 
tın alma komisyonunda her vakit g6riUebilir. Taliplerin tayin edi· 
len gün ve aaatte Bitlis satın alına kCJ9'1ilJODUBA müracaat etmeleri. 

(453) 2-3757 

iLAN 
ı - 38000 kilo sade yağının tbale atınil olan 11-8-936 uh günü 

uat onda istekli çıkmadıiından yeniden tapalı zarfla ekıiltmeye 
çıkanlmıttır. 

2 - Ektıiltmea Sankamı,11a tnmcn aatıa alma komisyonu bina· 
aında 29-8-936 cumartesi gilnü aat onda yapılacak. 

3 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 
4 - Tahmin bedeli 24700 lira m\l.P1'at teminatı 1852 lira 50 

kuru11tur. 5 - hteklilerin betli edilen ihale aaatındın bir saat evelıne ka· 
dar kanunen komlayona verilmlı b 1hınacakUr· (414) 2-3688 

B!LlT 
1 - Niıfde pmizonu için ihtiy~'ltn 48000 k1lo arpa kapa· 

h sarf uıuli ile 31-8-936 pazartesi gOnil ebiltmeye onulmuştur. 
2 - Tutan 14400 lira olup ilk teminatı tOfJO liradır. 

ıTavukeuluk Enstitüs·· 
Direkbtrlüğiinden : 

Tavukçuluk EnıtltBaU l •- L buğday 9000 kil Çan asra eksil~ usulü ile 18000 kilo 
lo kepek satın a~:.~ktı~llk~o yulat 90® kılo mısır ve 13000 ki• 
nameler her gün saat 9 ~ 12av~n k~~t (2205) liradır. Şart
a üzerindeki Tavukçuluk Enlti en Y.~ kadar Çankırı cadde
teklilerin 4 eylQl 936 cuma ıun:'!:--:~e=o~~gUndcn alınır. ı .. 
ve (166) liralık muvakkat teminat makb ıcarct odası vellkuı 
rile birlikte KeçUSren caddeal Oaerlnde ~·; veya Banka 111ektııpla4 
naaında toplanacak Komiıyona ı. •• Vııo 1 ı.uro lllih Enıtitilıii bl-....,. nDJ a,ı. (478) 2--3781 

Ankara Belediye 
Reisliğinden: 

«Sayın halkın ve süt satıcılanmn 
bilmeleri ichı ... S - Şartnamesi Ankara levıu:ım andrllli .a ın alma komisyo

nunda da g&rUlüt, hteklilerin Nigde .-ın al a komiıyonuna mü-
racaatları. (396) 2--3683 tı.AN Perakende ıUt satıp kaplan üzerin hali .. 

1 - Harbiye mektebi lbtlyacma ,.ne.ııımek U•ere •ooo kilo litrede en aşağı 30 gnm) içi anini~ • out (tere yalı mlkdarı kırmızı mercimek 29-s.936 cumarteai güır.i1 saat 11 de açık eksiltme ıüt (tere yağı mHtdan litredens~. 20 aranmm)zıı· 'iny~ı ~aymağı abnmıt 
auretlyle ahnacolrttt. mağ• almduJ u ( • ç .emuu Y.til " by 2 - Eksiltme Ankara 1.evu- -.-.aruır.ı aatm Alma komi-onun- zemini • •.ktetltereyağı mikdan litrede 20 gramdan a.,.ık) a,..: .... 1U11• 5• -:r mavı eti er konulacaktır Uıtleri bu: h . s-

5
• ~· 

da yapdacak ve ,.rıname.ı mezkftr ı.cmlqond• her gün R&rillUr. ket!onmemif atltlerin bnpk veı.ııdi !mut , '.!""' ·~· le eti· 
3 - Men:lmelin tutan 680 Hnı o1ap-kkat teminatı 51 linıdn momu< llamchr. 

0 

,Jıtimobne ın- oı-
4 - latek1ileria 2490 numaralı klaldlull ı,; 3 tinctl maddelerin- . Sütler belediye ldmyalıaneslnde her ftldt lııontrol 

deki ftUilr " _..,... muftldaıl9 ,;..ı.ı...ıan ile belli glla .. - tiketlen llJ'pa ıllrillmlJen atltler dilldl1ll ..ıDeeek. lıa .. 
atte _...,_ gelnlelerl. t!'MI ....-S -· Ba - inek llltll w..:! .. - ·-tLAM .ııtl<rl lçla etibdor .ıtmM 1ıa ~· ~ ıı.p" -

1 - Uç milyon bet yUz bin ldlb ...,. pm odunu ihale gtln& olu pnktk. (5t0) -.... JUi lle sı-dlmlt -
Jo-M36 pazartesi pnü saat onda ya~ ihalesinde verilen yetmif ı---~-=-.;.;;.;;~---~~..;..~~..;..~4-T_.._;ı-!;:!;3t~1~9~ 
bet santim fl•t ~u g6rü'dfti!t\ftden yedltlell kapalı ı:ad umuy1e Adapazan llçebayh?'_, dan : 
ve onbef ,on müddelte 12-8-936 dan l~ ekltltıneye çıbrıl-
mııtır. 2 - Ebiltmni Sarıkamıtta •tm aı. komispoou biouında aah Çift ev Beherinin kqlf Tutan p 
&GnU aut onda yapılacakttt. odet flatı L. K. Of alçeal 

3 - Şa--1 panıus olarak _..,....... .. rııır. 12 574,62 llH5 
44 ı:.. K. 

4 -Tahmin bedeli otu• bet lıi'I Ura !Ilı tomlnatı 2625 llradtt. Adopoanmn ıw.,cı ldlyU Uatiinde lil1 k • 517 :ıa ı ... ı.ınerbt bell! edilen lhal• _,,_ ııır - .-llne kadar k•· - evinin ........ plln ••••• , •• ,....!:.;tı ":del on-~".'. slft ıllgo 
nual .. ..ıkla birlikte teklif ... ~ ._ıtyona "mıİf bu- tarllıbıden 2.9.1136 torlhine ranıa ,...f#.• re.wuı 19.8.930 ıunacülanhr. (S53) 2--18111 -.. yapdn.t ıı.ere on bet gilJ:ır,.tl~J.rt ıa da agıl· 

tT.AM ...,tur. Gelen kqif. proje -ıılal. k 1 ddmefo _... 

1 - Kanı p-ile A:nlalwl .. -- hudut! taburlın puan ailpıen --- ol 

1 

JOllleıln U.. lhriyacı için - ~ dan ı- •bll-Y• konalnıu tur. -· (__, 
z--· •W.0--ı tabmill lıcdeli mımkbt _. ... mlk- ' ..... 

...,1;'!. ~ =~~ ~ ...ınıa _..,.... blnaun.ıa ,..,,.. Kapalı.zarf usulile eksil~ilaru: : 
ca'lttir. Bvtaf .. .._,.ıthd ıatıııeıı latiyen1erin her cnn •e 1ba1eye T Ji N f · lttltak ............. "° helll _...n bir ........ ıı... kadar tek- unoo - a ia Dire .tı.)üğünden llat~~.....,_ talim etmek prtlle ııan ._ı.yonuna ..ur- ıtV!': MI&(< 1 - Ebiltmiye konW... it (Dirdllnc4b 

11 .. ldl Clnil Militan tı.oıe tarihi giln& takaa doblllncle takriben ıoo - - llG!ettftlllı -
Kar• un socım !l-!1-!1

36 
Çaryamba lllilr yolunun teoviy<I tiirObbe - ..:.U..~ Nualn • P1lo 

Ardahan un 125000 !1-9-936 Bu iti•~ '°!""18 eclllen becıeıı (~ t":•~ 
Ş h ı 

" 2 - Bu ı,e aıd prtnameler ve evrak ı·-'--"· ..,.... 
a na ar un 125000 9-9-936 ,, A - Eksiltme ,artnamesi. .......-r~ 

Saati Tahmın bedeli M. teminatı Eksı"ltmc n•,vi B M k ı .. - u ave enamc ProJ' esi. • 
• D - Tayı~ ırlık işleri genel şartnaml!-1 Lira. J,.ira ku C B d 

B = :1ı==~fk ~ve kirıiı iopata dair fenni ....--
1' - .Uei liat eedYett 11 

14 
ı 00 
17500 

l3J2 50 
1312 50 

(573) 
!LAN 

.. 
" 2-3887 

l - Bergama fntaatl l ln 260 Ton un 8-9-936 salı cUsıU saat on· 
ela kapalı zarf usull lle utıa almacaktır. 

2 - Malna tahmin "ilen bedeli 28600 liradır 
3 - Birinci teminatı 2145 liradır. • 
4 - 8-9-936 •1~ cUnil .U onda Berpma uked •tm alma ko-

misyonu binaımda olacalmr• 
5 - btekli olanlarm birinci teminatlarını ve banka mektu ı 

Dl veya .tahvillerini ihale aaatmdan nel maliye veznmne tep la.rı• 
edecektır. ı ım 

6 - Evsaf ve tıraltinl 16ımek lıtlyeoler lçln ber ...ı& .. ko i 
nun açık olduğu. (452) z-a756 ..... m ıyo· 

iLAN 
MUıtahkem mevki lhtf~ı için 150000 kilo alır eti bpaJ f 

udiyle mOn•lrluya konmuttar. Teminatı 1480 Ura 50 ~r 
ihalesi aı. ~· 936 ~ &üntl 11at onbqtecllr. T9Up1-* 
prtnamcaiDi cormek a.cre ber &in IDiiaakuafa ~ .....,.. ı .. 
)cametgilu bıımdli ticadt ftlikaln teklif metd!Jan IJe tm'llkte 
vakti muayyealnde Erzurum IDJ'~kqa ~ki b}o~.)or .. 
tm alma Jı:omtqoamaa ~ (J79) ___,.,.. 

1 - Erzincln JDtut •e İDJ.\~•tmm senelik ihtiyacı olan 
~50000 kilo fabtıka pmı l~Wi wı ~Ü .. t 16 ela ihale edilme
mere bpalı .nıa ekil,_.,* konubiıuttaır. 

2 - Mub.,...... bedeli 67500 liradır. 
S - YUzde ,edibu~ul& llk teminatı 50CS2 Ura 50 kuru~r 
4 - Şartnamnini gönnek i1tl1enler 338 kuruı "1aklbi1İnde Br

sincmda ti1meD utın alma ~yonu bqkanbfmdan alıp ıarebl· 
lirler. 5 - Şartnamesinin Mrclbci maddesi mucibince hıteklller tek• 
lif mektuplarını 2490 aayıll ~rma ekliltme kanununun sı. S3. 34. 
üncil maddeleri ~ •vfıkaıı tanzim ederek ihale uatmdan 
bir ... t eneline kadar ~da tüm bafkanbima makbul amı.Nllndt verım;n~=~~•yonu 

(615) a-3971 

Nafia Vekiletinden : 
Aydın J>emlr.yolu lltrinde 67+200 ve 274+000 mcı kilometre• 

terdeki tat ocak~ ~ nakil ve vagonlan tahmil edl· 
lecek onbeter blD metre ialWP balatın icra edilen milnaka•amda 
talip ~r etmedliiadell meakQr balaatlar kapalı sarf uıullle ayn 
ayn emdm mluk11aya konulmuttur. 

1 - MtınalraA 7.+93a tarihinde saat onbeft'e Vekllet Demiryol• 
lar inpat daireaind•-' artırma. eblltme komiıyonunda yapdacaktrr. 

2 - Bu ocaklardan ~ıkanlacak onbeıer blaı metre miklp balast 
her birinin aıuhammM bedeli (21750) Uradır. ın 

3 - Muvakkat teaıinatlan her birinin (1631.25) llradL 
4 - Mukavele projeli. Bayındırlık t,leri ıenel prtnemeli 

milnaka• faftnameainden mürekkep bir takım münakua ~e 
(55) kurut mukabilinde demi110Uar lnpat dalreainden veJı':k~ 
tedır. 

.5 - Bu ebiltmeye girmek lltiyenler, 2490 N. b kanan muclbin· 
ce ıbruma mecbur olduklan •vnk " veliblarla 7...S-986 tarih 
3297 N h resmi c:crid"' iliıı edilen talimatnameye are v 1rll ve 
tea almJt olduklaa muteabbitlill fttllııMiy.t. teklif .:r.W.: me'!: 
ktr kanunun tarifatı dllreiinde banrl.,.u 7+136 tadlıbulJ , 
14 de kadar mkb\18 makabilbıd• cllmlıı9JJar iaeat: ...-. :dı 
etmeleri ......... (4111 8-1771 

G - Taı. kum, au gnflil 

me:~tz~:~ =ti~d~~1!6i~:! ıene~ tuu.ıeu ve fenni prtna. 
lira bedel mukabilinde Ankara ~°udıeer fa111WDeleri ve evrakı 5 
ve Elulz de Tunceli Naha dairesin~~ v~kil~t_i peler idareıiaden 

3 - Ekıiltme 10.9-936 tarihinde rn abilı~le~. 
Tunceli Nafıa mUdUrlüiU binaun~ a~'t>e ıunu uat 15 Elb1a de ; = :::::~ kapalı sarf uaaliyfe ı;:.::~tır. 
teminat Yermni ~ e::.-'k ishı iıtelr•&A~ 11Z50 llra IDUYakbt 
veklletinden lıtihaal edilmlt ~~ ticaret odall 9"ilrunu ve aafıa 
yet veaikaanı haiz olqp attt~i:=ta mitcahhltllll elall• 

c; - Teklif mektubları yukand 3 Un • 
bil' uat nvoline kadar Elkb de ~uncefıll cnaclclede yuılı .. uen 
ıetırerek eblltme komlıyonu reilllllne m~ .Nafıa dalntiM 
Jecektir. POlta ile cWeriJen mektublarm Dil-. mukabilinde ftd· 
sıla uate kadar plmiı ohauı dı Jet a lncll _..,.. 
bpadm• olmau 11 :::1 " 1 Arfm mOblı •- U. , ....... mu. •-ar. POltlıda olacak pcikmeler aa..I !..-;;_ <•> a-saıo ......., 

Ankara VaHI~· 
d~:: ., ...... IDll8dcrıll olup~ ..... ~ 
çam kere1~a= ;ü:: :-'9 4K•ellmetre mtkAI 
~P çam y-mm metre mUrlbı U JDetn m ... ,..,. 
rtl•DIJl beher ıcledl on bet 1mnı ıs r6n " 410 adet s- 11· 
rrıı kilb mete k&nUriln&n kil ttan ,.. 57f.Arıilo çam ~ 
kilo mege kömtlrllnUn kilosu ı:" Z kurufSDtlılamakta wıuna.a t4t 
beher kil01u 50 paradan Göl ba ":'ttan t90 kilo kayın odwıwaun 
nin .çift kanadı 150 k\ıtUftan ır.4et bas 1canaı çam ..... 
dıdı 5 kllnlftlD 10t.op pm kunıi ın balkalamm belaer • 
det çama9ır tokacuwı ..._ ..aM4 m pil 40 kunlf*ID 41 • 
beher adedi bq k1mlttma 11-. =. ... tan 28 adet çam ıe~ 
20 kUl'Uftan 9 adet ~ .,..'f!h• ..... ~t.uriwıun beher adedi 
det aıqe aram J>U"Mlı u. 10 idet jili 60 kanıttan 125 .. 
leri ikiıer kurutma on bet sGa mldd-:: bmna sapının beher adet• 
ıur. • e e &$.~anırmaya konalmut 

2 - Artırma 1 O Na atınll 
1

ıt : liiğünde yapılacakur. uat on bqt. .40kara orman midir· 

3 -:- Artıı:maya lıtlnk edeceklerin "' aandııma yatırarak makbullarile Anlcara'!~nat. akçelerin!, mal 
tetekkil koalilJOM mUncut etmeleri ilin, m;rı müdilriyetind• mi o unur. (503) 1-179I 

M. M. V. den: 
1 - Bu sene Ankanya nakli 

gllizce, Fransızca, Almanca ö mukarrer Olu Harbiye olnahl ... 
ögretmenlik yapmak aallhiye~nlik~ernıe yüksek okal*cta 
iki İnplizce bır Almuca, Uç p ve vesa~kldl ve bilgilerini tatıyila 

Z- Bu liretmenllk:erin acr':d:: öl;retmenl alınacaktır. 
S - Ehliyeti haiz olan lıteklllerin ~batma 4 Da S Hracllr. 

fuı kilıdı; ukerlilc "'1kall n.. dipld!tia ve bOneenb " a• 
muriyetleri stiaterk bal terco~~~ fotoirafı ve bulunclukları .... 
il. V, M ın.ni>wc!a hnpıtMa il, Ye bir litlda ile Aakara4a JL 
urila adrn Y"H'll .. lbımdıı: :arbiye otdd" it. mifacuta.tı " 
kadar ppılmabdlr. ,,.0 • Uracaatlat : ~o eylll ta6 n 
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28 AGUSTOS 1936 C 

17 Ağu to dan itibaren Metro karesi 50 I\.1ırusa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Şehir Bahçesi Sineınasında 
Bu akşam 9-15 de 

so Ü T AH CLARK GABLE 

Ayrıca: Mike Fare 

Bahçe kısmında Kurbağa Adam 

T. Hava 1 . Aıılia ·a Sul)esind~ıı : 
" 30 Ağustos zafer ve uçak bayramında her yıl olduğu 

gibi bu yıl da kurumumuzun rozetleri ilk okul talebeleri 
tarafından dağıtılacaktır. 

Kurumumuza yardımda bulunmak istiyen yavruların 
subemize gelerek adlarım yazdırmaları. 

Senirkent Uray ndau : 
J - Senirkent kasabasının (4220~) ~ira l>e~~li keşifli Su tesisa

tının kapalı zarf usuliyle eksiltmesı bır ay muddetle pazarlıga bı-

rakılmıştır. . B 1 d' D · · d 2 _ Pazarlığın yapılacağı yer Seıurkent e e ıye aırer.ın e 
Belediye encümeni tarafmJan yapılacaktı~: .. 

3 _Pazarlık 17 Eylfıl 936 perşembe gunu saat 15 şe ka~ardır. 
4 _Tesisatın isale kısmı çelik boru v~. armalor. ve teferruatı ay. 

rıca tevzi şebekesi font borular ve teferruntları yıne ~yrıca tesisat 
betonarme inşaat aksamı da ayrı, ayrı veya umumu bırden pazar. 
lığa konulmustur. . · kl'l 

5 _ paza;bğa girebilmek şartlarını haız olan ıste ı er evrakı 
mUsbite ve muvakkat teminatları ile birlikte Senirkent Belediye 
EncUmenine müracaatları ilan olunur. (585) 2-3963 

afia Baliaiılığındaıı : 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı : 

Sıvas Vilayeti dahilinde ve Sı~as • Koyulhisar yolu i!e Koyul
hisar - Reşadiye yolu üzerinde (63 500) lira keşif be~ellı Y~karı
kale ve Aşağıkale köprlileri inşaatının kapalı zarf u~ulıle eksıl~e· 
6ı 14-9-936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaletı şose ve kop· 
rüler reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartname i ve buna müteferri diğer evr~k (~~ 7,5). ~U· 
- ruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabılecegı gıbı ıs· 

tiyenle.r bu şartnameleri Sıvas Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek 
görebilirler. . . . 

Muvakkat teminat (4425) liradır. Eksiltmeye gırme~ ıstıyenle· 
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talımatnameye 
tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle lbera· 
ber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığı~da Betonar· 
me bir köprtl yapmış olduguna dair vesaik ibraz etmesı lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14-9·936 pazartesi günü saat ıs e kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(591) 2---3964 

[(onya İnlıi arlar 

Başı üdürlüğü ıden : 
Konya inhisarlar başmüdürlüğünde ve İstanbul inhisarlar u

mum müdürHiğü tuz fen şubesinde mevcut keşfi evel proje fenni 
rapor mucibince Şerefli Koçhisar kazası civarındaki kaldırım tuz. 
lasında yapılacak idarehane ve aile evlerile süvari koğuşunun bede· 
li keşfi olan 14935 lira 32 kuruş üzerinden on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 5.9.936 cu· 
marte i günü saat ondan bir saat evci tazım gelen vesaik teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte Konya inhisarlar başmüdürlüğünde mü· 
teşekkil komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 584) 2-3926 

· Nafia Bakanlığından : 
~etonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı : 

Kastamonl Vili yetl dahilinde ve Ka tarnoni • Boyabat yolu Uze· 
ırlnde (28 000) lira keşif bedelli kıvrım çayı köprü U in,aatının ka· 
pah zarf usulile e ksiltmesi 14-9-936 pazartesi gilnll saat ıs de Na• 
fıa Vekaleti şose ve köprUler reisliği eksiltme komisyonu odaamdı 
fllpıtacakttr. 

Eblltme rtname ı ve buna müteferd di~er evrak (140) 'ku~ 
illi mukabilinde i<JSe ve köprUler ·reisliğinden alınabileceti gibi ı.. 
tiyenler bu ffrtnamclcrl Xastamoni Nafıa Müdilrlilğilne müracaat 
~trek görebilirler. 

Muvakka teminat 1(2100) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rtn resmt gazetenin 3297 ay.ıh ollsbaaında çıkan t alimatnameye 
tevfikan müteahhitlik .ıchtiyet veıikuını haiz olmaları. 

Müt~hit ~izzat milhendiı olmadığı veya bir milbendisle be. 
rıber bu ı~e gtnnediği ta'kdirde ugari 10 metre açıklığında beton 
anne bir köprü yapml§ oıauğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 
, Teklif mektupl.~ruun 14·9-936 pazartesi günU saat l4 de kadar 
:Ankara Şose ve Koprülcr Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(S92) 2---3965 

KJJ!U~ 
~ -
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Bir çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

Fa at ya\n\z bir 
Fena ve tesirsiz haşarat öldürlicÜ mayile 
almakla paranızı beyhude yere i~raf etmeyi 
niz ve FLIT"ın sahtelerinden sakınınız. Af, 
d_anmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
sıyah kusaklt asker resimli sarı tenekelorJ 
içerisinde sarıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühürlü oldugundan her türlO hiy.

1 ~e.d~.n Aridlrler. Hakiki FLli kullanıldıkda 
ı.ıtun haşaratı öldürebilırsinlz . -

Deliklere ıe yanklara FLiT tozu koyunuz. •ifa· 
şarat, toza temas rder etme= derhal ulurler1 

Umumi deposıı • 1 CRESPIH, lıtınbul, C~~tı, Voy'fodı H~n 1 

f 

Anl\:araP. T. T,.Başmüdürlüğüııden: lurl<lareli Nafia 1\ üdürı·· ğüııdeJl' 
Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton gazoil kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 6750 lira· 
dır. Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Buna ait şartname ya· 
zı işleri büromuzdan .istiyenlere verili r. 

İsteklilerin 2/eylül/936 çarşamba günU saat 15 den bir saat ev· 
vel mektup ve t eminat makbuzlarını komisyona tevdi etmeleri. (510) 

2-3805 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 
dl 

Kapalı za-rf usuliyle yapılan eksiltmey~ talip zuhur ettııe lf 6' 
den bu defa yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul~ ı~ 
dime - 1stan~ul yolunun Babaeski kazası dahilinde 42 + ~Z rlat ~ 
kilometredekı betonarme olarak yaptırılacak köpril olup ırı~~ 

Sablılc Çif tlilc 
Çubuk kazası Sünlü ~öyü~· 

de aslı tapu senedine baglı bır 
haylı mikdar tarla, çayır ve ha
ne arsası satıhltır. ı 

Bu çok mahsuldar ve kıymet· 
1i ve sulu arazi her cihetle bu· 
lunmaz değerdedir. 

Çiftlilt ve araziye meraklı 
olan ehli 'tevk ve ekim meraklı· 
ları için bulunmaz bir fırsattır. 

Talihlerin Çubukta dava ve·· 
kili Yusuf Ziya Çakmakçı ve 
Ankarada Duatepe mahallesin
den bakkal Kadir ve Ahmet Ça· 
vuşa müracaatları ilan olunur. 

2-3976 

IGralık Oda 
Ayle yanında 'konforlu ve 

möble. Yeniş~hir Tuna cad. Yi· 
ğitkoşun sokağı No. 15. 

2-3977 

tuzıı 

..,... En ho1 meyva tuzudur. Irr~ 
bazı defeder. Mide, batırsak. b• 
raciğerden mlltevetlit rahatsıı· 
bklan önler. Hazmı kolaylaıtınr. 

lnıriliz Kanzuk eczaneıl 

Kiralık Apartnnan 
Daireleri 

Yenişehirde AtatUrk bulvarı 
Uzerinde Çocuk Esirgeme kuru• 
munun apartmanında 15 eylill 
936 dan itibaren her türlü kon· 
foru haiz kolöriferli 3 veya 4 o-
dalı daireler kiralıktır. Görmek 
istiyenlerin apartmanda memu· 
rumuz B. Osmana müracaat et· 
meleri. 

Kiralık Oda 
Yenişehir tnkılab sokak No. 4 

"Kutlu,, arkasında 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MüdUril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Vlus Basımevinde basılmıştır. 

iş Arıyor 
şif bedeli (10696) lira 87 kuruştur. 

Bu işe: aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi f 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenn 

İngilizce, Almanca, Fransız· 
ca, ve Türkçeyi bilir bir Bayan 
iş arıyor. 1613 müracaat. 

2-3979 name, ~ 

E • Hususi şartname (Bayındırlık bakanlığı tarafından i~ 
Jecek betonarme büyük köprüler hakkındaki fenni şartnaflle 

F .. Keşif cetveli 

Lütfen okuyunuz 
Şayanı itimad ve yaşlıca bir 

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

lG • Proje, grafik il ~ 

.İstekliler bu şartname ve evrakı fenniyeyi {53) kuruş tn 
linde Kırklareli Nafıa dairesinden alabilirler. ıct 

3 - Eksiltme 14 eylul 936 pazartesi günü saat 16 da J(ır 
2---3904 

Nafıa mudurlugu binasında yapılacaktır. il 

4 - Eksiltmeye gırebilmek için ısteklilerin (803) lira :r~ ~ 
kat teminat vermesi ve bundan başka J.6.936 tarıhinden 6da ) üksel 

omisyoıı Evi 
fıa vekaletinden alınını ehliyet vesıkası, 2490 sayılı kanun ~ 
vesikları ibraz etmesi lazımdır. sa 1 

Emlak arazi alım satımı bil· 
umum ticari muamelat komis· 
yonculuğu yapar. Fadıl Beker 
Muharrem Akalın. Belediye ar
kasında Ali Nazmi apartrmanı 

No. 11 - Tel: 1963 2---3912 

5 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı le~ 
bir saat eveline kadar Nafıa diresine getirilerek eksiltcı;e gli t' 

yonu reisligine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta 1 ~e ıı • 
rilecek mektupların nihayet liçtlncü maddede yazılı şııa 1t111J o 
gelmiş olma ı ve dış zarfın muhür mumu ile iyice kapatı (63 ) 
ması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilın/ 

2-3981 

Harita Geııel Diı·ektörlüğündeıı: ı~~ 
ı _ Harita Genel direktörlüğü kıta erleriyle hayvanatı için aşağı da muhammen bedelleriyfe ll1 

darları ve eksiltme günleri yazılı yiyecek ile yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. ·rı d~ 
2 _ Talihler ayrı ay.rı ya~ılan şartnameleri g~rmek. için her g~n v~. ~~~s~.ltmeye girecekl~rt 011ıııt• 

muvakkat teminat makbuzlarıyle vaktında Cebecı Harı ta G€nel dıre ktorlugu satın alma koınısY f 
gelmeleri. Sı't 
Muhammen bedel Mikdarı. Teminatı muvakkatc Eksiltme T. Giln 
Lira kuruş C 1 N S t Kilo Lira Kuru§ 
1740 00 Arpa 58000 130 50 
375 00 Saman 25000 28 13 

1600 00 Kuru ot :40000 ~20 00 
120 00 Pirinç 600 9 00 
112 00 T oz ıekcr 400 8 40 
210 oo Kuru fasulye 3000 ıs 75 
245 00 Mercimek SSOO 18 38 
280 00 Bulgur 3500 21 00 

4SOO oo Kok kömUril ı so ton 331 so 
$526 oo Sado yacı 6140 414 45 

Perşembe 
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3/9/936 
3/9/936 
3/9/936 
4/9/936 
4/9/936 
4/9/936 
4/9/936 
4/9/936 
5/9/936 
7/9/936 
7/9/936 

p~arteai 

(S02) " 2=1V 
--------------~------------..:...--~------..:....;~---

Teslim 
edilecek 
rnahallerl 

Maliye Vekaletinden: 
ısoxso 140X70 120X6S Dosya .Yekun Tahmin 
Yazıhane .Yazıhane Yazı KUtUpham dolabı bedelleri 

Adet Adet masası Adeı Adet Adet L ira ku, 
Adet 174 

Ankarada 5 13 157 57 115 347 10312 275~ lstanbul ıs 81 491 194 368 1152 36722 20 
1550 

l zmir 8 ss 295 55 180 596 17996 1235 tc1"' 
lçel 6 36 201 47 133 423 1650S 111ıı\fll 1

• 
ı - Yukarda Teslim edilecek mahallerile miktar lan ve her birisinin muhammen bedeli. ve ıcsi1tıl1e 

teminatları yazılı beg örnekte yazıhane ve saire ayrı, ayn dört şartname ve kapalı zarf usıılc e 1'• 
konulmuştur. • ecliJeC~ıll 

2 - Ankarada ıteslim edileceklerin eksiltmesi 3. 9. 936 perşembe günü, İstanbul da teslı;ıece"te ,,. 
Jer 4. 9. 936 cuma günü, İzmirde teslim edilecekler 7. 9. 936 pazartesi günü, İçelde teslim .e ~11ıı t' 
de 8. 9. 936 salı günü saat onbeşte Vekalet levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme koınısY ti>' 
f'ından yapılacaktır. dC f'ı{• 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak Levazım Müdürlüğile İstanbulda DolmababÇC ıı1 
evrakı matbua anbarı memurluğundan ve İzmir ve İçel Defterdarlıklanndan alınabilir. yaııld •• 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve yukarda 
111

ede" •'' 
vakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektup larile birlikte kanunun tarif atı ve artna itı::ıle r,J 
raite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarını havi kapalı zarflar;77 ı 
tarından birer saat evvel komisyon reisine vermeleri (460) 2-

' 
y E 

BU GECE 
MIRNA LOY --CLARK GABLE 

GÖNÜL ACISI 
Emsalsiz § aheserinde 

GÜNDÜZ iKi FiLM 
l -ALTIN ZiNCiR 2 - DiKTATÖR 

Geceleri yalnız bir film gösterilir 
936 BERLIN OLIMPJY ATLARIN 1 SEYRE HAZIRLANINIZ ı 


