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Bir kadmm tc irlcri 

Fransız muharrir/erinin en ya§lısı olan Madam ]ulie~te Adam, birkaç 
gun eve!, kızının Var'daki ptosunda, yüzyyıllık ömrünü tamamlarken öldü. 

]uliette Adam belki büyük bir muharrir değildi. Fakat son asuda hiç 
bir kadıf, büyük muharrirleri, büyük siyasileri ve hatta büyük davalarz 
keşfedip memleketine maletmekte onun zekfısım, onun sevgi kudretini, 
onun ısrarım gösterememiştir. Gambetta'yı, denilebilir ki, o yetiştirmiş; 

tesis ettiği La Nouvelle Revoe'de Bourget'nin, Barres'in, Uon Daudetnin, 
L-Oti'nin, Anatole France'm eserlerini neşrederek onları dünyaya ta· 

mtmış ve 1870 mağlubiyetinin öcünü almak ve rus ittifakrm yapmak fikri 
onun salonunda doğmu§tur. Muasır/an Madam ]uliette Adam'a büyük ka· 
dın ve dostluk mabedinin başrahibesi lakablarını vermişlerdi. 

Büyük kadın? Belki. Fakat 1914 • 1918 faciasına imkan veren 'fikir p· 

yet onun salonunda doğdu ise Madam Juliette Adam hangi dostluk mabe· 
diı1 ' 11 başrahibesi idiJ 

Eskiler eibi uzkiJrft ... diyelim mi? 

Havalara dair 

Tabii dikkat ediyomunuz: hav~· 

lar yava§ yavaş soğu~or. A~am Ü~· 
ıil yeleksiz ve gece pardesüsüz gez

mek için çok genç olmak J§zım. 

Vakıa önümüzde henüz pastrrma 

yazı var. Fakat geçen karsız kıştan 

ve bıı tatsız yazdan sonra erken ve 

şiddetli bir kış bekliyebiliriz. 

'l'edbirli davranarak odunu ve 

kömürü şimdiden düşünelim: ha· 

ur/atmak bizden ..• 
- Şimdi ne araştırıyorsunuz, üs tadJ 
- Kine kar§ı bir aşı! 

(La Rcpublique'den) 

Neye gülnıezmi~? 

Meşhur amerikan kahramanr Vaşington, gençliğinde neşeli ve güler 
yüzlü bir adam olduğu halde Cumur Reisi olduktan sonra kendisinin gül· 

düğü pek az görülmüştür. Yirmi sene kadar süren bu halin sebebi şudur: 

Vaşington, diş ağrısından fena halde ıstırab çekiyordu. Nihayet bunu 

bertaraf edebilmek için ağrıyan di§lerini çektirdi ve bunun yerine giimüş· 

ten takma diş yaptırdı. Di!;çi bunları o kadar fena yapmı§tı ki gülmek için 
ağzını açrnca bu dişler düşüyordu. Bu endişe, Vaşingtonu gülmekten çe· 
kinmeğe mecbur etnıi§. nihayet generalde bu, bir itiyad olarak kalmı§tır. 

Bugün dişçilik en fazla Amerikada ilerlediğine göre general Vsşing
ton•un dünyaya erken gelmiş olmasına acımak lazrm. Eğer şu son yarım 
asır içinde gelmiş olsaydı, tarihe güler yüzlü bir adam olarak Ee&ecekti .. 
demek. 

Tamnmiyle camdan yapılmış bir ole]: 

lngilterenin Donkaster şehrinde yapılan yeni bir otel, bir binanın ta· 
mamiyle camdan yapılması mümkün olduğunu ortaya 1coymu§tur. Bu ote· 
Jin dış ve iç duvarlarr, büyük salonları ve hususi odaları tamamiyle cam
dan yapılmıştır. Dö§emesi, yürüyenlerin kayıp düşmemesi için parçaların 
yanyan..a getirilmesi suretiyle yapılmıştır. Bu camların çoğu türlü türlü 
renktedir. Duvarlarda kabartma at yarışları resimleri de vardır. 

Bu otelde oturan müşteriler için bir tek tehlike dü§llnebi1iriz: Ba~ka· 
larına taş atamamak f 

B. Gahrielin orta 
Anadolu gezisi 

t Fransız eski cırerler enstitüsu direk· 
töru B. A. Gabrıel önümhzdeki ilkteı
ı-inin birinci ve ikinci haftalarıoca de
vam edecek olan bir tetkik gezisi yapa· 
«)ltır. Prof eııör izin verılınesi i~ln Ma· 
arıf Vekaletine muracaat etmiı ve Ve
kalet de memnuniyetle müabet cevab 

vermi§tir. Fakat henuz profesore refa· 
kat edecek bukümet komiseri tayin e· 
dilmemigtir. Bu tetkik gezisinden gaye 
profeaörun hazırlamakta olduğu Lcs 
.Monuments Turca d' Anatolie isımli e
ıerinin üçiıncü cildine materyel hazır
lamak içindir. Gezi, Afyondan başlana
rak Kütahya ve havaJisi de gönildiık
~en sonra Kırşebıre kadar uzatılacaktır. 

Vaktiyle buralarda Frikya türkleri 
büyük bir medeniyet kurduklarından 

• 

~ol. Nimbus'un maceraları 

Ölüm 

Eski Beyazıt mebuau Maliye Veki· 

leti bina temyiz kcxnlayonu reiei Bay 

Şefik dün saat on ikide ölmU,tür. Kıy· 

metli bir memur ve dürüst bir insan 

olan Bay Şefikin ailesine başsağlığı di· 

leriz. Cenazesi bugün Nümune hastane· 

ainden 'kaldırılarak öğle namazından 

sonra Hacıbayram camiindc cenaze na· 
mazı kılınacaktır. 

arkeolog kitabına bu kısımları da al· 

makla metnhı pek ziyade zenginleşece

ğini ummaktadır. 

Haber aldığımıza göre Şam şehri 

fransız asarı atika enstitilsU umumi Jcll. 
tibi B. Sanvoget de bu seyahate iştirak 
edecektir. 

"Ava giden avlanrr .... 
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Atatiirk: l{ÖJlrÜ üniin teınelatnıa töreııiııde Kamutay lıeY ,.d 

B. Şükrü Kayanın verdiği nutuk tan~ul şeh~le 
,, ı 

1 
, , .. 

11 
• ,_ • · mı nııet ç 

••• .<ıttm m ıı u µu::e (•şıırmenle, ::wrı,.:ınlt•ştirnı.el•, sii - d 
lemekı.e tiirkler. nesiller llrasııula değil. lıcr rıcslin Jerdleri koy U 
tlrasmdtı miisnbakaya çıkmış gibidirler .... '' 

İstanbul, 30 (A.A.) - İç işler baka· leştirmekte, suslemekte türkler, nesil· 
nı \'e C. H. P. genel sekreteri B. Şükrü ler arasında değil, her neslin ferdleri a-
Kaya Ataturk kôprusünun temel atma rasında müsabakaya çıkmış gibidirler. 
töreninde aşağıdaki nutku sôylemiştir: 1stanbulda güzel esersiz bir saha de· 

"- Arkndaşlar, Hemşeriler, gil, karanlık ve çıkmaz sokak bile bul· 
Vali ... e belediye reisinin şimdi bize mak güçtür. Türkler, kendilerinden ev· 

büyiık sal5hiyctle şehir için ehemiyet ve vel gelenlerin eserlerinden beğenip ko-
kıymetini anlatan bu köprünün temel ruduklarmdan maadasmın tezyini izle-
atma merasiminde bulunduğuma çok sc· rini bulabilmek için toprakların çok al· 
viniyorum . .Kôprü hakkındaki kanunun tına inmek mecburiyetindedirler. İstan-
tanzimi ve büyük Millet Meclisinde mü· bul o kadar türktür. İstanbul şüphesiz 
dafaası şerefi de bana düşmüştü. Şimdi en çok tabiatın lütfüne mazhar olmuş 

onu da hatırlıyorum. Böyle iyi bir şeye bir şehirdir. Fakat bundan büyük diğer 
vasıl olduğuma sevindim. Köprüden va- bir mazhariyeti de türklerin elinde ol • 
li ~ 1*ledlye teisinin dediği gibi emin ması, türklerin elinde güzelleşmiş bu· 
ve ;ferah g~erken. herkes gibi ben de lunmasıdır. İstanbul büyük şöhretini ve 
sevineceğim. Bu köprünün şekli, inşa güzelHğini, tabiatın kendisine bahşetti· 
tarzı, mevkii, Eiati hatta ihalesi hakkın- ği me'hasinden ziyade türklerin dedik· 
..da Ç2 uzun münaJcaşa ve müzakereler lıeri güzel eserlere medyundur. Türkler 
oldu. Güzel İstanbulun bir kat daha gti· bu medeni ve bedii vazifelerini müte -
zellcşmesi için her vatandaş aklının, fik· madiyen ve mütezayiden yapmakta de • 
rinin vatanseverliğinin emrettiği kana· vam edeceklerdir. 
atleri söyledi, müdafaa etti. Bunların Bundan sonra Dahiliye Vekili ve C. 
hepsi Iayik oldukları ehenıiyetle tetkik H. P. Genel Seltreteri Şükrü Kaya bo-
edildi. Nihayet bu şekilde, bu tarzda ka- ğazların mahfuziyetinin devlete ve va-
rar kılındr. Kanaatimiz Atanın bundan tandaşlara verdiği emniyet ve huzur· 
olmasında ve taşıdığı büyük ada Uiyik dan ve şehrin imar işlerinden ve ileri 
olacak evsafı haiz bulunmasındadir. Bu planının tanzimi için arsıulusal mütehaı; 
köprü İstanbulun iki güzel yakasını bi- ııs M. Prost'un tavzif edildiğinden ve 
ribirleriyle birleştirecektir. Şehrin muh· fclırin daha güzelleıeceginden ve yurd 
telif parçaları arasında muvasala, müna- severlerin emellerinin tahakkuk edece-
sebat ve nakliyatı temin edecek sabit ğinden bahsederek demiştir ki: 

~asıtalar elbet bundan ibaret kalacak de· /stanbul'un en giizel devri 
.ğildir. Dnha başka köprüler, hatta bu· " _ İstanbul, en güzel dev.rini Ata· 
gün hayal gibi görünen tünel ve yeraltı türk devrinde yaşamıştır. Zulüm ve is· 
§imendüferi tasavvur ve tatbik edilecek, tipdattan ve ecnıebi işgalinden bu devir· 
0 zaman şehrin güzelleşmesi idealini de kurtulmuş, medeni ve sosyal hürriyet 
gönüllerinde uzak bir hayal gibi gören ve terakkiye bu devirde kavuşmuş ve ile-
İstanbul aşılHarı emellerinin tahak· ri hamle adımlarım bu devirde atmıştır. 
kukunu bir bir görmekle mesud olacak· Bu devır geleoek nesillere sağlam te • 
lardır. İstanbul dünyalar durdukça gü· meller kuruyor. Şehrin tarihini bitaraf 
ze1leşmeğe, ilerlemeğe, medeniyete, sıh· olarak yazacaklar, bugünkü İstanbulun 
hate, zevk ve neşeye aid bütün sosyal yakın krizan yangınlar felaketinin hat· 
eserlere malik olmağa namzed, hatta ta işgal facialarının yakmlıgına ralf ~ 
mecbur bir beldedir. Hatta burası bir i · d · · • d' kt ol men en yı evnnı şım ı yaşama a • 
şehir bir belde değil, büyük başvekilin, duğunu yazacaklardır. Türk edebiyatı-
İsmet lnönünün, İstanbulun imarına aid ··h· b" d · ı tanb 1 k nın mu ım ır evreın, s u aş mın 
güzel bir vesile ile dediği gibi "başlı ba· ve güzelliğinin ilham ettiği ince şiirler· 
şına ehemiyetli bir Ulkedir.". Bu ülkeye ıe doludur. Endeııun edebiyatı deyip 
sahih olanlar, her şeye, herkese karşı ne de geçilen bu şiirler, beyitler, bu gazel· 
olursa olsun ve neye mal olursa olsun ler, kasideler bili hepimizin dilinde ve 
bunu muhafaza, ve müdafaaya mecbur· gönlündedir. Fakat itiraf etmek lazım· 
durlar. Medeniyetin prtlanna ve ihti· dır ki 0 zaman 1ıtanbulun 0 güzellikle • 
yaçlarma uymak, muhafazanın ve mil· rinden istifade edenler pek mahduddu • 
dafaanın en emin yollarından biridir. Memleketin büyuk bir kısmı ve latan· 
Tarih de phiddir ki, türkler bu yolun bul halkının eberiyeti imparatorluğun 
ezeli ve ebedi yolcusudur. Türkler bu ıarıaılma ve yıkılma gOrüftülerinin hic· 
ıehrin eski ıutlan etrafmda akıttığı Ja. ran ve istirabı içinde idi. 16 ıncı asnn 
ztl ve kızğın kanları ile §Chre ebedi türk· sonlarından 1919 senesine kadar bu hic· 
lük damgasını vurdukları gündenberi 
şehri hiç durmadan ve dinlenmeden da· 
ima ve daima güzelleştirmektedirler. 

Ruhlarındaki yüksek hislerinin ve bedii 
zevklerinin ve kalblerindeki ezeli aşkın 
ve zamanlarla alakadar felsefelerini 
mermere ve tunca inkilab etmiş abidele· 
r1 ile bu şehrin yedi tepesini ve beldesini 
ayrı ayn süslemişlerdir. Ne tarafa bak· 
sanı.z her biri yüksek bir zevkin ve eri
şilmez bir sanatın eseri olan mabedlcri· 
ni, saraylannı, kervansaraylarını, han. 
larmı, yalılarını, köşklerini, hastanele· 
rini, hamamlannı, mekteblerini, medre
selerini, .. imaretlerini, çeşmelerini, ha 
vuzlarıru, selselebillerini, ve sebillerini. 
türbelerini, yollarını. köprülerini, su yol
larını hayretle ve takdirlerle görürsü • 
nüz. 

lstanbulu giizelleştirmek için .•• 
lstanbulu güzelleştirmekte, zengin· 

JLe ]urnal'dan) 

ran ve istirap ekailmemiı. daima art· 
mıştır. Ve bunu da en çok duyan ve acı· 
aıru çeken İstanbul olmuştur. İstanbu • 
un tarihini yazanlar, İstanbulun vatan 
emniyetinden duydukları vicdan buzu· 
runa Atatürk devrinde kavuştuğunu tcs 
bit edeceklerdir. 

''Nikbinliğin de1 bedbinliğin de 
/azlası :ıararlıdır.,, 

Bir şehrin tarihi ve hayatı yazılır· 
ken objektif ve realist olmak, hakikati 
bulmanın yeg-ane yoludur. Subjektif 
olarak yazanlar ruhlarının ve emelleri· 
nin esiri olmaktan kurtulamazlar ve ha· 
kikati göremezler. Ekseriya bunlar ya 
marazi veya siyasi bir bedbinlikle ma
lllldürler. Bedbinlerin zehirini taşıyan 
yazılar, düşmanları sevindirir, dostları, 
bilhassa vatandaşları, rencide eder, te· 
siri bundan ibarettir, hadisat yürür. Ya 
nikbindirler, o zaman da hayalin sihri· 
ne kapılarak hakikatten uzaklaşırlar. 

Bunun da mahiyeti yer temini olmak· 
tan ileri varamaz. Halbuki ben bilhas
sa hemc:.erilerime her iki tarza karşı da 
ihtiyatlı olmalamu rica edeceğim. Bu 
bedbin yazılarla rencide olanlara bir 
çeyrek asır evel birbirini kovalayan 
Çırçır, Aksaray, Fatih, Cibali ve daha 
büyük yangınların artık doldurulması
na imkan kalmadı denilen sahalarını 

gezmeği tavsiye ederim. 

Diinkii ve y<trınki lstanbıd 
O. boş kalacağı iddia edilen ~eniş 

. ki' 
General Naci nutuk verıt 

İstanbul, (Telefonla) - ?ti 
ni bogazlar anlaşmasının ;ıııı 

A ta 
dolayısiyle Kamutay umuını 
verdiği bir karara göre şebidl ıtll 
ze Kamutay ve türk milleti ad 
net çelenkleri koyacak ola~ 
heyeti; bugün, ~ehrimizdekı r-' 
törenle çelengı koydu. Gene. 
bir söylev verdi ve şehidle~ 
rasına hürmeten bir dakika 1 

yangın yerlerinde eski ahpP 
lerin yerinde ıimdi tafcıan, 
betondan glizel ve kuvvetli 
yilkaclmiş ve bütün o aıantaısO 
mış olduklarını göreceklerdir~ 

Bu binaların türkler taraf ıtJfl' 
pıldığını ve türklere aid oJdU aJOI' 
renerek sevineceklerdir. ~ ~ 
manzara atiye emniyetle 
mizi ispat eden maddi bire~ 
lstanbulun imarının ve .ot"/ 
nın muhtaç olduğu anasırın ~;,.-~ 
bilirim. Zaman unsurunun~ 
durmak hiç bir gayretin "'-

cağı bir iştir. Yalnız bepiı:Pi• 'ft~ 
d • • d b'l' . kı· tstt d ıa ve ıspat e e ı ırıı: • . . t11,. 
mukadderatı türklerin urıbı gilf' 
birleştiği günden itibaren }let ·yt 

ha ziyade güzelleşmistir "e bt~~ 
vam edip gidecektir. İstanbul 

tıı 
bedii hislerinin heyecanını 1.iJ' 

b·r şt•• 
ve onu leme g&terecek 1 ~ 
caktır. Ve bundan türklet k• . .e 
kes türklerin misafirper1erJiğ• ,ı 

. ··sa-ahası 
nunlarımızın enış mu ... 

1 11er 
istifade edece t•r. 1stanbu t1 
cihanşiimut bir beldedir. Ne ,,,u ··" .b oır-
le bir ülke ve beldeye sahı -" at' 

d otıır-
millete, Ne mutlu bura a geliP 
ne mutlu bizim gibi arasıra·stJ" 
rcnlere. Bana lstanbulu .,e 

1 ru.J 
lar hakkında bu duyuş ve ~in ,., 
- 1 ·1 . . rdiğİ ıc 
şoy emek vesı e~ını ve d·yenirı 
belediye reisine ve bele 1 

üyelerine teşekkür ederitıı· 



af talık Siyasi icmal 1 
Macaristan, Avusturya \ızerin~e. ~ı .. 
manya ile İtalyanın anlaşmış gıbı c;.. 
ründUklcri bugün de bayram yapmak· 
tadır. Macaristanın takib edeceği yolun 
tayini hayli kolayla tı. Bir alman, ltal• 

luiMl dcuil imlıa lw,.br d" 
l" ' b d am ~ ı· İspanyadaki kardeş har ı ev 

Yor. Bu milcadele artık bir ihtilal ~a· 
·k· taraıın reketi olmaktan çıktı da ı 1 

biribirini imha için giriştiği bir ~ğ~şl 
tna şeklini aldı. Asiler. komUnl&thğ 
·•- • eren hUkil· .:aldıracağız diye ellerıne g :s • 

rnet taraftarlarını idam ediyorlar. }ili• 
· ı· · kökUnden klımet taraftarları. faşı t ıgı 

kazımak için e ir ettikleri asileri öl· 

dilrüyorlar. • d 
• • tte btr C• Hafta arası, uskerı va:ı:ıye 

•· . H .. k .. met kuvvet• gışıklik olmamıştır. u u 
lcri imalde Gijon kasabasını i gal e~· 
tiler. Fakat Ovedo'yu alamaddar. As~· 

• · d·ler Dı· ler de San Sebastien e gıreme 1 • •• 
merkezlerını ger taraftan htıkümet • 

h · naklettı· llurjos'daıı Valadolid e rıne 
1 .d .. ·ne yapılacak er. Bunun Madrı uzerı 
ı..· • • 1 k ldu~• sanıl· uır taarruz ıçın hazır ı o &-

tnaktadır. Fakat çoktanberi y~pıla~ağ; 
bildirilen bu taarruz bir tUrlü inkıı;ıa 
tdemedi. 

ır· f • fi '· ıe elıbiişii ı• ı·mı. anın nt<ır<ı '" .. 
i · Fransa ta· 

İhtilale karışmamak çın tice 
bbUsün ne ne rafından yapılan tes.e ~ nı.k 

verdı~i bu dakikaya kadar katı ola 
tnalrım degildır. Çilnkiı her şey İtalya• 
hın ve Atmanyanın bu te ebbilse kar• 
'ı alacakları vazı) ete baghdır. Te,ebl· 

İtalya ve A • bus ileri atıldığı zaman . U 
tnanya bir takım şartlar ileri suı:n §• 

hUk' metı ta· lerdi. Almanya, İspan) a u 
• b' tayyare• t'afından mu adere edılen ır 

. . • t mi• İtalya da nin geri verılmesını ıs e -..· 
huklimet ku vetlerine husu i teşekkill· 
ler tarafmdan da yardım yapılmaması· 
nı. göntılliı a ker gitmemesini ve ga· 

h • d yazı yaz· zetelerin sosyalistler le 10 e 
mamalarını taleb etmi ti. 

Son haberelre göre İtalya bu art• 
lardan vaz geçmiş. yalnız ''bilv sıta 

m .. art koyrnu · mlidafaa'' yapılmama ı T 

f ı• nın ne olduğu 
Bu "bilvasıta mlida aa . 

• · e hUklimet• bent değil. Bir tefsıre gor ' d • 
a htilctlmetine yardım e er 

ter bpany d ğrudan do ıruya. 
1 bu yardım o 
erse. kk··ııer yar· 

i hıs\ar veya te•e u 
hu us şa d da "bilvasıta 
dım ederse, bu yar ım . 
mudahale" olurmus. Eğer bilvasıta mu· 

. . 1talya e ki art· dahalenin tarıfı bu 1 e. 
d demektır Alman-

larında ı rar c ı yor ktasında 
d bu bi vası a y rdım no 

ya a Herhalde hal) a ve Al· 
ısrar edı} or. .

1 
·ne yardımları 

ı m·a ası erı 
many nın k dır Yalnız 1ngilte· 
h ı d ·am etme te . 

a a e .1 h harb malze· 
re bir tar flı ol rga:nd~ri'~esini yasak 
me i ve taV\ are , • 

• . r taraftan fransız osy a 
etmıştu. Dı e d lar lspan· 

b ı nmakta ır · 
listleri sa ır 1 det eden 

ı bir e~ ahatten av 
~aya yaptı rei ı Jouhaux. Pa· 
eşçiler federas\ onu bir mıungde hn· 
tis'te yapılan büyuk . k Fransanın 
raretli bir nutuk ~oylı~:~:m etmesini 
İsı>anya hukümetıne y b kasının yeni 
taleb etmiştir. Fransa an • Jou· 

1 rasına gırcn 
ıdare mecli 1 aza arı a f ıı politi· 
haux bugün en nüfuzlu ran 

• . 'd" 1tah•a ve Alman· 
kacılarından bırı ır~ inde bitaraflık te• 
ya bu sekiz on gun ıç 

1 
l 

b'·" .. .. kabul etrniyecek o u~ 
e ı.ıu unu 1 cak ve bı 

Blum'un vazi} eti çok zor ~şa ·b" görlı· 
verını gı 1 

taraf kalmaya karar 
d 1stifa etmek me"· nen başbakan belkı c 

h ıriy<tinde kalacak. 

apan 

Avusturya ve Macaristan cephesi 
yan, iki 
tamamlanmış demektir. Harbtan eve • 

ıtalya Avusturya - Macanlii• Almanya, • 
tan ittifakı müscllesine ne kadar ben• 

zeri 

'iliilılmmw )llrı~ı . k 
Milletlerarası münasebetle~ b:ş 

. b k dan da harbtan evelkı \•azıye· 
bır a ım ktedir. Evclki haf ta Sovyet 
te benzeme • . • 
R s a askere alınma ya ını yırmı bır· 

d u yon dokuza indirmek guretiyle sulh 
en b' ilyon uç 

zamanındaki mevcudunu ır m k 
ytız binden iki milyona çıkamıava a· 

rar vermişti h fta buna, askerlik 
Almanya geçen a karmak· 

hizmet müddetini iki seneye çı 1 Al· 
1 kabele etmiştir. Bu suret e 
a mu da sulh mevcudunu bir milyo· 

manya kt dır 1933 senesi martında 
na çıkarma a • • 
Almanya Versay muahedesini.n. tay~n. 
ettiği yiız bin askeri beş sene 1çınde ıkı 

kl"f ederken ve .. bine çıkarmayı te ı r .. ~~ daha 'garibi bu teklif Versay ;;ıa~. 
. . hükümlerini bozar dı) e 

hedesının dd dilirken. iıç sene 
sa tarafından re e ahib olma ı. 
içinde bir mılyon a kere nu go • 
silahlanma yarışının temposu 

ğ k f·d·ır Bu silahlanm yarı ı· 
terme e a 1 • • k 

. Alm nva}a pı . 
nın butiın mesulıyetı • de a • 

!933 senesın 
letilemeı. Almanya. d kı ı;uz bıne 

. • b sen~ ırın e ı 
kerlerını eş ., • kl'f ka· 
.bla r. etmegi teklif cttı Bu te ı 
ı 6 hava kU\\ie· 
b 1 edilmedi. Ertesı ene h 

u ç ko lovakyanın ava 
tini, Fran.3<: ve e isbetınde tut<nayı 
lcuvvetlennın yarısı n dd d.ldi 

. • Bu teklif de re e ı • 
teklıf ettı. dd den Almanya 
Kendi ini serbest a e ba tııdr 

silahlanmaya 
bundan sonra k tli askeri dev· 
Ş. di A vrup da en uvve 

1 
ıtmölrUsUnU de kabul etmiyor. Franııa· 

e :ıı ra fransız • rus 
Rusya misakından son n kuvvet s . 

k • kuvvetlerine muac ı • 
aıı en 
hibi olmak istiyor d • 

1 de devletler rasın 
narhtan eve . takib et· 
. • ı ı bövle hır eyn 

ki sılalı }ar harb suruk· 
mı ve nıha\ et Avrupayı Almanya si· 

ıhıhl nır 
lemi ti Rusy h rekete eçer 

t rır Fran 
]ahlarını ar 1 h .k der Her devlet 

"ı t rı e 
Bu Alman} , H rbtan evel· 

ın 11 hlanır. 
mud fa ıç un e etlerınin t • 
ki mılletlerara 1 m 1 hl nm ) rı 1 

t rmı tır k• ı 
rıhı go ele h llı en uç o 
nın d urdu u m . 
1 ., ihtılafl rdan \mıdır. 

IH" 1. m" cltffet"1t lıitti ·a el ~ 
u ıct n rı Mo k v 

On uce'endı ve on 
eden uika t d v ı n hkum cclılerek 

ıd m m 
altı ına nun d ııldıler M hkıım· 

. -rlın ku una ı "b 
crtesı ı;w • f Kamenef g1 ı, 

nda Zınovıye , 
lar ara ı . ·1 ber her çalı n bol· 
vakti~ le ,J,,enın ı c d vardır. On altı 

"k kod mantarı a 
şevı k' Ge topo demlen 

hkClm. Troç ı fe • 
,ına . a i poli te~kilatiyle bırle e 
alman sıv ·b· Sov· 

k Stahn. Vor~ilof, Kıro.f gı ı 
re d vlct adamlarını katletmek ıle ıt· 
yet e 934 ene 1 

m edilmt lerdır. Bunlar ı 
ha rnde Kırofu öldurmeğe mu· 
kanunue:~~ lar. fnkat Stalin'i öl· 

vaff emur ol n uika tçi. bir de
dUrmeğe m . . ·n bir kongreye gel· 

S et hdennı 
fa ov'! ba ka bir defa kendisinden çok 
meme 

1
• üçUncu defa da ce a· 

kta bulunma ı. 
uza 1 yu unden oldurcme· 
retini kaybetme 

JAPONY A'DAı 

Bcqbcılmrı 1ilmclo ile kmw 1'~ 
Tokyo, 30 (A.A.) - Batbakan ffl. 

. tıni• vo kabl· rota ımparatoru zıyaret c :r • 
• 1 • ·ı şangtu hldısc \ . nenın yen ıııya sı ı e ! 

hakkında izahat vermlgtir. 
Vann veya obur gün harbiye, denız 

vo dı işler bakanları bu son m .ele 
hakkında konu caklan sanilnr.ıktadır. 

llih'ii.k bir tcıyfun 
Tokyo, 3Ô (A.A.) - Koradaki ıon 

tayfunda 379 ki i ö!mllş, 4S ki i Y ra· 
lanmış ve 88 ki i de kaybolmu tur. Biiy· 
Je bir felaket 30 senedenberi hıç ka!de· 
dılmemi ti Ha ar bir kaç milyon ıngi· 
Uz lira ıdır. 

POLONYA'DA 

ı.• t tı'WI tfo<t· l•'rmı. "· llelriluı t•e r .. ıc () • • 

rl'I l><tlmrılarmın gelrıu•ıcr 
beJ.-1,•ni) or 

Var ova. 30 

(A.A.) - Hli· 
kümet mahfil· 
}erinden bıldı 

rildigıne gor~ 

Fran a tıcaret 

b.ıkanı B. Ba tıd 
eylul ortalarına 

do ru Varşova· 

ya gelecektir 

Bekika ve 

E tonya ticaret 
bakanları• 

n 1 n Var ova· • 
. . B Bsstıd yı zıyaretlerme • 

de intizar olunmaktadır. Maamafih 
bunların hangi tarihlerde gelecekleri 

daha maıam değildir. 

sene sonra hapishaneden çıkarılarak 
alman (iestopo ile birlikte yilrıl.:filkle· 
rinden dolayı mahkQm edilmelerini an· 
Jıyamaz. Maznunların itiraflarına e· 
liıı:c: iki sene evel, be bin rublelJ 
Latovya kon olo u tarafından ıdl 1 e· 

clild 'r'trini sövlemekte tereddCd bö • 
termediklcri ibi bugun de on Uç bin 
Çeko lovnk kuronlu alman Gestopa &· 

jani le beraber }·Uruduklerini it{ı f. 
tan kaçınmadıkları ıleri Uriılmekte ve 
vaziyet fUpheh gorlilmektedir. 

Bununla bcrabeı bi im kanaatim e 
göre, bir devletin dliye sistemine itı· 

mad etmek Ui ımdır. MahkOmlar Sov
} et devletınin erk nına ka tetmişlcrdi. 
ve bu uika din muvaff k olması, yal· 
nı Sov., et Rus} a ıçin de •il, belki de 
Avrupa sulhu icin bir fcl ket olurdu. 

I n ui/ ll'rt• l'I' t ı , r 
~ 

Mısır ile İngıltcre arasındaki mua· 
hede geçen gün Londrada mer simle 
im a edildi. Muahedenin hUkiimlcrJ e· 
sasen Mı ırda 8)'1 rca süren mUzakere
lerde kararı ı ve Londray )"alnız 
im ası bırakılmıştı. Binaenaleyh Lon· 
dra4da yapılan i . merasimden ibaret 
olmu tur. Muahedenin metnini gönne· 
dik Fakat u hükümleri ihtiv ettiği 
oyleniyor: 

ı - Kahıredeki in Hız aakerled 
Silvey kan 1ı mıntalca ına çekilecek· 
terdir. Mısır skcri teşkilatı ingilizler 
tarafını.fan kurulacak. 

ı - Sudan fngıltere ve Mısırın 
mutterek idarclcn altında kalauk. 

3 - K pitül )'Onların kaldm1m sı 
ıçin lngıltere Mısıra fa.dım edecek 

So Un kı a 1 l2 encslndenberı 
urüp gıden dö t ıhtilafh nokt halle· 
dılmi demektir Bu ihtilafl rın hallın 
de t un mıl ldu unu öylemek, 
h ke ın l ıldı ı yl tekrardan b k 
hır de ildir. f er İt Jya Jlabc ı . 

nı i al etme eydi, belki ele mısırlı-
. ı r lngıltere il d h birçok eneler 

mu akcre edıp du c klardı. H be 1 • 

tanın İt lya chne g çmcıi, İngiltere ile 
Mı ırı mu terek hır tehlike ka'lı ında 
bırakarak, biribırine :yakla tırdı. Bu 
mu hede ıle Mı ır ln ilterenln mah· 
mi l olm ktan çıkıyor da İngilterenin 
mUttefıki oluyor. Mı ır i tiklaH ne de· 
receye kadar tamamdır; ne k d r nok· 
sandır? Bu, bugUn için Uzerindc duru· 
lacak bir mesele de ildir. Herhald şu 
Muh kkaktır k1 varıl n nlapna Unun 
re flteterine ve her lkl tarafın d men· 
C tlerinc u gundur. * 

Yeni Ro1ıı.e1ı 
kabir1esi kuruldu 

•• Ja) aıı ar uıı 

ttil • y 11 ıı • 

Dış sıyasa değişmiyor 
(Baıı ı. inci ssylsd ) 

Yeni hUkümct 
azaları liste i 
udun 
Ba bakan v 

Teslihat Baka
na: Tatarc ko, 

Bru;bakan mu• 
&ı\•mi: İnkulet , 

Dahiliye B • 
kanı: Demetre 
Luka B. Tntarc ko 

Hariciye Bakanı: Antone ko. 
l~inans Bakanı· Kandkov, 
Adliye Bak nı . Mı roka Çuvara 
Tıcarct Bakanı Valer Pop. 
N fıa Bakanı: Franasovıcı 

l B kanı Niılor, 
Zıra t Bakanı: Ba ıl Sas u. 
M'llli Müda(a B k nı . Genemi An· 

gele ko, 
Sı'hiye B kanı: Dr. Kostinc ko, 
S nat v edyan b kanı· Vıktoı Ja· 

mondi, 

Kultur Bakanı: Dr Angelesko, 
Devlet B kanları Jan L pedatu ve 

Mı 1 Negur 

Mü te rlar: Badul ko, Aurele 
Bentoiu, Ba il Barka. Tilıere Meıoiu, 

Picrrc Bena, Demctre Aliınnni \eanu. 

Mi el Bcrceanu ve Jorj K ranfil. 

eııi lwbiucnirı be)mntmnc 

Bukreş, 30 (A.A.) - Veni hUkUmet 
zası. ece • t birde ı>elcsh toıund 

kıralın huzurund yemin etmı terdir. 
Ba bakan Tatare ko, atodan çıktık· 

tan onra aşağıdaki bey natta bulun· 

mu tur: 

· - onuncu merhaleyı mak Uzere 
hUkümctımız. k bın d enıı bir de ı· 

91klık lilzumunu hl setmi tir. Yeni ekip 
Uç sene önce ıktid r mcvkııne geldi •im 
.zamanki csa pro ram çerç ve i ıçlnde 
dahıh ve haricı aynı aıya ayı gudecek 
ve int ç ed cçktir. Yeni kabınede dah 
geniş bir birlik mevcuttur ve bu birlik, 
hUklımet f ah} etınin heı ha ındıı en 
yukı k verimi ver cektir. 

it• .J)<I u 

Önce iç nizamı idame etttreceğiz. ' 
Bütiın meml kette Lır ıUkun hüküm 
Urmektedır. Koylu ve ışçi kütleleri, 

hUkümetimizin uç enelik gayretleri 
n ticesinde elde edilen ekonomik rda· 
hın bailamn ından ıstifade etmektedir· 
Jcr. Eski hoşnudsuıluk kaynakl rı he· 
men hemen t mamiyle kurumu tur. Bu· 
karga lık dalga ı, daimi bir şiddet ve 
faz! cofkunluk hareketine tahavvul et• 
mck i tid dını göstermekte .idi. Du ha· 
rcketin önune geçmek lazımdır. Ve önU· 

ne geçilecektir de. BUtun sıya al ku • 
ruınl r kanunı m vzual ıçınde ve yalaıu: 

kanuni mevzuat ıçinde erlıe t suretle 
inkı f cd lıilcc klerdir. Her turliı k&ıl· 
g lık hareketleri ve her tUrlU coşkun
luklar ba tırıl caktır. Gerek gtrek 
sol. hukUmet her tUrlu ınl lhh te ekKlıl· 
lerı ıl htan crıt ed ccktır, 

Hukumetın ilk 19lcrinden hırı de, U· 

nıvcrsıt hayatından siy eti k ldırm k 
ve lınıv rsitcl ıe yeni bır di ipim c• 
aslarını koymak olacaktır. ' 

Dı~ Si} a ete gelınc". Da bu 
husu t ynen unları ı 1 mi tıı : 

IJı ''"·" 
• - llUkUmct, bırle mı Romanya· 

nın butun hukUmetlcri tarafından gU· 
dülen ve on zamnalarda B. TıtUlcsko 
tarafından ıd re cdılen aynı dış slya!lC'• 
tı udcecktır. 1 bırli~imlz e n smda, 
B. 1'itüicsko'nun bu ah da memlekete 
ve hUkt mete yaptı ı bu) lık hi metler • 
den dolayı 1 endısane likranımı :ırzcde· 

rim Blrçok d f bıldırmif oldu um bu 
sıya ne hsı mahı)•cti haız bir ıy • 
aa, ne de ünluk ihti}ac. t gorc do iten 
bir sıyas de ildır. Bu sı) , h,er han-
gi bir ad mın vey her ha • 

VUSTURY A'DAı 

'Amiral llorti n. /Jli/;fosla 
IJ ö 1' ii ı ii 

Viy na, 30 (A. A.) - Amir l Hortı 
K rlntl'de kiin Velden'e gitmi ve

1 

lklu'ın yazlık ikametg hına giderek 
mumaileyhle üç çeyrek aat göru mu • 
tUr. 

il. ·'ill~trig ·;,, /('/;::,ib/,.,., 
Viyan . 30 (A. A ) - Avu tur}•a 

gençlik te kilatının kurulma ı dol y
1

• 

ılyte toplantıya en ırılan matbuat kon 
feran mda gazetecılerın bır u. lıne ce 
vab veren ba lı k n Şu nıg Macar nai
binin on ziyııretı katıycn siyasal oJ. 
madığmı oylcmi . Hitler • Horti ko
nu ma ının mcvzuuna d tr çıkarılan 
tj ylalarla Avusturya le inesinde ya
kında deği iklik ol ca ı ve Musolini'· 
nin Avu tıırya manevralarına i tirak e 
deccfi haberlermı tekzib etmi tir. 

l bir p rtinin de sıy sı değildir. Bu 
!'lıya a, blitün milletin Si} a etidir. Ve lm 
mili[ sıya nın daim[ hedefleri unl r-

dır: Sınırların müdafaası ve aulhun ını.t 
hafaza ı, kuçuk antant ve balkan nnt n
tı rnenfaatlerıml le, Polonya ıle, Bü-

yük Britaııya ile ve bıllıass mıll tıını
.zin bUtUn id aUenntn ve m nfatlerlnin 

ayrlmaı bir tarzd b h Lulundugu 
Fransa ile gittikçe daha sıkı ,;c gıttik • 
Ç daha f l bir tarzd muna ebet ıda .. 
meal, LUtUn devletlerle, Sovyetl r Biri(. 

l ile ve btitlin kom ul rımı 1 do ti ı 
mUnaıebetlerı takibi. 

Şimdi mevcud ittHnkların kuvvet 
lendirilmui, Mılletler Cemiyetintn kuv .. 

vctlendlrilmeıl için faal f blrllği, ulh 
ve kollektif emniyet için tek ve gayri 
kabili inkııı m bir cephe vUcude getir • 

meff lıtihdaC eden bUtün teşebbilalcı 
yardun, İfte bunlar, bızım dış sıyas ını· 
ıın de~işme.ı esasi rını teşkil eylemek· 

tcdir. Yolumuzdan a mad n bu ıya • 
yı üdeccğiz" 

'il<ilılmırna i i 
B bakan, il hlanm ı ı lıakkmd 

da unları söylemi tırı 
0 

- llukUmet ordunun kuvveti \. 
me i programını tatbik için d ha f la 

bir hızl fa ti} ette devam edeccktır. B • 
k nl r kurulunun ılk içtimaında, yeni 

silah iparişleri için J zım ol n s mil.>•ar 
leylik ) eni kredi mcs le i hallolun cak· 
tır. Memleketin sil hl nma ı, hlıküme 
tin en eaa lr düşlince ini te kil ey](; • 
m~tcdtr." 

B. 1'itiiles1wmm luıbirıeyc gir~ 
memesi lfo11uıny"d" bii)iih bir· 

te~fr ll)cırulırdı 

Bükre , 30 (A. A.) - B. Titüle ko· 
nun yeni kabineye girmemesi bUylık bir 
tcılr uyandırmı tıt. 

BUtUn mahfiller, k bine buhranının 
vcrd! 11 bu beklenmedik netice hakkın. 
da tUrJU fikirler yürUtUyorlar. B. Ti· 
tUleıko'nun 1922 denberi dı bakanlı ı• 
m muhaf za etmekte oldu unu hatırla· 
tıyorlar. 

Son alınan haberlere gore, ycnı ka. 
bine, gerek ID ve gerek ol her tUrlU· 
kuvvet hareketlerinin tenkili husu un· 
da gerçekten tam sal hıyet ahıb bu
lunacaktır, Yine bu haberlere göre, b -
bakan Tat. reslco, " ilh ha iran so. 
mınd rnsı tler tar fından tahrik edi· 
len karga hkl rda ıleri Urdugü ıstıf 
tehdidi" yüzünden, e kı knbınenin oto· 
ritesini haleld 1 eden n. '.l itulc ko'ya 
bır portfoy venn k i temedi i nl ıl· 
maktadır. B. Tatarc ko'nun ıktid r 
mcvkiindc bulunan liberal partı b k • 
nı B. Braty, no ıle uyu nrnk imdı l"r n• 
sa'da bulunan B. Tıtulcsko'yn bır tel• 
graf çekip memlekete yaptığı hizmet· 
lerden ve imdıyc ·ad r olan çalı ma• 
lnrınd n dolayı teşekkur ettiklerı ve 
"timdi liberal p rtanin sadık bir make· 
ıi olacak ekilde mUtec nıs bir kabin 

kunnağa mecbur bulunduğunu'' bıldir· 
di~i temin edilmektedir. Başbakan~ık 
mahfilleri, başbakanın yarın beyanatta 
bulunnca ını ve hUkümetin, Romany '• 
nın ananevi dı if sasında, hiç bır de· 

i ikUk yapmadan takib etmek husu• 
ıundnkl kati zmini bıldlrdi ini ihsaı 
ctmektedır. 



... 
Uçiincii 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
~lainin bu J:lusustaki makalesinden CSğ· 
rendim ki, benim nazariyem daha geçen 
asırda macar bilgini Muskaosl tarafın· 
~an aerdedilmi§ bulunuyormug .• Ancak 
!kullandığı lisanı anlamadığımızdan ne 
Kovoski ne de ben iddianın künhüne va· 

ramadık. 
Muskaosinin bana tekaddüm etmiş 

olması benim için sukutu hayali ınucib 
olabilirdi. Fakat onun bu tekaddümiln· 
de nazariycmi takviye edecek bir mahi· 

yet gördüm." 

Fransızca ile dilimiz artuımda 
bir mukayese 

Profesör türk dilinde frnnsızlann 
Jübstantif adını verdikleri "olmak= ct
ıe'' filinin bulunmadığını ve mescl:i 
.,ben türküm, sen türksün, o türktür" 
diyecek yerde : "ben türk, sen türk, o 
türk'' denildiğini. cemi sigasının da 
~·bu türk, siz türk, 0 tUrk'' şeklinde ol
iluğunu kaydettikten sonra gaib s~gası
samirininbu şekline hassaten d1kkat 

ıolunınaıunı tavsiye etti. 
Türklerin sarf ve vuzuh kaygusu ne 

phıs zamiri sıfattan so.nra. tekrar 
etmek itiyadını erkenden edınmış olduk· 
larını söyledi ve şu misalleri getirdi: 

.. Ben tUrkben, sen illrk aen, ol tUrk 

bl • 
Fransız alimi ayni şeklin bugün de 

prk tilrk lehçesinde muhafaza edildi· 

gini kaydetti. • 
İkinci zamirin, mükerrıcı- bir eleman 

olduğu için, daha hafif tekellUm edildi· 

.ğini ileri ıilrdü. • 
Profesör sözlerine şöyle devam etti: 
.. _ <ol tUrlc ob şekli pek eski za. 

ananlarda kullanılmıştır. Bunun menfi 
teklinde col> dan evvel, bir .~dağ> var· 
ıdır. Dağ nefi edalıdır. Bugun kullanı· 
lan «<kğ~b kelimesinin aslı da cdagob 
dur. Mesela col türk dagob, o türk de· 

ğil, demektir. 
Demek oluyor ki cob zamiri, menfi 

teklinde iz bırakmış, fakat müspet şe
kilde cdur • mak» filinin muzarı ile te• 
badül etmiştir ki tıpkı latince mukabi
li bulunan cstore> kelimesi gibi o da 
c.eıre olmak> fili yerine kaim olmUf• 

tur. 
Böylece col türk duruu denir ve os· 

manhca şiirlerinde bir dal harfinden 
sonra çifte er» koyarak yazılır ve <dÜ· 
rü> diye telaffuz edilirdi. 

Modern türk dilinin cdur, dür, dır, 
dir» ekleri bu şekilden doğmuştur.,, 

Profesör bu izah.atı neticesinde c.emi 
edatı olan ceu ve clau ın onlar manası· 
na gelen olar zamirinden çıkmJl olduğu 
mütalaasında bulundu. 

l)r. Giesse'nin tezi • 
''- Türk diİ kurultaylanna ikinci 

defa olarak iştirak etmek şerefini 
bana bağışlıyan türk dil kurumuna 
derin saygılarımı sunarım. 

Alman ilim Aleminin mümeaaili ve 
Almanyamn en yaşlı türkoloğu ııfatiyle 
türk kurultayını yürekten kUtlar ve §im
diye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
~nemli sonuçlar dilerim. 

Türkiyede son yıllarda dilcilik aia
nında yapılagelen hamleleri takib etmek 
ve bunun tanığı olmak benim için ger· 
çekten sevinçtir.,. 

Profesör izahatı sırasında dedi ki: 
"- Garib tesadUftUr: 'Oçüncü dil ku

rultayının toplandığı ı 936 yılında türk 
bilgisini atakadar eden bir sırada eser

ler çıkmıştır. 
Türkiyede çıkanları bildiğiniz için 

tekrarlamıyacağım, yalnız alman dilin
de çıkını§ olup bazılarının haber alına
madığını sandığım eserlerden bahsede· 
ceğim.,, 

Dilimiz hal.·kındtı dikkaı.e 
değer bir eser 

Profesör Giesse bu eserler arasında 
bilhassa değerli bir dit §timi olan Karo! 
Meynhof'un neşrettiği bir esre dikkat 
nazarlarını çekti. Bu eser etrafında uzun 
izahat verdikten sonra dedi ki: 

''- Şu surette Meynhof'un kitabının 
değeri ne kadar yüksek sayılsa yeridir. 
Eğer alimin bildirdikleri hakikate uyar 
vebenim türk dilleri hakkındaki görilşle
rimi teyid ederse Hindo • Permanestik 
tabasında pleksi01"e mefhumu leksikon: 
lardan çi ilmek hiç olmazsa başka türlü 
formüle edilmek gerektir. 

Dikk tli araştırma! rla şimdiye ka • 
dar Urnl - Altay, Hindu • Cerm'"n. Sa
-ü. Afrika ure inde guruplara ayrılan 

ULUS 31 AGUSTOS 1936 PA 

1 Kurultayında SON DAKİKA: 

dillerdeki mUeısir kuvvetlerin aynı ol· 
duğu. -4 rneydana çıkacaktır. Şu aurct· 
le dilcilik aleminin dikkat gözünü Uzerl
ne çekmit olan ve bu defa kurultayda 
dinlemekte olduğum .esaslarına göre kuv· 
vetl~ göriilcn Güne' • Dil teorisinin de 
gösterdiği, dillerin bir asıldan çıkmış 

olacağı düşünceai, başka bir «pheden 
de teeyyüd etmiş oluyor.,, 

Pro/. Miote/'in tJÖzleri 
" - Bulgar hUkümeti, bulpr maarif 

vekaleti ve milli kütüphane namına ü • 
çüncü tilrk dil kurultayına beni davet 
etmekle memleketime verilen ıcref do• 
layısiyle gönülden tc.,ekkilrlerimi su • 

narım: 

Davet haberini geç aldığımdan 11· 
zım gelen hazırlığı yapmak frsatını bu
lamadım. Halbuki türkoloji tetkikleri 
için gerekli malzeme vatanımda da ka· 
fi ınikdarda mevcuttur. 

Yüksek kurultayca malQmdur ki 
bulgar • türık münasebetleri çok eskidir
ler. Bu münasebetler, hatta akrabalık 
bağlan derecesindedir bile .. Bizde mev· 
cud olduğunu yukarda arzettiğim mal
zeme üzerinde işlemek işi istikbalin va
zifesidir. Bu vazifeyi kolaylaştıracağını 
sandığım Güneş • Dil teorisi henüz çok 
yeni ve bulgar ilmi için henüz meçhul 
olduğundan şimdilik kati bir kanaat iz. 
har edemiyoruz. Böyle olmakla beraber, 
bence Güneg - Dil teorisi, söylenilen 
gençliğine rağmen ehcmiyetli ve entere
san bir teoridir. Şimdiye kadar büyük 
muvaffakiyetler elde ettiğini gördüğU· 

müz misafirperver türk dil kurumuna 
ilerisi için de çok daha f ey.zli ve başanlı 
muvaffakiyetler diler ve varmak istedi· 
ği gayelerin hepsine kavu§masını temen· 
ni ederim.,, 

Bulgar alimi sözünü şöyle bitirdi: 
"- Atatürkün gazetelerde okudu· 

~um ecnebi alimlere karşı söylenmiş söz
lerinden ilham alarak derim ki: - 11-
min bitaraf aleminde milletler tıpkı bu
rada olduğu gibi birleımeli ve mU§terck 
mesai için dostça elele vermelidir. Böy· 
lece beşeriyetin hasretini çektiği hakiki 
cihan sulhunun temeli de sağlamca atıl· 
mış olur. 

ProJ. lliler dii n(ırarıtoıı'ruı Mzi 
Fransız Sümerologu Profesör Hiler 

dö Baran tonun tezi: 
" - BUtün diller, hiç de~ilse bizim 

şu eı;ki qünyamızın dilleri kardeş diller· 
dir. Hepsi de aynı surette ve doğrudan 
doğruya aynı kaynaktan gelme~tedir. 

hepsinin de menşei bir anası birdir. 
Ve bütün dillerin bir tek anası geçen 

asırda meydana çıkarılan Sümer dilidir. 
Bütün dillerin analığını aümerceye 

izafe ederken bu kelimenin şümulünü 

daha daraltmak ve o dilde muhafaza e
dilmit tek heceli bir kaç köke hasret
mek ical> eder ki, bizim şu eski dünyanın 
bütiın dilleri işte bu köklerden gelme
dir.,, 

Diye s5ze ba~hyan profesör Hiler dö 
Beranton bu sahada muhtelif tahliller 
yaptıktan sonra dedi ki: 

" - 1870 felaketinden sonra kendi · 
&ine yurdun kurtarıcısı adı verilen ve 
Fransa Cumur Başkanlığına seçilmiş bu 
lunan büyük tari!lii Thicr apaydın de
hasiy1e filolojinin bütün ebemiyetini 
kavramıştı . .Bu alim: 

B. Thier·in bir sö:zii 
c- Bana kelimt:lerin manasını verin, 

site <lü:ıyanın tarihini yazayım,, derdi. 
Filoloji için düne kadra bir hayal o-

lan bu vaziyet bugün tahakkuk etmi,tir. 
Bizim bir Ata sözümüz vardır: 
''BUyük fikirler birleşir." 

Yüce ba§kanınız Atatürk, Türkiyesi
ne. miJliyctine ~§ıktır. Ve milleti de bu 
aşkı oı:ıa kar§! fadasiylc beslemektedir. 
Atatürk yurdunun şan ve şerefini bu· 
gün için de, diin için de, yarın için de 
kıskanç bir itina ile korumaktadır. 

J>rof. Denıisson Ross'ım tezi 
Atatürk, 
Bayanlar, Baylar, 
Ulu başkan Atatiırk,ün türk dilinde 

vilcuda getirmiş ol:Juğu ıslahatı derin 
bir alaka ile takib ettim. Türk dn kuru
munun bana liltfen gönderdiği dökü
manları büyük bir itina ile okudum. 
Böylece bu kurultayın yabancı üyeleri 
sırasında bulunmak şerefine hazırlan· 

mış gibiyim." 
Profesör bundan sonra çinliler, Ti

bet. Mogol ve türk lehçelerinin geçirdiği 

tekatnUl ıafhahlarından bahsetmıı ve 
tözlcrini giiylc bitirmiştir: 

« - Beni kurultaya çağırmakla ba· 
na bağı§lamış olduğunuz bUyUk tcref• 
ten dolayı hepinize bir defa daha teşck· 
kUrleriml ıunrnakla bahtiyarım, 

Prof. B<ırıolli'nin tezi 
« - Size hitaben spyliyeceğim fU bir 

kaç söz bir yabancının mutad cemilesi 
değil, fakat on yıldan beridir memleke· 
tinizde insanlığa 'eref veren bir manza· 
raya f8hid olan bir insanın minnet duy· 
gularının ifadesidir. 

Bir kaç sene oluyor ki • ve bu bir kaç 
sene şimdi bize asır gibı geliyor • Ata· 
ti.ırkün milletine alfabeyi öğretmek için 
halkın arasına girdiğini görmüştük. Bu· 
gün mektepler açıldıgı zaman, Beyazıd 
kulesinin tepeııindcn a§ağı baktıgımız 

zaman üniversiteye doğru giden bir gen~ 
lik ordusu goriıniı:. Bu gençlik, türk 
gençliği, 1922 de Atatürkun sesine ko~n 
Anadolu evladlamın aynı heyecanı ile 
koşmaktadır. 

Profesör sözlerine şöyle devam etti: 
"- l 9 uncu aann büyük bir italyan 

cumuriyetpervcri olan Mazzani der ki· 
··- Milletler bilyük bir laboratuvar

dır. Her kavim orada beşeriyetin nefi 
için serbestçe çabşmaktad;r. 

Ben de bu kürsünün üzerinden y~ni 
türk laboratuvarını ve onun harik<U~de 
üstadım saygı ile selamlarım.'' 

Pro/. Nemeı'in sözleri 

Macar üniversite!il filozofi fakültesi 
dekanı Profesör Nemet'in sözle ti ı 

"- Atatürk, 
Bayanlar, Baylar, 
Üçüncü türk dili 

ırkından olan macar 
kurultayınr türk 
milletinin iki bü· 

yük ilmi kurumu, macar ilimler akade· 
misi ile Budapeşte üniversitesi namına 
kalbimin en derin duygulariyle selamla
nm. Türk milletinin büyük Önderinin 
rehberliği ile yaptığı yüksek terakki ve 
hamlelere karşı macar milleti sonsuz 
hayranlıklar duymaktadır. Hustıslyle 

türk ilminin filoloji sahasındaki parlak 
çalışmaları bizi son derece ilgilendir
mektedir. Şimdiye kadar bu çalışma
lardan çok faydaJandık, bundan sonra 
da şimdi iştirak etmekle bahtiyar oldu· 
ğu üçüncü dil kurultayının vücuda ge
tirmiş olacağı kıymetli neticelerden 
bir kat daha istifade edeceğiz. Bu mU
nasebctle bizi davet eden tUrk dil ku· 
rumuna teşekkürler ederken kurultay 
çalışmalarının gerek miltetlerimiz ge
rek dünya ilmi için verimli olmalarını 
öz yürekten dilerim.', 

Prof. Zayonnçkof ski'nin ıe~i 
''- Ulu başkan, sayın bayan ve bay· 

lar; 
Son yıllarda diyebilirim ki tabii ilim· 

Jer belki istisna edilecek olursa, hiç bir 
ilim sahası bilhasu türkoloji kadar He
ri gitmemiştir. Eğer biz bugün biz ta
raftan otuz kırk yıldanbcri türk 
kavimleri ve türk şive ve leh. 
çcelri üzerinde yapılan araştır· 

malan ehemiyetle nazarı dikkate a· 
hrsak, diğer taraftan da uınumi türko
loji sahasında ka~anılmış olan son ilmi . . 
muvaffakıyetleri gözden geçırirsek 
derhal türkiyat sahasının geçirdiği 
müsbet tckamuJ ve elde ettiği değerli 
neticeler kendi kendine tebarüz etmiş 
olacaktır." 

Profesör türkoloji ile islamizmin 
ayrı şeyler olduğunu izah ederek ıöz
lerini şöyle bitirdi: 

.. _ Şahsan ben eski Anadolu'nun 

edebi 'iveleri ve yeni türkçenin inki
şafı tarihinde çalışan bir türkolog ol
duğum için türk dilcilerinin bu saha

daki faaliyetlerinin ağırlığını ve de~e
rini hissetmiş türk dilci arkadaşlarının 
yüksek himmetlerini eserlerinde )•idet
miş bir adamım". 

Prof. Sanwiloviç'ill tezi 
Kurultaya gelen sovyet alimlerı na

mına profesör Samoiloviç ''Türkiye ile 
Sovyet birliğinde başlıca dilcilik me
ıeleleii ve dil kuruluşunun pratiği" ad· 
lı tezinde ezcumle dedi ki: 

"- Ülkemiz dost Türkiye cumuri
yetinin ekonomik ve kültürel hayatta 
elde etmekte oJd'uğu muvaffakiyetleri 
büyük bLr samimiyetle takib etmekte 

ve iki memleketin ilim, fen ve sanat l 
sahasında el birliğiyle çalışmasına bu
yuk bir ehemiyet vermektedir. Bunun 

B. Titü]eskonun yeni ı·omeıı 
dışında kalması Pariste iyi kar-şılan 

Paris, 30 (A.A.) - Romanya kabine· ı nki karşısında bırakıldığını ~ 
tinin değifD1esi hakkındald haberler bu. bu hususta kendi düşüncesi :~"'; 
raya geç gelmiı olduğundan gazeteler alacağı tedbirler bak.kında ibtitl' 
bu huıuıta fikirlerini beyan edememiş· yıtları dermeyan etmiştir. _-ı,j 
Jerdir. M~fih bathklarda, B. Titil· ~fuhalif milli çifu;i pDT--
leskonun kabıne dışında bırakılmıc: ol- • k b' _. 

d • • :r ve yenı <ı me .,, 
masın an dolayı bır nevı kırgınlık mil- . ){ubJllf . ..il 
f8hede olunmaktadır. ~Ukreş. 3~ (A.A.)f.-ll ri yeıd ~~ 

Pöti Jurnal 1 b h 1t ~ıftçi partısi mah ı e • 
gazetes u ususta di- • 

yor ki: neyı çok fena karşılamıştır. etetl " 

'Fransayı halen tehdit etmekte olan 
tehlikeler nanrı dikkate alınırsa. yeni 
Tataresko kabinesi tam bir garantiyi 
haiz telakki olunamaz.,, 

Cenubi Fransada •eyahat etmekte 
o~.an B. Titül~sko, kendisiyle NiSde gö
ruşen gazetecılere, kendisinin bfr emri 

Bu arada "'Oniversul,, gaı 

c.\imlc diyor ki: fl/IW. 
''Yeni kabine bilhassa dıg •rY 

kımından, eskisinden daha ıa~ıf~ 
ra, Romanyanın müttefiklerı, ~ 
antant konferansı arifesinde ~ 
konun uzaklaştırılmasının sebel 
racaklardır . ., 

Noı·veç kahine i T roçki hakkındaki 
sovyet talebini gözden geçirecek 

Oslo 30 (A A ) T k' h k · S d k' S ' · • - roç ı a kın- beyanatını ne,retmektedır. · 
aü ıd ov~et :cf:bbUsü, kabinenin önü- Savyet hükUmetinin Osloya bit 

m z eki ılk ıçtımamda t k'•- ·siıll' 
caktır. et hr oluna· vermediğini, fakat Sovyet elç~ttdl 

St kb 
1 

fahi bir müracaatta bulunduı-. 
• 

0 
•
0 m, 30 (A.A.) - Afton Bladt dirmis.tir. Gazete B. Kohtun bO 

iKazhetesı, Norveç dı§ i§leri bakanı B natı i~e Tas aı' a~sının tebliği 
o t'un Tr k' oç. 1 meselesi hakkında bir daki tezada i~aret eylemektedir· 

. General Rydz • Sınigly Pariste 
ı>arıa, 30 (A.A.) - G ı . enera Rydz ka uyandırmıKtır. Sıyasal 

Smıgly bugün öğlede · ,. n aonra Panse bunun bir nezaket ziyaretinden 
va~f .ve durakta harbiye bakanı Da. olmadığını belki milletlerard1 

ladı.tr ıle Fransa bilyük erkanı harbi- vaziyetteki kayg~ verici yeni .-~,-
yesı ' • G reuıı encral Gamelin tarafından nn kar§ı&ında, fransız • leh i 
Jrarşılanmıştır. • ol 

kati surette takviyesinin tenıeıt 
Leh diğini tebarüz; ettirmekte mil 

IJ~eıecerl ve 3eyllhat 
V ler. Gazeteler, General Ryds ~ı 
arşova, 30 (A.A.) - Leh ordusu nin tıpkı Varşovaya gelen Gene,.. 

~f~ ve 1:ıhi;tan devleti ikinci şahsiye· mlcn gibi, Viyanadan ve 1 .-1AI~•• 
• ener ydz Smigly'nin Parisi .d. geçen yolu s~mesindeki rnaniıtdl 

yareti, leh kamoyunda •'dd ti' b' 1,,, • :.-ı e ı ır a u· mıyetfoi tebarüz ettiriyor. 

İrun da topçu due Dosu gene haşladı 
Alfilerin ~ir muvaflakiycıi gemisinin talebe, zabitan ve tatf 

lrun cephesı, 30 (A.A.) - ~u sabah beraber fi.silere iltihak ettiği babfS' 
~· k ' . ~ uv~etler, topçu ve tayyare faali- riliyor. Galate Ferrole gcıınıf 
yeti ile beraber harekete geçerek Urza manda demlrJ~i~tir. 
sırlarını ele geçinniş1erdir. Bu sırtlar • . • 
hükümetçilerin tayyare karargahın; 67 kı~ı luıkJ..·mda ıdm11 il 
hikim bulunmaktadır. Bu tayyare ka- cc~s~ 
rargShı şimdi düşman topçusunun ate- Sevil, 30 (A.A.) - Havas aJan'1 
fi altındadır. Bugün topçu dilellosu habiri Sevil divanı harbr, dinaa>lt 
yeniden ba~amıştır. Biriatu karşısına lü on dört kamyon sevkederk~ıı 
yeni bir )isi topçu kıtası gelmiştir, lanan Ria Tiıoto maden işçıle 

'a.•ymıalisıler Gualltılaı·,1 ' • altmış yedi kişi hakkında idaııJ ',.. 
" T(J '" i . . F l deP tP"""~ 'l l' ı._ • stemıştır. alanjist asker er p~ 

ı er ıyorwr kk'J b' k 1 d.. . 1~h mıadan 
Burgos, 30 (A.A.) _ Müteaddid şe ı . ır. o. un, sı a a 

milı . t · k JJ . doııa gırmı•tır. .~ 
ıye çı o arın Guadala3araya doğ. :r • W--

ru ilerledikleri ve kuşattıkları Siguer- iç harbın inwnil.1•ştiril1'l,ell 
ganın sukutunun yakın olduğu haber Londra, 30 (A.A.) - Dün tJe ':~..d 
verili o M .. h. b' · 'n elfi'5: Y r. u nn ır katalan grupu, toplanan birsck hükümctlert ~ ........... ~ .. 
.. Monse at böl°ğ'" · · ·ı-ti • r u u,, ısmı verilecek olan İspanyadaki iç harbın insanı ~,. 
hır falanjist birliği vücuda getirmek Ü· si ıneıclesini konuşmak kararıJ11 
zere Burgosa gelmiştir. Bu katalanla- miJler ve elveriJ)i talimat teati ' 
rın harekatın bidayetindenbcri, kıtala- Jerdir. -~ 
ıa iltihak cdebilmeğe intharen. dağlar- 8 .. k.. tl · h sı'nden ıal"""" ~ u ume erın ep _.n 
da saklandıkları söylenmektedir. ld'k M d ·d hükÜflP'- ,_ ge ı ten sonra a rı ,..ıt 

Bir gemi dulw <İsiler asi ftfleri ile henuz tesbit edilrntft· ,-
ıar<lfıruı geçti lan bir tekilde temasa gırilecekt 

Burgos. 30 (A.A.) - Galate mekteb hedef esirlerin mübadelesidir. 

İtalyan 
Avellino, 30 (A. A.) - Askeri ma· 

nevralar sonunda B. Musolini marcşal
lar, yüksek devlet memurları, yabancı 
aıkerl heyetler, italyanaskerleri ve halk 
huzurunda büyük bir nutuk ıöyliyerek 
1talya'nın askeri kudretini tebarüz et· 
tirmiı ve bu kudretin İtalyan ve dün
ya ıulhuna vesayet eylemekte olduğu
nu bildirmiştir. 

B. Musolini, İtalyanlardan a§ağıdaki 
ııözlere harfi harfine inanmalarım iste· 
mittir: 

"- Afrika harbına ragmen değil, 

içindir ki, kongreye iştirak eden heye· 
timi.ıin tez için seçtiği mevzu, kongre· 
nin en esaslı iki mevzuu ile, yani türk 
dil teorisi ve dil inkılabının amelı yol
ları me.seleleriylc alakadardır.'' 

Profesör tezim izalıtan sonra sozu
nil şöyle bitirdi: 

"- Hcıli hazırda dünya turkolojisi
nin alem umul birer merkezi olan dil, 
tarıh kurumlarının pek yakın zamanda 
türk ulusal ilimler akademisi için te· 
meJ teşkil etmelerini ve bu suretle bil· 

• 
maııe raları bittı 

. • 1 ra1' ıeJI 
fakat Afrika barbı netıcesı o 3 ~ı-
ya'nın askeri kuvveti bu bar~da~ bil" 
kinden daha müessirdir. J3ıt. JııCrl ,ı
kaç ~aat içinde sekiz milyon a• 
Jih altına alabiliriz." ,t111" 

B. Mu&olini ayrıca §unları d• 
mitir: _ •.• ti 

k ·n oJO
.. _ Biz herkesle ınÜJTI u ~ 

··rıııd ... 
kadar uzun müddet sulh u b ~,,,.-

1 
deyiz ve milletlerarasında sul if' Jt" 
her gün tam iş birliğiıniıi verrıı 
zırız." 

- le oıctor' 
yuk tUrk milletinin müsta~a ıdt' 
turk JniltiırUnun müstakbel ın ~,,,ı 

. • . . b yol a~ 
temını ısın genış ır 

candan diJeriz". 
. .. ,, ,i 

Prof. Kivergıt; ııı }Ü.etti 
En son sözü viyanalı ih~ r•"~ 

·nı a , 
aldı ve turk dıhnin menştı 

tezini okudu. ıanıı>'~ 
Baskan pazartesi gunu toP 

zere celseyi tatil etti 
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(Ba~ı ı. ıncı s yfada) 
" Ne mutlu tiırk milletine; Atatürk 

ibı atası var; ne mutlu A tatlirke: Turk 
:ileti gibi milleti var. AtatUrk e'siz .... 

itrk eşsiz ...... 
lir ~\l zafer, ne Ataturkstız başarılabi· 

dı, fakat ne de Mehmetciksiz ... Ve biz· 

::· boynuna kadar ilikli csvabhlar, 
}'nuna kadar ilikaiz esvablılar, fark an· 

eak bu kadar ... Ruhumuzla, kanımızla, 
11~Ygumuzla birer yaşayan .Mhmetci-
ız ..... 

Dumlupınarsız kalan istıkliil sakat, 
yarı ... 

Dumlupınarlar mıllet yapacak yığın· 
lan. 

Sen na ıl ula un a ılk bedd Akde· 
nizc .• 

Ne nasıl getırdinsc dun yayı orda di· 
ze. 

§ehit asker ı bizde de aynı hamle, ay· 
nı hız. 

Sana layik bır vatan yapmak dava· 
smdayız .. 

Ba kumandan, 17 milyon onun a • 
kert 

Hedef, medeniyetin on safıdır ileri! .. 
Dumlupınarlardayız biz bu gün de 

yarın da. 

Yaşıyan M h.metcı iz davanın af· 
larmda .. 

Behçet Kemal, alkışla kesilen bu mıs· 
fadan aonra aözune şoyle devam etti. 

Ben bu yersiz edebiyat tabirini kal· 

dmnak istiyorum: 
Niçin Mchmedcik? Mehmed 1 
Ne demek bu tasgir edatı! 
Yemen'de, Galiçya'da ölurken bel· 

; Dumlupınar'da ana yurdu uğrunda 
kve seve olen turk yiğitine acır gibi 

bu isim nedir? 
Ona acımak hangi faninin haddine 

ClUşmUş? Eğer ona layık olmaya uğra • 
lnıyanlarımız varsa o, onlara acısın 1 

Güneşe hiç giıneşdk diyor muyu:ı:? 
~anrı diyoruz, tanrıcık değil 1 Öyle ise 
Mehmedcik değil Mehmed' T nrmın 
d • .ıa dikilmiş etten, kemıkten ve ruh-

bcykeli Mcbrned 1 
Dunılupınarı yaratan Mehmed 1 
Selam sana, saygı sanal 
inandılar, döğu tuler, ölduler, bı· 

, yaktıkları emanetin bekçileriyiz 1 
Bu benim cumlem değil. bu mille· 

tın cUmle&i ! 
Bu söziımuzü her zaman anmalı, 

fler fırsatta yerine getirmeliyiz 1 
Böyle ordu u olan bir millete kara· 

C!a blüm yok ı Goke bakalım 1 Gökleri· 

lnizin emniyetini unutmıyalım 1 Yurd 
orurunası uğrunda alacagımız tedbir· 

&erin en mühimi iızerinde duralım: 
rr yyarcl 

Ya köstebek gibi ürtınetl:ı;iz ! Ya 
lkartal gibi kanadlanacagız 1 Yerde ars
ı n olana gökte kartal olmak muk d
fler; fakat ona kanad vermek gerek 1 
1 Ankara izleri bağrına ba ıyor Meh· 
tncdlcrin anası! Mehmedlerin ogullarr 

1 

Sizlerden babalarınızın kalbi ve ruhu 
·~bi ruhu kalbi kadar kafası da e~siz 

' d 1 IMehmedlcr yaratmak yolun ayız '." 
kın sizlere imrcniyonız: Ah bır 

ehmcd ola.madun, bari Mchmedin 
kardeşi, bari Mehmcdin oğlu olaydım! 
tliyoruz ı Ve dunya mılletlerinin butun 
!ı rb blulerinin ruhlarına başl rını cg· 
ini ler, sayğıyla, gıbta} la Mebmedın 
rnc:zan ba ındalar: 

Öldil • diyorlar • bari bu kadar. şe· 
em bu kadar insanca bir mak ad ıçııı 

ölebilseydik ı 
Türk ordusu 1 Dunyanın en onemlı 

}'eri boğazları beklemeye biltun dünya· 
u yegane layık gorülen. emin görulen 
Crdu ı Senin çchrenrleki ve eser"nd ki 

l'cn~l bavrl'gımız ve toprağımız kad r 

eviyoruz l" 

Bu ınanh ve ate li sozlerden sonra 
halktan biri heyecanını yeneımycn bir 
coşkunlukla öz aldı 'We milletin ordu· 
ya, en büyiıge tukranlarmı undu. 

Tumkomut n General Kemal 'Gökçe 
daha kursiyc gelirken halkın coşkun 
alkışları ile karşılandı. Sayın encral 

u vakur ve veciz söylevi verdi: 

Ytıce ulu um t 
Büyük zaferinin 14 • .} rldonümunu. 

en biıyüğümliz ba ımızda. gene ve bu 
yük sevinçler içinde karphyoru 

Zaferin kutlu olsun 1 
Yuce turk ulusu 1 
Seni tanımadan, eni saymadan. bir 

vakitler, enin ha na geçerek şeni ida· 
reye kalkışmış olan du kilnler enin 
yiıksek onurunla oynamış. 18 yıl önce, 
yurd kapılarını du manlara açık hıra· 
karak seni yoksul, utanık bir duruma 

okmuşlardı. 
Ezdiritmi~ türk ulusu, pnrçalanmı , 

hiyan t edilmi tiırk vatanı her taraf· 
tan gelen türlü saldırunlarla yanıp tu· 
tuşarak bı.iyuk kurtarıcısını bekliyor· 

dıı. 
Bu bekl~mc çok sünnedı. Yurdun 

ve arıkan turk ulusunun içinden bir 
guneş parladı. ulu un cesaretini, zmi· 
ni, ir desini, ozvcrisinı kC'ndınde top• 
lamıt ulusal Turk kahramanı ATA· 
TÜRK goründU. Yaralı yurdunun 

hibsiz ulu unun b ına geçti. 
Artık ordular haıırlanı) or. yurdun 

her yonU kan ve ate selleri içinde çal· 

kanıyordu· 
Özgenlik ve Erlunlik vaşı b la· 

mı şu. 
lnbntınde, Kutahya ve E ~i ehırde, 

S karyada yapılan k nh ve çetin sa· 
v şlarda başta kurtarıcı B buğu oldu· 
ğu halde tUrk ordusu yıllarca yoksul· 
luklar içinde çalıştı. 1ç ve dı§ du man· 
tarla yi ltçe doğtiştU, oldu ve öldurdu. 

Sakarya sava ı ile dusman avleti 
en yuksck haddinı bulmu tu. Sak ry -
da turki.ın yendiği dlişman UstunlUı;u 
turk saldırı ına bac;Jangıç oldu. Sakar· 
y dan sonra du man rtık turkUn kuv· 
veuni dencmi ve kendini koruma sa· 
rclerıne ba vurmaya koyulmu tu. Sa· 
Jtaryadan sonra diı man tam bir yıl her 

taraftan y rdıınlar larak dırenmek ve 
dayanabilmek için hazırlandı. Fakat 
biltün bu hazırlıklar turkun ycnılmcz 
boşbuğunun dehası, tilrkun bukülmez 
p ıusu kar ısında !ayda ız kaldı. 

Sal ryadan bır yıl sonra 26 usto 
922 de ba 1ı n buylik turk taarruzu 

dort giln dort ece urdu. Biribirı ar
dınca yarılan ve çokertilen du man 
meuileri yer ) er tUrk lıngusuniin ve 
turk p zu unun kuvvetini haykırıyor 
n hayet 30 ağu to 922 de duşman ordu· 

r'd do t and l 

n 

Tarıhlerdc e ı görulmemı bu afer 
14 yıl once bugun kazanıldı. Ve kaz • 
nılan bu zafer yurdu kurtardı. Ulu u 

1 tiklahnc "avu turd ı, 

Kara gunlerı aydınlatan, acıları din• 

diren, yurdu ve ulu u k ırt a C) Bil· 
ylik Kurtarıcı, turkun b ştacı ATA· 

TORK 1 Zafer aana ve senin nıerd 
ve ti ulusuna yara ır. Çilnkil 

n yurda .znfc:rler yaratan ve ulusu 
yarattığın binbir zafer yollarında dur· 

madan ytiruten in. 
Sen ya a ey tUrkbn benzer iz kah· 

ramnnı. Yurdunla, ana yurelcten ba ıı. 
senden asla ayrılmaz ulusunla ya a 1 

Sayın dinleyiciler 1 
Erkinlik savaşında yUce ba bu un 

gösterdiği yolu tutarak na ıl zafere er
di i ek, savaştan 0 nra :Kurt rıcı 
Önderin buyurduğu yönu tutarak 
nası] amacımıza vardı i k: o • 
nun yurt ve ulus için durmadan din
lenmeden işliyen genisi sayesinde de· 
niz k pılarrmıza Mkiın olarak erkinli· 
ğımızl na ıl tamamladıysak bundan 
sonra da gene ve hiç düşünmed n ulu 
ATATÜRK'un aydmlattıgı yoldan ve 
onun arkasından ıçtcn bır ınan \'e öz· 
\eri) lc yuruyeceı;iz. 

Ya ın buyuk yaratıcı ATATÜRK 1 
Yaşasın yurdumuz ve ulu umu 1 
Y3' sın turk cumurlu u 1 

Çok lkı 1 nan bu de erli öylevı 

kahraman ordunun gcçid re mi t kıb 

elti. <=anlı bır çelik akını halinde, tunç 
yUzlerinde ana yurdun guneş ve toprak 
rengi, eçen askcrlcrın her k1tası ayrı 
yrı ve uzun uzun alku;landı. O sırada 

tayyarelerin gurülliistl gökleri doldu· 
ruyor, halk bir t r ft n onları alkı lar
ken bır taraftan da konfetıler h linde 
erptıkleri Turk Hav Kurumunun ki· 
ğıdlarını ta ı ordu 

Bu sırad pyın t ) yaredmız Veci
hinin t yynre ine bağlı gençlerden 
Tcv!ik ve Feridi taşıyan ı ki ve Türk 
H va Kunımu uı:manınrn ta)yare ine 
ba h 1ehmecJin pl nörü ha u tUnde 
muvaffakıyetli uçu lar yaptılar ve ku· 
rumun değerli ve nizamlı çalı malarla 

) etiştirdiği par ütçU gençlerden Yıl· 
dız, Hıknıet, Rüstem ve HU eyin, hoca· 
)arı Abdürrahmanın id re inde p raşut
lc atlama tecrubclerinl m ydanlard ve 
yollardakı binkrce lııılkın gozlerini da
kikalarca r.oke çeken bir muv rr kıyet
lc ba rdılar. 

Halkevi11de 

c n dolu hır • 
ıddetlc lkış • 

Mucned Bckm n'dan 
onra genç ve te lı sanatkar K.ımuran 
Bozkır bugun içın yeni )azdıl!ı •ben 
istıyorum kı .. ,'' adlı ırini yurckden 

elen bir heyce nla okudu. Halk t ra
fındaq ıddctle lkı landı. Aıi.z Ery • 
laz da ''Dumlupınar" isımlı bir irini 
kendine h s bir t rıd oku_)arak alkış
ı ndı. 

Şiırlerden ııonra ncv ehırh saz şair
lerı Tahsin ve İdris bırçok h. lk türku
lcri çaldılar, tekrar tekrar hneye e
tırılcrek lkışl ndılar. "E mekny '' "E-
... u , 

mıne • Ay •elin" turkillcri hnlkı f z1 
il.gilendirdl, çek alkı landı. Sa.ı pirle
nnın konserinden onra lstikH'il pi) esi 
temsil olundu. Tcmsılde rol almış lıu· 
lunan arkadaşların hep i de rollc:tlnde 
en iyi bir arti t kadar muvaffak oldu· 
l~r. Sonra ınkıl bın muhtelif sahnele· 
rını canlandıran fılmler gö terildi.Ge· 
ce h Ikın neşesine ve uurlu inanma bir 
örnek olar k bitti. 

Halkevinde !O a u to un kutlanm • 
ı bu k am ve )• rın akşam da dev m 

edecektir. 

İstaııbulda 
1 tanbul, 30 (A, A) - Tür ordu

sunun, buyuk başkum ndanıın eş iz 
evk ve idaresi altınd yurdu, ebediyen 
kurtardı ı, 30 a ~stos gUnil butun l s
tanbul halkı tarafınd n n candan teza
hUrler ve num yı terle kutlanmaktadır. 

Şehrin her tarafı don ıunış,takl r 
ve b yr, klarla il lenmiştir. BUtun so
~aklar orduyu cand n lkışlıyan halk 
ılc doludur. 

'Saat s kizden itıbaren t tanbul ku
mandanlığında, kum ndan tarafından 

tebnkler kabul cdılmi ve 10.45 de Ba
y ııd meydanında a kerı kıtalarm, mek· 
tcpl~rln .ve sivıJ kurumların iştirakiyle 
bUyuk bır eçid re mi yapılmı tır. Ge
çid resminden önce enç bir subayın 

vy t lıiil~iiııııetiııiıı 
Sovyct hukumctının emri U.ıcrıne, 

Norveç'dekı sovyet elçi i B. Yakubo· 
vıç Norveç dı ı lerı bakanın J8 ıda

ki notayı tevdi etmiştir: 
"llkkanun 1934 tanhınde, komUni t 

p rt1si merkczı komitcsı ve Sovyetler 
bırhgı mcrkc f ıcra komitesi riya et 
divanı az undan Kırov, Lcnlngrad'da 
öldUrulmU tii Açıl n adli t hkıkat, bu 
cınayetin, mak& dı sovyet hilkUmeti • 

za ı ile ötekı zımamdar ahısları oldur· 
mek olan bir tedhişçi kurumun men

sub bir aza tarnf mdan yapıldığını mey
dana. koymu tu. 1934 yılı onunda bu 
~eyf ıyet, bizzat Kirov'un öldUrülmesl 
ıle uç ortakln:ı tar f ından da m hke
mede kabul olunmuştur. Bundan son
r yapılan mütemmim tahkik t ile Mos· 
kova'da 19 ila 23 ağu to 1936 tarihin· 
de vukua gelen muhakeme urasmı i • 
bat etmi tir ki, yuk rıda ismi geçen 
tedhi çi kurum, h ltn Norvcç'de otur
makta ol n Troçki t rafından vUcuda 
getırılmıt ve mumaileyh Troçki, So • 
yetler birli •indeki suç onakhırına St • r ,. a 
ın m, Voro ilof'un, Kaganovlç'in Or-
gonıgıdzc'nin ve di er hukumet z.nıı· 

nrn öldurulmcleri için rnufa al li
mat vermekte bulunmu tur. Bu mak d
l Troçkı Sovyetler bırliğın yabancı 

memleketlerden husu 1 J nlar yol! • 
n ı tır. 

Yukarıda ız.ıh edılen bUtun bu hL· 
disel r a usto 1936 da Mo kova'da a
lcnı muhakeme ~e TrQçkı'nın butün uç 
ortakları ve ıanları t rafınd n teyıd 
lunmu tur. Bu suretle uraıı muh k-

m nd n bı nutu 

Geçıd re ı tır den kıta ' 
heyetler ehrın n caddclerınd n ge-
çerek Taksim'e itmi lcr ve C umurı-
yct bıdesine ç lenkler koymu tardı 
~ayyar ~erımız bıı tezahlirlcre uçu la. 
rıylc ıştır k etmı !erdir. 

.Gece fener ala) 1 rı ve 9ehrın rnuh
tclıf yerlerinde tezahür t }'apıl mıstır. 

Ed· r n ~de 30 a;nı. to · 
Ed1rne, (lhısuı;ı) 8 '· - u un zaf r 

uayramı hazırlanan progr m d 1 a re ındt 
sok heı ccanh bır lirette k ti 
S 

ıı nmıştır 

abah rkendcn her taraf ba k , 
'll"kl yra ve yc
ı ı erle ıU lcnmi tir B t . , u un 9ehır 

halkı sokaklara d kulmüştü. Sa t g d 
~ muş~vir Sabri Öncy v, 1i Omı n Ş • 
hın, daıreler buyurm n, cımir ve şefleri 
parti ve beledi} ed n müntahab hey t· 
ler, albay Turhan'ı tebrik ettıkt n sonr 

E<lir~e • .K ra aç yolund hazırlanmış 
reımugeçıd mahalline topluca gitmi lcr
dır. 

Burada ihzar dilen krokiye göre ev
velden > erinı lmıt olan nskeri kıta ~ 
mektebi rin tcf tı 1 yapıldıl:tan &Onra is· 
t~ 1 l marşıyle mera im b3 l dı. E~~ı 
hvanın kıdem ız ubayt ~ukrü ve ond ıı 

sonra ö retmcn K m 1, erkek okul m • 
~unl rından H kkı Ç flar, ziraat cn5tı· 
til u okur! randan Şına ımn ıra iyle 
öylcvleri canda.n kopan lkışlarla dm 

lendi Söylevlerden orna hazırlanan 

yirmiyi miitccavi çelenk ehidllk anıtı· 
na mer imle ko uldu Ve hep blrd • n 
cumurıy.ct marşı oylcndl. Mute kibcn 
hudud al yı jand mn okulu, dlgC'r 

mektcb ve ençlcrın, t kklıllerin 

e id resmi ba ladı ve glizer hı doldu

ran binlerce h lkm çok ıUrckll ve iç· 

ten alkı ları amda merasim sona er 
di • 

Akş m muazzrun fent.r tayları :y • 

pıl cak,. o~du evındc ve ınem b. h5e• 

lerinde ıkı b lo verilecektir. 

rdiği nota 
k k yılabılir ki, h len Norvc~'tc otur• 
makta olan Troski OV) et hilkUmetf •· 
z larıyle ı;ovyet milleu dl nnın katlı 
mak dını l tıbd f eden tedhı çi hare
ketlerin or anizatorudur. 

Yuk rıd ki Kcyfı) etlen Norveç hu· 
kumetıne bıldıren aovyet hukümeti u 
~nd dır ki, t dbı çi h rek tler orga

nızatörU Troçki'yc ılcride de ığınma 

hakkı vermek, SoV} tler bırlı~i ile Nor 
'eç ara ındakı do tluk mUnaseb tlcrini 
haleldar edcbılcc ktır. Ayni m nd 

~u, milletler r ıı mUna ebetlerdeki ka· 
edelerin bugUnkU nl y ışına rohali{ 
bulunmaktadır. 

Bununl l k 1ı olarak urası hatır 

latılmak i fcnilir ki, Yug 1 vy kıralı 

Aleks ndr ıle Fran dış i lcri baka 
• B rtu'nun öldürülmcJerındc nı n ıonra, 

kendi toprakları üzerinde b ka hUktl· 
metler azal ını 1 tihdııf eden tedhişçı 
hareketler hazırlanma ın kaf'§ı hilkU
mctlerin lacakları h ttı h reket 10 ilk 
k nun 1934 t rihınde Milletler ccmiye
tı kon cyinde gozden esirilml ti. Bu 
tetkık neticcainde Milletler cemiyeti • 
ıalarının tedhi S li e k. rşı mucııdel 

ha ınd birbırl riııe > rdım etmelerı 
mecburıyeti teyıcl ohınmu ve batta bu 
hu usta beynelmilel bir muk velename 
imza ı ıayanı rzu orulmUttU. 

Sovyet hUk m tı, Norveç hukume

tınin, .Troçkı'> ı bundan böyle Norves 

razı ıne sı ınma h kkından m hrum 

etmek ıçin l zım gelen tedbirleri al
makt n en k.ılnu> ac.ıı&ını Umicl eyler. 
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SAYFA 6 

Konya inhisarlar ı 
Başmüdürlüğün<len : 

Konya inhisarlar başmüdilrliığünde ve İstanbul inhisarlar u
mum müdiırlüğü tuz fen şubesinde mevcut ke fi evci proje fenni 
rapor mucibince ŞereDi Koçhisar kazası civarındaki kaldırım tuz
lasında yapılacak idarehane ve aile evlerile süvari koğuşunun bede·. 
li kegfi olan 14935 lira 32 kuruş üzerinden on beş gün müddetle 've 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 5.9.936 cu· 
martesl günü saat ondan bir saat evel lazım gelen vesaik teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte Konya inhisarlar başmüdUrlüğiinde mU· 
teşekkil komisyona müracaat eylemeleri il~n olunur. (584) 2-3926 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti· 
Aııkara 1\ierkez llıfzı sıhlıa l\lü

esse esi Satınalnıa Kon1isyo1111 
Rei Jiğiııden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: .Merkez Hıfzıssıhha Müessesesıne 
lhnacak 320 ton kok kömürU ile Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum 
~üdürlüğüne alınacak 50 ton kok kömürü ki ceman 370 ton kok 
lömürünün muhammen bedeli 1U70 liradır. 

2 - 1stiyenler şartname ve evrakı meccanen miiessese muhasip 
tıutemetliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 9·9·936 tarihinde çar~amba günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

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

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

6 - Eksiltmeye; resmi dairelere on bin liralık kok komürii te· 
ahhüdü yapmış ehliyet \fesih-ası ibraz edenler girebilir. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar mUessese müdüriyetine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek makbuz1arın nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka· 
dar gelmi olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(567) 2--3891 

11ürk Hava Kuı~umıı 

BUYUK PtY AN GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide ıı Eylul 936 dadır. 

lüyük tkı·amiye35.000 Liradır 
Y.nca: ıs.ooo, 12.000, 10.000 liralık ikramciyelerle 

• 
(20.000) liralık bir mlikifat vardır ... 

-ıktisat V ekaJetinden : 
· 1 - 2054 numaralı kanunla verilen salahiyete müsteniden mez• 
ICılr kanunda yazılı maddelerden kahvenin aşağıda yazılı esaslar da
iresinde bir elden memlekete ldhaline devam cdilmes hükümetçe 
kararla tmlmıştır. 

2 - Bu husustaki tklifler 7 ilk tesrin 1936 tarihine kadar doğru· 
elan doğruya İktrsat Vekaletine yapılmalıdır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komisyon tara
fından tetkik edilerek icra vekilleri heyetine arzolunacaktır. İhale· 
ııin icra edilebilmesi içn teklif sahiplerinin en mUsait teklifi yap· 
mıı olmakla beraber deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebile• 
cek ehliyet ve iktidarda bu1unmaları da meşruttur. Bu hususun tak· 
dirine ve jraptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve iktidara gö
J'e talipler arasında işin dilediğine ihalesine hükümet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenn ibUtün kahve ihtiyacını temin edecek 
.-rıahiyette olacak ve piyasa için herhangi bir darlığı mucip olmıya· 
cak surette memleket dahilinde en az 10,000 çuval istok bulunduru· 
lacaktır. 

5 - Türkiyeye idhal olunacak kahvelerin bedelleri alakadarın 
nam ve hesabına olarak milU bir Bankada bloke edilecektir. Bu pa· 
ra, ancak 6 ıncı maddede yazılı olduğu veçhile sarfedilebilecek ve 
kahve mukabilinde hiç bir suretle döviz verilmiyecektir. 

6 - Memlekete idhal edilecek kahve mukabilinde memleket 
ınahsulit ve mamulatından muadil kıymette eşyanın kahvenin men· 
ıei olan memlekete veya Türkiye eşyasına henüz pazar olmryan 
memleketlere ihracı mecburidir. 

'1- Memlekete idbal edilecek kahveler. memleket dahilinde bey· 
nelmilel fiat ve teamilllere göre toptancı tüccarlara satılacaktır. 

Tekliflerde, beynelmilel teamUle göre tesbit olunacak fiata ne 
nlabette zam yapılmak istenildiği dahil vazihan gösterilmelidir. 

. 8 - Hilkümet, bu esaslar dahilinde ve üç sene müddetle akte
dılecek mukavelename hükUmlerinin tatbikini dilediği gibi kontrol 
~ttinnek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamü11erine göre hareket olunmaması 
\reya bu piyasa fiatlarından fazla fiatla satıs yapıltllası ve yahut 
herhangi bir sebep ve suretle mukavele ahkamına riayet edilmeme· 
si hallerinde tarafeyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vası
tasile halledilecek ve 3 üncü hakem İstanbul Ticaret odası reisi ta· 
rafından intihap olunacaktır. 

10 - Taliplerin tekliflerine İktısat Vekaletince makbul ve mu· 
teber bir Banka teminatı rapteylemeleri şarttır. Bu teminatın mik· 
darı teklif yaP.ıhrken asgari elli bin lira ve mukavele aktedilirken 
askari iki yüz bin liardır. Bu son teminat kül halinde, müteahhit 
mukavele hlikümlerine riayet etmediği takdirde irad kaydedilec:ek-
tir. (1646) 2-2970 

Nafıa Bakanlığındaıı : 
S Birinciteşrin 936 cumartesi günli saat 10,50 de Ankarada Na· 

f ıa Bakanlığr Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 200.000 lira 
muhammen bedelli 4000 ton krcozotun kapalı zarf usulü ile eksilt• 
sneıi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 10 lira mukabilinde Bakanlık 
Malzeme dairesinden verilecektir. 

Muyakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmi gazetenin 7.S.936 tarih 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakan
lığından alınmış vesika ile birlikte 3 Birinciteşrin 936 cumartesi 
günil saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermelt· 
ri lazımdır. (485) 'Z-3784 

ULUS 

Şıırayıdevlet El siltme 
l{omi yonundan : l 

Şurayı Devlet dairesi için 50 ton kok kömlirü alınacaktır. Tah
mhı bedeli 1550 liradır. Eksiltme kapalı zarf usulile 7 eyl<ıl 936 pa· 
zartesi günli yapılacağından o gün Şurayı Devlet dairesinde topla
nacak komisyonun % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat mektubile 
birlikte zarfların açılacağı saat 14 e kadar teklif mektuplarını ko
miıyon reisliğine verilmesi ve şeraiti öğrenmek için daha evet mcz-
kılr reisliğe müracaat edilmesi ilan olunur. ( 420) 2-3693 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli ''19250 .. lira olan ••25000.1 kilo aadc yagı 

7-eylill-936 tarihine rastlayan paatrtesi günii saat 14 de kapalı zari 
ueulile ahnaca}ctır. 

Muvakakt teminatı ··1443., lira "iS,, kuruş olup şartnamc.ai komis· 
yondan her gün parasız verilir. 

İateklilerin 2490 sayılı kanunda yazrlr vesikalarla teklifi muhte
vi kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evetine kadar Kasımpa· 
f! da bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (468) 2--3852 

Aııtalya 'rilayeti Daimi 
Encünıeninde.n : 

"" Ulus gazetesinin 27, 8, 19. 30-6 7-936 sayılı nüshasında evsaf ve 
teraiti izah edilen yüz yirmi bin lira muhammen bedelli Vilayet un 
fabrikası mlilkiyetine kapalı zarf usuliyle talip çıkmadığından 
18-9·936 cuma günü saat 12 ye kadar pazarlığa konulmuftur. Ta
liplerin on dört bin beş yüz liralık kati teminatla Antalya Vilayet 
Dal.mt enclimenine mi.iracaatları bildirilir. (606) 2-39~1 

DeYlet Demiryolları 
• 

Umumi İdaı·esinden : 
Muhammen bedelleri ile miktar ve yerleri aşağıda yazılı (4) O• 

caktan çıkarılacak balastlar, hizalarında gösterilen günlerde iahle· 
teri, yapılmak üzere akpah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi, Ankarada ikinci işletme binasında toplanan kolllİsyonca 
yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin, muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği beyannamelerle evvelce bu gibi işleri 
iyl surette yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını teklif mektuplariy· 
le birlikte eksiltme saatlarından bir saat evveline kadar komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname ve mukaveleler: Ankarada 2 ci işletme mü· 
dUrlüğünde, Yozgat, Mahmutlar, Şefaatlr, Kalec;k istasyonlar(nda 
parasıi verilmektedir. (448) 

Muhammen 
Bedel L. 

4280 
10320 
8720 
3300 

Muvakkat 
Yeri 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Şefaatlı 
Kaleci!< 

K. Yozgat 

Mahmutla· 

iefaatlr 

Kalecik 

Kilomet- Mikdar 
resi M3 

52 4000 
108 800l 
244 8000 
28 3000 

Müddet 
Ay 

4 

t, 

3 

Teminat 
321 
774 
654 
247,5 

KM 52 Ocağın thale tarihi: 2-9·936 Çarşamba 
günü saat (15) te. 

KM 108 Ocafın ihale tarihi: 3-9-936) 
günü saat (15) te. ) Periembe 

KM 244 Ocağın ihale tarihi 3-9-936) 
günU saat ( 15) te ) 

KM 28 Ocağın ihale tarihi 2·9-936 Çırtımba 
günü saat (15) te. 

2-2747 

Ankara Belediye 
Reisliğinden : 

«Sayın lıalkın ve üt satıcılarının 
hilıneleri iciıu 

..> 

Perakende siıt satı ı kaplan iızerine halis süt (tere yağı mikdarı 
litrede en aşağı 30 gram) için zemini kırmızı, yarı kaymağı alınmış 
süt (tere yağı mikdarı litrede 30 • 20 gram) için zemini ye§il ve kay· 
mağı alınmış süt (tereyağı mlkdarı litrede 20 gramdan aşağı) için 
.zemini mavi etiketler konulacaktır. Üstleri bu yazılı etiketlerle eti· 
ketlenmemiş sütlerin karışık vehileli olması ihtimaline binaen alın· 
maması lazımdır. 

Sütler belediye kimyahane-sinde her vakit kontrol edilecek, bu C• 

tiket1ere uygun görülmiyen sütler dökillecek ve satanlar cezalandı· 
nlacaklardır. Bu etiketler inek sUtU içindir. Koyun, keçi ve manda 
aUtleri için etiketler altında bu cinslerin yazı ile göatcrilmit olması 
ıerektir. (590) 2-3919 

Şuhut Urayından: 
Nahiyemizin (2500) metre tulUnde olan sokak ve caddelerinden 

ıeçerek kasabamıza saniyede vasati olarak 26 litre ıu tevzi edecek 
bir tebekenin projesinin tanıimi ile tesisatının fenni bir ıeiilqe 
ikmali ve belediyenin göstereceği mahallerde (25) adet ÇCflllenin 
yapdması.(8000) lira muhammen bedeli ile iki defa mlinakuaya 
konulduğu halde talip zuhur etmediğinden ihale müddetinin 20 
&Un temdidine iıin pazarlık suretiyle yaptırılmasına brar veril· 
mltttr. İsteklilerin 19-8-936 dan 7-9-936 tarihine mUsadlf puarte• 
aine kadar her gün şartnamcslnl öğrenmek ve pazarlıfa lttirak et• 
mek için belediyeye mUracaatları ilan olllnur. (549) 2--3896 
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Adliye ' ' ekaletiııc1eıı: 
1 - Cinai ilmi beşer adındaki kitabtan ena.;: S ençok 

9 

herinden 2500 kitap olarak pazarlıkla tabedileceği ve Py 
nünün 17 ağustos 936 günü saat 14 oldugu ve tali~lerırı 
kür ve saatte komisyonda bulunmaları ilan edilınış ;:.e 111 
fiat muvafık görülmemiş olduğundan yeniden pazar ı~ 
tarihine müsadif pazartesi saat 14 de icrası tensip 1?1ı~0 

2 - Muvakkat teminat miktarı kemafis:.abık 16 ııra b 
3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin evvelki şartname, 

baki olduğundan arzu edenler tekrar müracaatla AdlıY 
levazım müdürlüğünden meccani alabilirler. Paıarlık aat 
natı had makbuz, banka mektubu ile koı:nisyona ınurac 
lerclir. ıJll 

4 - İsteklilerin pazarlık günü muayyen saatte l~\·aı ol 
lügünde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ıla~ 

(513) 2 

l\ialatya ~arl)aylığından : 
1 - Malatyada yapılacak 49852 kırk dokuz bin s~kiı J:ı 

lira kırk bef kuruş keşif bedelli belediye binasının ıntı 11 
tos 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapa 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 01cı 

2 - İsteklilerin bu binaya aid şartname, pliin ve pr k 
buçuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesiyle .t\:aıı 
vuz başında Ragıp Apartımanmda Mimar Bekir thsan b ıtt 

3 - Eksiltme 3 eylUl 936 per~embe günU saat on e 
ya Belediye Dairesinde ,y,apılacaktır. do~ 

4 - Muvakkat teminat (3739) üç bin yedi yiız otuz n 
S - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaları 

sı lazımdır. 
A - Kanun1 vesaiki haiz bulunmak. ini' 
B- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu madde•,1, 

rasmda ve Nafıa Vekaletinin 13-5-1936 tarih ve 4189 .sa'/ rtı• 
mesine bağlı Talimatnamede gösterilen ehliyet vesıka5 
bulunması. . 1e 

6 - l'eklif mektuplarının üçüncü maddede yazrl_ı Jh:ek 
dan bir saat evvele kadar Belediye Encümenine getırile ı 
buz mukabilinde verilmesi posta ile gönderilecek ıne~~:cl 
hi yukarda yazılı saate kadar: yetiştirilmiş olması ve •

1
;, 

mühür mumile kapatılmış ve mühürlenmiş bulunması 
(569) 2~3916 

Ankara Yüksek Ziraat 
Eııstitü~ü Rektörlüğüıı 

1 - Yük~ek Ziraat EnstitUsünün yıllık ihtiyacı olat' 
isimleri yazılı 6 kalem sabun, soda, vesaire hizaların~011 
muhammen bedeller üzerinden toptan açık eksittnıeye 

0 
• 

2 - İhale Yüksek Enstitil binasında toplanan idare ., .,.e 
misyonu tarafından 8. 9. 936 tarihine rasthyan sah gtınU 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
4 - Parasız şartnamesini almak istiyenler dair' 

müracaatları. ,.,.. 

Cinsi 
Sabun 
Soda 
Fayda 1. Kiloluk 
Kaol 250 gramlık 
Prıl 
Flit pompası1 

Kilo Kuru!i 00 fİ Miktarı Beher kilosu Y;~~ 
5000 45 ~ 
2000 ı 5 48oO! 
600 kutu 80 ~ 
200 ,, Un 45 3~ 

iZOOO 18 37Sf 
50 adet 75 3511 

2-3894 

· Kapah zarf usulile eksiltme ilanı: d 
Tııııceli Nafia Direktörlü~• 

1 - Eksiltmiye konulan iş (DördüncU ı•mumi ~üfettı~ • 
takası dahilinde takriben 100 kilometre uzunluktakı Nazgt 
mür yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat inşaatı) dır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200.000) liradır 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evr~k şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename Projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. . rıi ~ 
D - Tesviyei tUrabiye, şose ve kargir inşaata daır fen 
E - Hususi şartname 
F - Silsilei fiat cedveli 
G - l'aş, kum, su grafiği . f nnı 
1stiyenler Bayındırlık işleri genel şartnamesı ve . e e e 

meyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameJerı ~daret 
lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa vekaleti şoseler 
ve Elaziz de Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 1~ :f;ıJI 3 - Eksiltme 10·9-936 tarihinde perşembe günil saat 
Tunceli Nafıa müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . a sıııl 
S - Ekıiltmiye girebilmek için isteklinin 1125~ hr 01 .,e 

teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası v~~ıka~~itUI• 
vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı mutca 
yet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. a.ıılı . 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü madde.de Yfıa el•' 
bir saat evveline kadar Eliziz de Tunceli vilayetı Na bilinclC it 
getirerek eksiltme komisyonu reisliğine mekbuz ınu~a ü ıııed 
lecektir. Posta ile gönderilen mektublarm nihayet 3 un~u ile 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühı.ir rnu kabul 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ged1ctnel~~ 
ınez. (569) 2--39 

D. D. YOLI..ARJ VE UMANLARI UMl.J~ al: 
MUDURLOGU S. A. KOMJSYONU (LANL"'._ 

İLAN n )ai11 1 
Muhammen bedeli (125000) lira olan 2500 ton ~at~ kllcad• 

1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulılC n if"t 
re binasında satın alınacaktır. t ıeıtl -'ij 

Bu işe girmek istiyenlerin (7500) liralık mu\l'akk~.1936 1..-_. 
kanunun tayin ettiği vesi~al~rı, resm! gazeteni~ 1• afl1C dt' 
3297 numaralı nüshasında ıntışar etmış olan taıırnatn k:ıcJat 1' 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a # 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. ~ ,.eırıete 

Şartnameler (625) kurusa Ankara ve Haydarpaşo 
satılmaktadır. (619) 2-3947 

İLAN • a caaıl~ 
Muh.ammen bedeli 12233 lira olan adi ve duble hır zarf u 

vagon camları 29-9-1936 sah günü saat 15,30 da kapa 
1 c 

le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. k t ıeıııi~ 
Bu işe girmek istiyenlerin 917.48 liralık muvak ; 36 (j. '~..

kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin. 'l·5: de atırıı;i':ı 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıresı!'yon rot 
sika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar konus 
vermeleri lizımdır. treti~deıı 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d~tad•f· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılma 

(628) 2-3988 
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ANKARA -lieı pakette bir kupon her so. 100 150, 200 kupona lnhisar mamu~atın~~n L 1 K Ö R, 
ŞARAP, KANYAK, LUK~ ::>!GARA, AV MALZEMES venlır. 

~iralık Oda 1 
Vcnı chir tnkıl b so ( No. 4 ' 

"Kutlu ark mda 
2~~~~~~-· Anonim lürl İ•Yorta b irketi 

aı·aııı or .. . Memlekct~mi in en kuvvetli m 1i gnı lan t rafmd n tam mılli 
hır sermaye tle ve ııgorta tcknı mm modern esaslan uzcrine ku· 
rulmuf olup Ankara ve h valı~ındc genı tc kılatla ışe batlamışt r, 

Acente ı: Seyfullah ve Necip Birader! r 
(Anar rtalar c dd i No 68 • Telefon: 1055) 

2-3890 

Adliye ' 7 kaletiııdeıı: 
1 - Ankara Adlıycsılc Temyiz m hkcmcsindeki k lörlfcrler 

ıçın alın c k 150 ton kok v 130 ton dal vam rin koınUrlerinin k • 

K 
• E • palı zarf usuliyle ek ıltm e konulmu tur 

Omı ·.on vı 2 - Eksılune 10 cyl ıl 36 tarıhinde per embc ~unu saat on 
EPll k arazı alım atımı bil· dertte Tcm) ız binasıl'\da Adlı> c Vek l tı l va m MudurlUgU oda· 

1 ko 
mda toplanan eksıltıtıe komısyonu t raf ndan yapıl caktır. 

umurn tıc n muamc t mıs· yonculu u yapar. Fadıl Beker 3 - 1 tcklilcrin bu hu usa aid ıırtn meyı Ank r da Adlı e 
Muharrem Akalın. B tediye ar- Vekalctı Levazım müdun) etinden lst n ld Adlı e J cva ım m • 
kasında Ali N zmi apartımanı murlu undan parasız al bıhrler. 
No ıı _Tel: 1963 2-3912 4 - Beher tonu için t hmın cdıl n delk k komurü ıçın { ) 

· .... ~ .... ,....,'"" ..... .., .. ,.."".., ' ve Lavamarm k muril içın (30) hr dır. 

1 
iLAN ŞARTLARl .~ S - Eksiltmeye ı tir k cdecek ol n ı t khlerın bedelı muha n 

~~ Beher Beher • menınin "'o 7.5 u nisbetındc ol n 652 hra 50 kuruşu nakden ve > 
S 

t hut devletçe nakıt mukabılindc kabul edilen t, hvilatı m halli m 1 
,,~ sandığına teslim etmış olduklarına daır <llan s ndık m kbuzlarıle 

~
• S•'l_ıta _sant_mı ayıla Santımı 

ı 
300 8 200 

.. teklif mektuplarını havi muhUrlU arflarını eksiltme atmdan bır 

4 
lSO 

5 100 
saat evveline kadar komis)On rı)a etıne vermeleri ta radan tekhf 

6 80 7 40 
~ mektubu gonderccek olan\arın da aynı ata kadar yetişmesini te• 

! 
30 

kuruştur. min kin daha evvelden poııtaya tevdı etm!f olmaları ve dı zarfl • 

1 
_ Hayn 

1 
terine ve yen\ rın muhür mumu ile ayrıca muhurlenmiş 9lma 1 ıa ımdıl'. 

çrlran kıtaplııra aıd 11 nl rdan ~ ---==~~--~~----~---(~4;.;.9_1.;.) ____ 2~.;.3.;,;809~--
0/.ı ıs tenr.ılit yapılır. Şuhut udan: 

2 - Za\•i ;ı n bedelleri 
J ına1<tU vilz otuz kuru tur. 

3 - Te~rık tesckkür, ev· 
tcnrne. vefat ve k. tı alilca 
u~nlarrndan m ktuan beş !ıra 
ılınır 

ARONE ŞARTLARI 
Mliddet Dahilde Hariçte --

Kiralık J)iıire 
Y enişehır Kotat pe Gcçıt so-

1 w kur'a numaralanyle yılbaı::ında çekilecek BÜYÜK 
Ayrıca: hcdiye1 rle b~~~b~ a~ag~~: Tunng 1936 modeli z rıt bir Foı d oto 1ob li veya 
YENİCE PlYAi GO or Ford traktoriı 230 liralık BLAVPUNKT RADYO
bunun yerine bir Ford kam~<t!Çit SERVlSLERi SOFRA TAKIMLARI ve. s ..• 

ka ı No. S dort od ayrıca bır 
h m tçı oda ı ve hol mu m a 
d eli ve konforlu bır daır~ m b
Jc veya m ble ız kıraya venle· 
cektir. Telefon: 2767 

2-3993 

L~RI, REVUE SAATLE • ' .

1 1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 

1 
MiLLi MUDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

SATIN ALMA KOMlSYONU lLAN~A~~ Mantin budud ıaburo ,..n11<ne lhtiyaco için 1oıpa1. mı u uıı ;ı, 
beher nıetre11ne bıçılen 225000 kilo ekmeklık un alınacaktır. Muvakkat tcmlnatı 1857 lira-

l _ Yerli fabrikalar mamulatın~:: k~~ıflığı 1ı:umaı kapalı zarfla dır. ihale gUnU eylWUn yedinci gunil saat dokuıdadır. 1stcklilcrın 
ederi 270 kuru~ olan 3000 metre ma Mardin utın alma konuıyonuna mUracaatlan. (593) 2-3920 

eksiltmeye ko?~~ın:::r~b ıUnU ıaat 11 dedir. 11..AN 2 - lhale11. o--.r-

1 
k Ko. dan alınır. ı - Erzincan kıtaat ve mUessesat eratının ıenelik ihtiyacı olan 

s _ şartnaıneli pıra11& 0 •z:o
7 

rra 
50 

kuıufluk kanuni teminat 138000 kilo ıığır eti 14 eyl(U 9~6 pazartesi günU uat onblrdt ihale 

4 
_Eksiltmeye girecekler 

6 
U 'maddelerinde yazılı belgelerle edi mck Uzere kapalı zarfla ekaıltıncye konulmuıtur. 

ıe 2490 11yıh kanunun 2 yel: 
1 

ncsaatmdan en az bir uaı evvel M. 2 - Muhammen bedeli 20700 liradır. 
birlıkte teklif mektupların:me~e~ (Sl

6
) 2--3835 3 - Yüzde yedi buçuk ilk tcminatJ 1552 lira 20 kuruttur. 

M. v . .atın alına ko. na ve BlLİT ~ - Şartnamesini görnıck istiyenler her gün Er.uncanda til· 
k et biçilen 351 keten yumak ite be· ınen satın alına komiıyonund~n parasız alıp görebillrler. 

ı - Beherine 300 ku:~!n ~~ adet keten makara açılı: eksiltme• S - Şartnaıncsinin 4. UncU maddesi mucibince teklif mektupla· 
herıne 6 lı:ur\lf kıymet k rını 2490 numaralı artı~ ek&il~e kanununun 32, 33, 34 . .üncil 
ye konmu~tur. • 

133 
lira 

80 
kuruştur. tık inanç bedeli 85 maddeler• ahkamına teVhkan tanzım ederek ihale saatinden bir aaat 

2 
_ Hepsının bedeli 1 evelinc kadar Erzincanda tUıncn Atın alma komisyonu b&ıkanlığı· 

lirad r. teti mınU saat ıo da dır. na makbuz mukabilinde vermiı bulunacaklardır. (602) 2-3948 

3 - İhalesi ?-9-936 paı~l . •-2490 numar ı kanunun 2, 3 cU il.AN 
4 _ Ekıiltmeye gire~e •1er!~e ihale gUn saatında M. ftt. Ve· l - Kor hayvanlarının bir senelik ihtiyacı için 534600 kilo kuru 

maddelerinde istenen . bılgı ~::_ bulunmaları. (514) 2-3834 ot kapalı zarfla mUnaka.aya konulmuştur, 
kaleti aatın alma komısyonu BtLtT 2 _ Muhamen bedeli 16038 liradır. 

. .. •.. ihti cı içın 36 ııakm demir testere, .ıa. 3 - Muvakalı:t teminatı 1203 liradır. 
Ankara dekovıl bb1~gu k r:e kurek sapı. arap sabunuı mıka 4 - Şartnameıi her gUn Dıyarbckir satın alma komisyonunda 

ma şişesi, con~lık listık,lı :f:m~sura. ncf yağı, cam boru, ve aıre görulllr. . . - -tı"akkap muhtelıf eğe fağklilerin 
31

•
8

.936 p. ertesi gunil aaat ıs de S - t&tekli1erin teklıf ve temıant mektuplarını ihale gUnU loan 
pazarlıkla alnacaktır. kste . yonuna gelmelen. (659) Z-4008 7 • eylGl • 936 paıarteıl gUnU saat ond '1 bir saat evveline kadar ko· 
M. M • v. satn alma omıs BU.iT . imsyona vermelerı (451) 2-3736 

. . ·ı d ri 75 kuru ol n tOO i 150 hın İLAN ı _ Beher metresıne. b~çı ef ~r[Ja cks ]t k 1 u tur Erzincan kıtaat ve mu esatınırr senelik ihtiyacı olan 2813000 
nıe re portatif çadır b~zı a a 1 ıe unu 

6 
ı d ır. kilo meşe odunu 16·9·936 ç günü s at 11 de ihale edılmck 

2 _ İhalesı: 17-eylul·93 perr: M vg aatın Kod n alınır. u ere ka ah zarfla ek "ltıneye konmu tur. Muhammen bedeli 56260 
s _ ş rtnameaı 565 k~ruşa · · · sını gormek iıtıyenlcre 2 2 kuruşa Er ncanda utın alma komısyo· 
4 - İlk t minat ~75 lı_r~d:;ikalar mamul tından olacaktır. n rmek ı ıyenlcre 2 kuru Erzmcanda s tıl alma ko nı yo· 
s - Çadır beden yer 1 

1 
8 k ni te 

1 
at ve ve ı larile b r1 • an alınır. t me 

1 
d rdu ü madc!cıine gore ı tekhler 

6 _Ek iJtmeye gır. cek er anu n en aı b r s t evvel MM V. t ıf ınckt pl ı 2 O numar h artırma ve ekııltme kanunun S2, 
te teklif me .tuplarını ıhale sa 2-4 33, 34. i ı mad r ne g re tanzım ederek ıhale •aatınd n hır sa:ıl 
Sa. Al. Ko. na verm leri. <660) evv lınc k ar Er ıncan t m tınalrna1comisyonuna pıakbuz kar· - ] ..., A tılı ı v ş bul acakl rdır. (672) 2-4034 

Jandal
,.ma (;enel Komutan ı~ n· ıL~N • ... ... Demir köy alayının 376000 kilo ckmeklık unu kapalı arfla ek· 

lraı·a Satınalma~ l._011ıi ) onunda.o : ti tmeye konuımutur. tık t~inatı 3948 hra beden s 640 liradır. ,,.. -~ İhale i 17-ey101·9 6 pcr mbc gun ıaat 14 de vize aatınalma ko-
k k ru de r verılen yuzellı n- misyonu da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda her gün ıorüle-

1 - Bir kilosuna (4,5) buçu bır kiloıuna iki kuru~ e• ılir. (673) 2--4034 
den yuz seksen bi_n k_Hoya ~a~ r arlı: ~~rk bın kiloya lı:adar odun ğer bıçilcn yuz yırın• be' b•n en y Maarif V kaletinden : 
~k itmeye konulmuştur. k ıltınesi l-9-936 salı gUnU aaat l 1) Merkez Orta tahsil mUesacselcrl için pazarlıkla ııra, tdlnU ya· 

zrtahtası, mau. tabure ve uire yaptırılacaktır. Bu tcıiutın tahmi· 
nl bedeli 6766 liradır. Puarhlr 31-8-1936 pazartesi gUnll .at 14 de 
Maarif Vekiletlnde yapılacaktır. Muvakkat teminat 508 liradır. 
fartnaıaııe .,. rcalmler Orta OtrcUm Geael DlrektirlUtundedin ı .. 
telı:lılerln muayyen.,Un ve ıaattt artırma ve elı:alltıne komiıyoauna 

2 - Arpanın kapalı zarf e 5 edi buçuk lira ve odunun çık 
de ve ilk teminatı (607,S) altı Yri~t (ll) de ve ilk teminatı da 
eksiltmesi 2-9· 36 çarşamba gun 
(210) ıki yilt on liradır. . ·nat makbuz ve Banka mektup-

2 - Eksiltrneye gireceklerın tem~rflannı ve odun için teminat• 
ları içinde bulunduracakları t~l~f ~omio-ona vennit olmala:-ı. 
Jarının aartnamede yuılı vaktın e ~ ( 422) 2-3744 

snilracaatlan ilAn olunur, l-4029 

( 100) hektar tahmm cdılen ıehır han ta ının alınması beher 
hektarı > inni beş lir dan iki defa munakas.aya konulmuş ise ele y • 
pılan tenzıl t Uiyık hadde gorUlmedı ınden ihale müddetinin 20 
gbn temdıdılc ışın pa arlık suretıyle yaptırılmasına karar venl• 
miştir İatekhlcrin 19..S.936 dan 7 9 936 tarıhine mUudif pazartesi• 
ye kadar her gün chllyetnamelerini hamil olarak belediyeye mür .. 
caatla pazarlı a iştirak etmeleri ılan olunur. (550) 2--3895 

1 

Karan1ürsel Ka} makamlığından 
Karamunıelin Altunızade çiftlı •i ıle Kızdcrbent ve Yalakdcre 

köylerınd ınşa edıl cek 90 çıft go men evmin inp&ı on gün mlıd• 
detle ve pazarlıkla cksılt eyıc konulmuştur. 

lstekhlerın teminat akçeleri ve veıdk.alarıle bırlıkte 4eylQ.1036 
cuma gtinü saat 16 da Kıramilrael 11kin komssyonuna muracaatla 
rı. (670) 2 -40 

Sablık Emlak 
Ankara Memurlar Kooperatıf Şırk tinden : 
Şırketimıze aıt olan Polatlının Cumhuriyet mahallesinde Uın 

bın h len po ta • tel raf mcrkezının t hh i&tıcarında bulunan bıri• 
bırıne bıtt ık fevkanı dörJer oda ve t htanı bırer oda ve bırer mut• 
bah ıle altlarında ıkıfer mağaza buhınaıt ikı ev mU&aid teraitle ıa• 
tılıktır. -

An tarad .şirket m rkczın , Pol tlıu JUr at bank sı sandı ma 
muracaat edılm si ılan olunur. l-3861) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Aııl{ara M.-rkez Hif zı . ıh ha 

MüP . e .. e i Müdürİ}1etİn•l~nı 
. 1 - Kapalı zarf usulile yapılan eksiltmeye talip zuhur etmedi· 

ğın~en bu dcf a paıarhk suretiyle eksiltmeye konulan ig, mil sseM 
dahılınde ya~ırılacak ınşaat ve tadıl!itın tahmini keşif bcdelı 19532 
lira 80 kuruştur. 

2 - B~ işe ait prtname ve evrak tunlardır, 
a) Eksıltme prtnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni ve huıuıt prtnamcleı 
d) Keşif cetveli 
e) Bq adet plln 
.tstiyenler bu ıartnamc ve evrakı 97 kurut bedel mukablttndt 

Müesıese muhasip mutemetlitinden alablllrler. 
3 - Pazarlık S-9-936 cumartui gUnU saat l ı de yapılacaktır. 
4 - Pazarlıfa girebl1mek için iıtcklllerin 1464 lira 96 kurut 

muvakkat teminat venncai bundan batka at1lıdılı:l vetlkaluı baU 
olması ve g8ıtermcal lbımdrr. 

5 - Eksiltmeye en H bir parçada 15000 liralık bina 1n ... tı yape 
~ıt o.l~uğuna dair Naha mUdUrlUklerlndcn vesika almıt olanlar 
gırebılırler. 

6 - Teminat bedeli hudut ve sahiller ııhhat umum müdOrlUfU 
vc.ıneıine yatmlacaktır. (521) 2-383CS 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Irmak • Filyos hattının Germece, Balıkısık Kayadlbl lı• 

:~sronlarında dördilncil 11nıf birer yolcu binasiyle birer umumi he. 
ınşa11 k~palı zarf usuhyle münakasaya 'Jı:onulmuttur. 
2 - Munakau 8-9-936 tarihinde t_1at on beşte demiryollar lnta• 

at dairuind~ld z:nunakau lı:omısyonubda yapılacaktır. 
• S - Bu ışlerın muhammen bedeli (60) bın lıra ve muvakkat te• 

mınatı (4250) liradır. 
4. - ~a~ındırhlc genel şartnameıi, Çimento şartn mcsi ve vahı· 

dı ıyaııu ~ıa~ cctvch, proJe ve pl nlarla münakasa prtnamesl, mu· 
kavcle pro1esınden mil.rekkeb bir takım münakasa evrakı (300) ku· 
ruş mukabılınde Demıryollar İnşaat daırcsınden vcrilmekted r 

S -~~ enlltrneye gırmek fstıycnler 2490 No. 1ı eksiltmt ~ ~o 
nu mucıbınce ıbr ına mecbur oldukları evrak lk 1 1 
1·5-936 tarih ve 3 97 No 1ı rcamt cerıdcde ıl n ed 1 ve vlel s ar a 

b" v kil ı en ta matn m 
mteukcl~f ıncefl c ettcnk11. almış olduklan mUtcahhidlik ve sik ını ve 

ı zar arını meı ur kanunun t rifatı d · d h 
8-9 936 tarihinde saat on dorde kadar D ~ırcsın e a ırhy rak 
ne tevdi etmeleri 1 7.rmdır (511 ) emıryollar İnşaat d ıreı.ı 

1 
. 2-3860 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
• 17.S TON ÇİNKO 

Tahmın edilen bedeli (S07S) l' 1 yazılı malzeme Aıkcrl F b "k 
1 

ıra 0 an yukarıda mikdarı •e cinıı 
misyonunca ıı e lül 

936
1 ". ~ar Umum MudürlilğU satın alma k~ 

ile ihale edilcce:t1r ş /•nhınde cuma günü uat 15 de kapılı sırf 
Taliplerin muvakk;t tar ~ame l parasız ol:ırak komııyondan venlır. 
lif mektublannı mcak e;nı~ıtd o an (380) li!a (63) kuruıu hav1 tek• 
ri •• kendilcrlnln d 2J n e saat 14 e ıudar komisyona ve 1 
veuikl e numanh kanuntın 2 ve 3 maddeleri ekl 

e mczk\lr &Un ve llatte komlıyon~ mUrıcaatları. (568) 
2-3909 



• 

. YENİŞEHİR AJANSI 
'(ANKARA) 

Yenişehir Halkının .. &_ütün banka muamelelerfnı çok büyük bir dikkati• __ .. 

Türkiye· iş 
' 

yapacak olan Bankası 

Yenişehir Ajansı (Ankara) 

sabah saat 9.30 dan itibaren saat 15 e kadar, fasılasız, sayın~ 

müşterilerinin emirlerine amade bulunacaktır. · 

.. Şehir Bahçesi Sinemasında 
9,15 Bu akşam 9,15 

Şen dul Operet 
Maurice Chevalier 

Pek yakında. ,türkçe sözlü 

Söz bir Allah bir 

FabrUiaınız ihtiyacı için a,ağıda mikdar ve eb'adı yazılı ambalaj 
' ıandıkları yaptırılacaktır. lıteklilerin sandıkların muhammen be • 

lıleli olan (560) Uranın yüzde yedi buçuk mikdarı muvakkat teminat 
akçeaiyle 3 eylQl 1936 rerıembe günil saat 14 de .Mamakta Gazma .. 
ke Fabrikası alım satına komisyonunda hazır bulunmaları 

- CİNSİ JılKTARl İÇ EBADI 
Ambalaj sandıgı 200 Adet 32 X 37 XS4 ·.m. 

.. #9 200 ,, Jr' 23 X36 X64 cm., 

1 
o ,, 100 ., 24 X 37 X48 cm, 

2-3995 

. 

• 
4 
• • 

Şura}1ıdevlet Reisliğinden: 
) Şurlyı Devlette 40 Ye 35 Ura asli maapr mülazlmlikler açıktır. 

Mülkiye veya Hukuk mezunları arasında yapılacak müsabakaya gi· 
1 ıebilmek için teadül kanunu m;ıcibince bu maaşları almağa hak ka· 
nnmış olmak ve 35 liralık için ayrıca 30 yaşından fazla olmamak 
\'e memurin kanununun 4 ve S inci maddelerindeki şartları haiz bu· 
!unmak lazımdır. 

Müsabaka 21 eylCıl 936 tarihine rastlıyan pazartesi günli saat 14 
ile Ankarada yapılacaktır. 

İsteklilerin yukarda yazılı şartlara aid evrakı müsbitelerile bir· 
tikte arzuhal ile müracaat etmeleri. (449) 2-3742 

M. M. V. den 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye okulu Tn· 

ıilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek okullarda 
öğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini ta§ıyan 
!ki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenlik~erin ücreti ders saatı başına 4 ita S liradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonscrvi:> ve nu· 

lus kağıdı; askerlik vesikası; üçer fotoğrafı ve bulundukları me· 
muriyetleri gösterir hal terclimesi; ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne 1stanbulda P ngaltıda Harbiye okulu K. müracaatları ve 
8arih adres yazmaları lazımdır. Müracaatlar en geç 20 eylfıl 936 ya 
icadar yapılmalıdır. (561) 2-3882 

l\f evva tuztı 

En hoı meyva tuzudur. İT • 
ban defeder. Mide, bağırsak, ka· 

radferden mlltevellit rahataız• 
1ıJdan önler. Hazmı kolaylaştınr. 

lnıillz Kanzuk eczanesi 

Sablık Çiftlik 
Çubuk kazası SUnlU köylin

de aslı tapu senedine bağlı bir 
haylı mikdar tarla, çayır ve ha· 
ne arsası satılıktır. 

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

Çifttik ve araziye meraklı 
olan ehli zevk 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. 

lmtiyaı sahibi ve Başmu ... 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt ~eşrlyau İdare 
eden Yazı İşleri MUdüril 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmı.ştır. 

Plan Kopyalaı.. 17 Ağnstosdan itibaren Metro weei 

~ 

Devlet Deıniryolları Af yon Yedinci 1şletm~ 
· l\lüdürl~Oiiııden : 

t - 7 incl işletme mıntaltası ihtiy;cı için iktiza ed~n balast 2490 sayııı t<anu.nun 32, 33 uncll 
teri mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. ~ 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve bunlardan .alı ~ 
miktarlarile muhammen bedeleri ve iktiza eden teminat miktarları ve teslimat müddetleri al'• 
velde gösterilmiştir. rıcı 

3 - Alınacak balast. cetlvelde gösterildiği veçhi le altı guruba ayrılmış olup her gurup ay 
olunacağından bu her gurup için ayrı ayrı teklif yapılacaktır. ıttdl' 

4 - Eksiltme, Devlet Demiryotları Balast muka velenamesi, kapalı zarf usulile balast e:• ııdl 
namesi ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. 1stekliter bunları A.1{~er• İşletme MiıdürlUğUnde görüp öğrenebilirler. Ve meccanen alabilirler. Ve izahat ist~yebıt;ed" 

5 - Eksiltme, 1·9·936 tarihine tesadüf eden ~alı ~ünü Afyon Şehir lstasyonu~.da .? ıncl ede~ 
sındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından ıstek lıler, 2490 sayılı kanuna ve 4 uncu ınad~bte 

tevfikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkQr tarı 
kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunacaklardır. (435) ~ 

Ocak ve _ Muhammen Muvakkat Teslim intl 
Gurup Bulunduğu Toplama Balast Bedel Teminat Müddet\ C 
No. sı Hat . Yerleri Miktarı Lira Lira Ay 

ı 

II 

Ill 

ıv 

v 
VI 

Eskt,ehir 
Afyon 
Afyon 
Akşehir 

İzmir• 
Afyon 
İzmir • 
Afyon 
İzmir .. 
Afyon 
İzmir • 
Af yon 

Kim .. m' 
40+000 1000 
94+800 1000 
227+90~ 3()(){) 

ıss+ooo 
186+000 
223+249 

267+282 

400+500 

1000 
1000 
5000 

3000 

'6400 

1200 
1200 
a6oo 

1200 
1200 
4500 

2700 

8400 

180 

270 

180 
337,~ 

202,5 

630 

4 

4 
6 

"tS 

7 
.. 

_.. Vez11edar < Gebze l(ayınakamlığından: 
f-·· unde 1 

Gebze merkezinde yapılacak 55 ev ile Orhanlı J\oy 11 ı 
Tarik Edip Kitapevine bir 

veznedar Bayan alınacaktır. Ta
hplerin derhal müracaatları, 

2-4022 

cak 31 göçmen evine talip çıkmadığından dolayı ınunak'nil 
muddctle uzatılmrstır. İhale eylfıliın 3 üncü perşembe gU (6J5) 
de Gebze malıyesinde komisyon huzurunda yapılacaktır 

2-3990 

• 

YENİ SİNEMA 
BU GECE 

Charleş Boyer"in büyük filmi 
MAYE RLİNG 
GÜNDÜZ lKl FiLM 

ı - GÖNÜL cısı 2 - PERGINT 
Geceleri yalnız bir film gösterilir 

PEK YAKINDA 936 BERLİN OL1MP1Y ATLARI F1LM1Nl 
' SEYRE HAZIRLANINIZ. 

50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel.1230 ........ . 


