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Atatürkiin 
teşekkürleri 
İstanbul, 31 (A.A.)- Riyaseticun"ur 

uınumi katibliğinden: 

Kahraman türk ordusunun büyük za• 
ferinin yrldonlimü münasebetiyle mem
leketin ber tarafından gelen ve vatan· 
daşlarm yüksek duygu ve heyecanla· 
rınıı bildiren yazılardan Atatürk çok 
?1ütehassi~ olmuşlar ve teşekkiırlerinin 
iletilmesine Anadolu ajansını memur et
rrıişlerdır, 

Marepl 
(i'evzi Çakmak m 

teşekkürü 
..,cnel Kurmay BafkaıU Mar.ef81 

il'tıvzi Çakmak, ytUmok zaforia 14 Uacll 
)'ıld&Umll münasebetiyle ordu aamrna 
almlf olduğu resmt ve butU&l tebrikle
ft ayn ayrı cevab vermek milınkiln ~· 
ınadıfından bilmukabele aamimt tebrik 
~ t.efekkllrlerlnln lletilmetiRe Anado
lu Ajansını tavtlt buyurmuflardır. 

(A.A.) 

Gündelik 

A\ RlPA BUHRANI 

Venay aulhunun imzelendıp 
gun yeni harb ihtim•Deri d6 dol· 
nnıttur. Bu ihtimaller o ~~ 
L •• -:~ kadar bazen çok fiddetlı ve UUl!:une ih. 
korkunç ve bazı kere de orta .. ti• 
mallerle fakat hiç durmadan gı!!ikçe 
büyüyen bir çıg gibi üst~mü~e .~oi
na gelmektedir. Bunun bm turlu ıe· 
behi var. Milletler biribirine dayana-

k karşılıklı feragat ile insanlık ve 
medeniyet mefhunıu _için ~qm.ayı 
h nüz ulkiı edınememışlerdır. Çun· 
kü bu mefhumlar bütün milletler 
tarafından aynı surette anlasdmıvor. 
İşte bunun içindir ki her millet, her 
1eyden önce muhtelif ~ünya _mesele
lerinin kendi çerçevesinden mcelen• 
mesi ve mütlllea edilmesini istemek· 
tedir. Her milletin bu hareket ta~ 
'liğer milletlerin manevi ve maddı 
ın,.nfaatlerine dokunuyor. 

itte bu ıörüt farla anlata: 
1ık birini tetkil • kaynaklanmn dün" 
ted

. Y n __ _. __ beri bütün yayı 
ır. 111aJ1111U huhranm 

Yalap kavuran ~de bü..:~1. doimumda bu sebebin yua 

tesiri ftrcLr• L!..!L!..:. .. 
y dlardanberi içten içe uinuu-

-.. boinunluaan bu teleklci t.rlda· 
il Ye pnDIİp a~ İspuly~ 
~ feci bir halde ,. ....... Koca -
"'emleket çocukları iki tarafa .,.-. 
.. dünyanın ... ~ tahrib ft• 

~ en küçük bii' merhunet 
l.iaai cluymaksızm biribirini Jemek· 
~. Bu mesele ıaclece ~!! 
~n içinde ka)ınq olsaydl 111UU 

herkesi kadar k~ Fakat 
ille.ele bayle değildir. ~· tlevJe dald re 

..... 
tleri, hpaııya • bi~-
F . -Ll:t: üzenne --

1 ranaanm ıeKUI • • 1 
l'af k•Jacaklannı vadetmek. auı:e!lY.~ 
biyUk barb tehlikesinin pmdilik .o
lliİQij almıtlardır. Fakat ~; 19: 
ter istemez ispanyadaki ~selen 
en Yalandan tetkik etnıektedir. . ':' e 
~ hangi fikrin tı.niİ preDaJPID 
.... __ -- ğıru ••rü1m' emit bir nıerak· 
~ca go • bidise-
1_ ~b etmektedir. Bu gib~--•-dan 
ııenq devletlerin resıni k~ . 
defil taklid yoliyle milletler IÇ?,18 

Iİrayet etmesi ihtimalini bir an ~oz.. 
den uzak tutmıyalmı. Bu böyle iken 
~er taraftan '-'~·ik bir tekilde av 
~ KUUt • biribirle-
• esiyle devlet reisi~ fictedir-
İ!le bulusmakta ve gôruprte rl 
• • Sovyetler ve AJınanya biribi e

tine karp huaumetlerini acıktJn açı-

tl!~~· en yalan fJnab 
Sulh.everlerin .ulh içlli yapbklan 

(Sonu a. inci saylalld 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

l E\ 1 Ut 1936 ~ \Li 
r--------··-···· ........ ___ , ............... ··--·-· 

Son haberler üçüncü · 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

DU Banlta11 din kapaadl 
Kültür Bakanı; Günş· Dil teorisine dayanılarak 
aydınlatılan davaları izah etti ve Türkiye 

adına şu dilekte bulundu: 

"Atatürk, sen, o, eşsiz varlığınla güneş 
gibi başımızdan eksik olma ... ,, 

Divan lUgatittürk hemen bastırılacak, mekteb kitabla· 
Tındaki ıstılahlar türkçeleştirilecek, Kurultay üç se
nede bir ..... tapl,anaacaktır. ·Dil kurumunun yeni genel 

S. M. Edvard VIII. 

Atina, 31 (A.A.) - İngiltere Krnıı(ı 
Sekizinci Edvard, barcı.tinden önce. 
elen milleıtinln kendlaiae cöetennif ol· 
dutu hüanU Jrabs,ıl4on .dolayı memnuni
_,,et" ~n:i n Yunaniatanm 
tabJt gU.zelliklerl karfııındaki hayran
lığını bildlrmittir. 

merkez kurulu seçildi 

Kıralın yatı bir köprüye (O~ptı 
Londra, 31 (AA.) - Royter aJan11• 

nın Atina muhabirinden: 
Kıral aek.kinci Edvardın rakib bu· J 

Junduğu Nahlin yatı, Şalki boğazından 
geçerken bir köprüye çarpmıştır. Köp· 
ru ve yat hafifçe hasara uğramı§tır. 

tatanbul, 31 (!l'eltfonla) - usancu Dil 
Kurultayı bu,ıtalı:O topJantlli1lı çatı,. 
malarınr bl"1rd1 " KOltlr Bakuıı Saf. 
fet Anbnm .... blr nudr;ulıclan •~ 
ra dağıldı. 

Saat 14 de bqklll Saffet Anbn cel-
seyi mçtrp nldt ..ıoo ıen• tıklan tıklım 
dolu idL 

ispanyada iç harb şiddetlendi 

Guadarrama alevler içinde_ 
Asiler irun üzerine tazyikı arttırdılar .. 

.. Halk korku ve dehşet ıçinae, Fransay 
sığınanların say ısı 6000 ' i buldu. 

J,. lıarbm immnile.şnıesi İ<.·irı teşebbüsler J anı etli) or 
/~kat ingiliz lıiikiimetiniıı bunlardan resmen lıabert 
olnwdığı ı·e bu hususta talimat vermedigi bildirili)or 

Hendey, 31 (A.A.) - Eıpana lm1 
vazörü ve Vtlaıko ismindeki asi torpi· 
do muhribı dün, saat 17 ile 18 arasında 
ıınır bölgesini bombardıman etmi§lerdir. 

Bunların attığı birdilzilne kadar mer
miden döj)IU Guaclelup bllk\iıllet iıtih· 
kimına, ötekiler Puajes istikametine 

dUfmlittUr. 
JCara cephesinde, diın tam bir aükQ• 

net bUkUm ıUmril!tür. Aruıra, Biriattt' • 
dan, ili askerlerin p.rkı sesleri bile ifl· 
tiliyordu. 

Htlldhnet tanümda nikbinlik ve ao-

ğukkanlılık h kim olmuıtur. lrun'da 
dünkü bava bombardımanının biç bır 
kurban verdirmediği ıôyleniyor. 

San Scbaatien'ın garbinde Andeain'· 
de hafif bir mftsademe olmuıu da vazi• 
yette hiç bir delitiklak vuku bulmamıt
tır. 

MilU emniyet ınUdUrU B. Manyl, 
Hendeye ıelmit orada, llf&ğı Pirene bee 
lediye reili B. MatbiylJ ile ı&rilpılif ve 
fraftad eınıt balıeainl doJatmıftn', Mu· 
mailqh fr&nlll Jandarma ve pollalnln 

(Soau J, Dııcll say/adı) 

lnönünde Ali 18 saat 35 dakikalıA 
yeni bir planör rekoru kurdu 

Zafer ve tayyare bayranılan dolayısiyle yapılan in ö
nü_ Ankara - lnönü uçuşu çok muvaffakiyetli oldu. 

JnlaJJ'a4• il aat JS ddlblık ytnl 111• 
.. 081 ,..ru kuraıı Ali 

m tır, 

lnonü •Ankara - lndnii uçu u 
çok · muvol/akıyetU oldıı 

in n 31 ( .A ) - 30 ağusto 
ramı dolayı ıyl tor ne ııtır k etm 
uzere Ankara va uçan turkkuıu fıl u 
bu ubah lnönil'ne dönmuıtür. Turk 
kufu pllnörleri tarafından bu UÇUfta, 
memleketimbde ilk defa olmak tlzfl'e 
tatbik edilen çift l'timork tecrübeleri 

(Sonu f. ileci a7ladd 

Bu kalabalık araaında ba,bakan ı.. 
met İnönü, iç İfltl' Bakını ŞilkrU Kaya, 

Dıt tııcr Bakanı Tevfik RliftU Aru, 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetlnkaya, Mil· 
1t müdafaa Bakanı Khaa Öalp, bir 

Yurddaki tarih ara§tırmaları: 

çok generaJ ve aaylavlarla yabancı IUtno 
ler gôıe çarpıyordu. 

Sekreterllklırl Ze-rrln Dllment. ı .. 
mail Milttık Mayakon l9gal ediyorlar• 
dı. (Soarı S. inci uTf•d•) 

Y azılıkayadaki kazı 
Bu kazı buradaki anıtın «Midas meza
rı> olmadığını meydana çıkarmıffır 

Yuılıbya yahut tarih kitablarm- F 
dakl klblk ilmiyle Mldaa menn Af· lrilclerin tarilaçe.i: 
yonkaralılur nliliiinln Emlrdıl ka• Eti tUrkled Anadoluda ve Suriy .. 

.samun Bayat nahi1ealne batlı. Eül· nla tlmallııde bliyUk iaıpaıatorlukl;: 
t1hlr hududu lb:erinde kırlı: kUaur evli nr ta Ece denizine kadar kurdukları 
ve 300 den futa nufullu Seyidpd kö- esnada Orta Aıya'dan muhaco1tt tu• 

yllndedlr. Şimdi bu köyde Kafkaaya· retlyle ıeten Firikya oymalı Sakarya 
dan ıetme Karaçay tUrkleri oturmak· 1nyılarınden cenub ve ~arba do&ru J&• 

yılarak yerle9mi9lcrdl. O ıamınlırı 
tadır. Son yıl kazılarından en entere· mlihlm bir ıehir olan Bo&azlröy ile g. 
unlarından biri de itte burada yapıl· ge denizi ıahilinde ve fİmdlkl Kup 

nuıtır. -w~· .. -·-.... ~.,...,...,,._ ... _.-,.,.,. __ <soau s. iacı say/adı) . . . ............... ı 

Solda yubrdı. Akroporun buran.ta lıı 11 _ So14ı ışalıda: SitHftn &ışia &/ı 
ı6rılaaı-S•ldaı Midu ıaıu 
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Yeni inbriliz pulları 

Yakında memleketimizi ziyaret 
edecek olan lngiltere kıralı haşmet
ırı sekizind Edvard'ın resmini ta
tıyan pullar, bugün (1 eyllil 936 sa
lı) lngiltere'de satııa çıkacaktır. Bu 
pul, genç kıralın beğendiği :ıekilde 
basit ve moderndir. Eğer halk tara
lrndan beğenilmezse posta idaresi 
bunu deği-ştırecektir. 

Kıralın pul üzerindeki ba§ı, ba
basının pullarında olduğu gibi sola 
bakmaktadır. Yalnız, beşinci Corc
un başı elle yapılmıştı; yeni kıralrn 
bap bir fotogralidir. 

Sekizinci Edvard, kendi pullau
nr ta§ıyan ilk mektuplar, Türkiycde bulunduğu sıralardı. alacaktır 

Güz.el te.adüf. 

Bizim için mi güzelleşmek i terler? 
. 

MaStlj masası; ültraviyole lambaları; sar kıvıran elektrik makineleri: 

.(ımbı%lar; yağlı ve yağsız kremler; estetik ameliyeler yapan cerrahın 

maplsı, neşteri ve tamporiları; güze11ik mDesst:sesinin 'eşidli fiıeleri, 

zayıflatan buhar kazanları ... 

Bütün bunların resimlerini sıralıyan bir Avrupa dergisi: ''Kadınlar 

~ bizim için (erkekler için) güzelleşmek isterken ne ıstırablar çek.iyorlarf' 
diyor. 

Avrupa dergisinin o sayfasını seyreden bir erkekı '' ••• Bizim içinse sı

batli, temldali ve yaratılışta ıüzel olmalarının yettiğini bilselerdi/" dedi. 

Bir baıkası:- Kadın, modanın elinde bir oyuncak olduğunu se~blldi-
L tf 'b d' ği gün bu ıstırabları çekmekten kurtula.caatır, ceva mı ver ı. 

Bir hdıa, resimleri uzun uzun g6zden geçirdikten sonra, dalgın sor

du: ''Bizde HtetiA: ameliyat yapan tanınmış operatiJr yok, değil mil 

Alil>ahaJar •• 

Mim sınırlar dışında kalmış bir 

turk şehrinde eski harflerle türkça 

bir gazete leyleklerle akbabaların 

muharebesinden bahsediyor ve 

"dün, birk~ siirü leylek takviye 
lııtasrnın muharebe yerine gittiği 

g6rülmüştür,, diyor. 

Herhalde ispanyadaki akbaba

lar, leyleklerle dövüıemiyecei: ka· 

dar meıguldürler I 

Y enişehirdeki akasyalar 

Es~rlik ve beya:slık meselen 

- Ben iyi beyaz olamadı, sen de iyi 
siyah olamadı/ 

llkyaz'da havaların yağıflı gitmesi. Yenişehir caddelerindeki - vaktin

de budanan· genç ahsyaları, ağaç güzelliğinin 6rneği sayılacak bir bale 

getirdi. Ankara Belediyesi, Yeniıehi r solcalclarrndalci akasyalariyle lJğüne
bilir. 

Fakat bizim burada anlatmak istediğimiz bu değil, bu top top ağaçların 

.sık dallan altuJdaa, bizde uzunca sayılacak boyluların geçemediğidir. 

YeniffllUre yeni taıınan 1.86 boyunda bir arkadaşımız: ''Ağaçlar kısa, 

boyum uzun, bu mevsimde dalların budanması kabil değil, ben boyumu kz

altamam, cadde ortasından yürümek tehlikeli; ne yapacağımı bilemiyo
rum, .. diyordu. 

Evet, bu ml!him meseleyi nasıl halletmeli? 

• •• •• • GVNLiJK TAKViM 
1 EYLÜL 1936 SALI 

13 Cemaziye1ilur 13551 - Başkumandanın tarihr emri: Ordular hedefiniz 
Akdenizdir. İleri 1 (1922). 

- Kütahyanın kurtuluşu. (922). 
- Türkiye birinci milli tıp kongresi Büyük Millet 

19 Ağustos 1352 

HıcLrellez 119 Meclisi salonunda toplandı. (1925). 
- Muallimlere ve halka yeni harfleri öğretmek 

için kurslar açıldı. (928). 
Günetin doğması 5,27 - Atatürk, Çanakkale ve Geliboluyu ziyaret etti-

ı Jer. (928). 
Giinetin batması 18.44 - Yalovanın imarına başlandı. (929). 

- Denizyolları işletme inhisan işe başladı. (933). .•.... -.. -............................................. . 

Proles6r Nimbüs'Dn ımc~raları - inan kendini tHelJj etmek istedikten ıoara • .,.. 

ULUS 

BaşhakaııımıL 
• • • • • Izn ııre gıttı 

İstanbul, 31 (Telefonla) Başha-

kanlsmet lnöniı, beraberin:le sıhat ba
kanı B. Refik Saydam ve ekonomi ba· 
kanı Celal Bayar oldugu halde İzmir fu 

varının açılış torenini yapmak uzere, 
bugiin İzmir vapuru ile İzmire -hareket 

etmiştir. 
Başbakan vapurda şehrımizdeki ba

kanlar, saylavlar, İstanbul valısi, cmni· 
yet direktorü vedaha bir <_Sok zevat ta
rafından seHimlanmış ve uğurlanmı tır. 

Kamutay heyeti 
Çanakkalede Mehmet 
Çavuş abidesinede 

çelenk koydu 
Çanakkale, 31 (A.A.) - Kamutay 

reis vekilleri Nuri Conkcr ve Fikret Sı· 
lay başkanlığında Mehmed Çavuş abi· 
desine giden sayla• htyctine vali Niza· 
meddin Ataker'le tümgeneral Hüsnü 
Kılkıf, vilayet ve halk partisi erkanı, 
Eceabat kazası halkı ve civar köyler 
halkı ittirak ctmit ve abideye çelenk 
konduktan sonra emekli general Kbım 
İzmir tarafından o sahada geçen şerefli 
harbın essiz kahramanlıkları bütün zi· 

aretçil;re canlı bir şekilde anlatılmı' :e hazır bulunanların göğüslerini kabar
tan bu mühim nutku emekli general 
Naci İldenizin beliğ bir söylevi ta~~ e~- . 
mittir. Buradan Cönk baymna gıdildıgı 
ıaman orada cereyan edip Çanakkale'nin 
ve lstanbulun mukadderatım kurtaran 
mühim harbıo safahatı, bu harbe bilfill 
iştirak eden ve yaralanan Kamutay baş· 
kan vekillerinden Nuri Conker tarafın· 
dan heyecanla izah edilmiş ve bilhassa 
bu şanlı zaferi idare eden ve kazanan 
AtatUrk'ün tatbik ettiği dahiyane ha· 
reketleri derin bir vukuf ile anlatılmış 
ve oradakiler sevinçten göz yaşlan dök· 
müştür Törenden dönen heyet 1 7 de 
Konya vapu~ ile 1stanbul'a uğurlan
mıştır. 

DİL KÖŞESi : 
Bir lstanbul gazetesinde büyük bati· 

]erle ıöyle bir baılığa rastlıyoruz. : 
•• Bir kıtlanın bütün zabitleri kur

tulamıyacaklarını anlayınca haragirl 

yaptılar." 
lşte manası üzerinde biç dqünül • 

meden büyük bir kayıdsı:dıkla Jıullı • 
nrlmış bir kelime ''haragiri" 

Harıgiri, ]aponyada yapılmıf 1'ir 
usuldür ve yüksel: bir lilir ve ideal uğ
runda bir jest olsun diye bir yurdseve· 
rin karnını yararak kendim 61d0rmesi· 
ne denir. 

Burada b6yle "bir Jest mevzuu bahs 
değildir. Ölenlerin, karınlarını yarmak 
suretiyle hayatlarına son vermiş olduk· 
larım Jse hiç sanmıyorum. Sadec• diJş· 
mamn eline geçmek ve işken~lerle 
~ldürülmektense kendi kendini öldür
müş olan bu adamların hare'lretinde hiç 
bir kahramanlık yoktur. Ve hattl, bir 
bakıma bu bir Jcor1caklı1ctzr bile. Şu 
halde haraglri tlbirinin bunlar ha1c1un
da kullanılması tamamiyl• yersiz ve 
yanlıştır. 

••• 
••o halde telaşa ve fiatları 25 Jruru· 

p indirmenin ne sırası vardı?" 
''Telaşa" dedikten sonra "indirme

ye" demek Jbımlcen "indirmenirl' 
denmiş olması cflmlenin irtibatım boz -
muştur. ••Ne sırası vardır tlbirl df! 

yanlıştır. "Ne manası vardi" mı demek 
istenmiş. 

halk evinde 
30 ağustosun 

Halkcvinin 30 agustos bayranunı 

kutlamak için hazırladıgı program dun 
gece de ordudan davetlilere verildi. 

Cıcccyı şair Kamuran Bozkır açtı ve 

30 aguscoı. zaferi ve bu zafere gelınceyc 
.kaaar ge<_Scn mılh mücadele safnalanrun 
hır hulasasını verdi. Atatürk için: 'Mil
letle konu§tu, inandıklarına ınandırdı. 

Çobanla, efendiyle, zenginle, fakirle, za
bitle askerle, alımedle mdımedlc elelc 
verdi... O sıralarda Anadolu hartası Ü· 

zerinde yapılan her harb oyunu bir za. 
fer telakki lunuyor, her zafer bir harb o-

1yunu kadar küçijk görülüyordu. Mus
tafa Kemal ve onun zabitleri, erlrani har
biyesi i<,Sin ... ,, sözlerini söyledikten son
ra devam ederek 30 ağustos zaferinin 
manasını tebarüz ettirdi ve dedi ki: 
"İstiklal harbimiz, bilhassa 30 ağustos 
.zaferi Atatürk inkiUibırun bafanlabil
mesi, bugünkü yeniliklerin, lcaJkmmaJa 
rın gelebilmesi için, müstemlekeci isti
ladan, ecnebi boyqnduruğundan, yan 
müstemleke bir durumdan kurtulu§ har
bıdırl,, 

Kamuran Bozkır sözlerinin bir ye

rinde halkın bir bUtünlük halinde cep

heye akınını anlatırken dedi ki: "Yok· 

luk içinde, namussuz saray idaresi

nin soyup soğana çevirdiği tUrk toprak· 

Jarı üstünde vatanı kurtarmak, istikla

le kavuşmak için yürekler par~lanı

yor, erkekler cepheye koşuyor, kadın· 

tar dilinden, di§inden artırdığını cep· 

heye yolluyor, analar, iki zeytin tane

siyle sUd yaparak çocuklarını emziri

yor ... at, öküz, deri, sahtiyan, don, 

gömlek, azık, çarık, kağnı, yaylı ne bu

lunursa cepheye yetiştiriliyor • .'' Bozkır 

sözlerini şöyle bitirdi: "Bu kavgada ö
lenler 1 Sağ kalanlar 1 Haki caketinde 
kurşun yarası taşıyan zabitler, Meh· 

medler, Ahmedler 1 Kocasını oraya 
gömmüş dul kadınlar! 

Bütün bir milleti bir ana gibi tam, 
bir ana gibi ağrılar içinde doğuran A· 

tatürk l Hepinize candan selam ve say
gı I" 

Halk tarafından şiddetle alkışlanan 
bu açık konu.masmdan sonra Aziz Er--

ikinci gecesi .. 

J 
yalaz "Dumlupınar" adlı bir ,ııtltl 
kudu, beğenildi ve alkışlan~ ~ 

Sonra Nevşehirli saz pırleP 
ve Tahsin halk türküleri ~aıdııatctL t;,. 

İnkılaba aid filmler gösteril ~ 
tiklal piyesinin muvaffakıyetle 
linden sonra gece sona erdi. ~ 

Bu akşam da Halkevinde 
re devam edecektir. 

Gündelik 

A\ Rl PA BUHRANI 
( BaŞJ 1. mci say! ad•) 

her türlü konferamı.r: ~e.~ 
büyük bir muvaffakıy~ ~ 
rayor. Verilen sözlerin ~ 
zalann kıymeti birkaç •Y ~ 
kendiliğinden ortadan ~~ 
hangi tekilde olursa olsun ~ 
rin biribirine verdikleri tiİıS ~ 
kendi ruhlarında bir emniyet 
yaratmıyor. .... 
Velhuıl Avrupa nikbin bir _t- "'; 

le dahi, korkunç ve ağlallll"-.-!t 
manzara teşkil etmektedr• 
zekismm asırlarca ça~ ~ 
ıud bir neticesi olan A vTUP9 
niyeti nihayet bu kadar ~ ~ 
tehdid karJısmda kalmaın•tb'· ~ 
cek gecelerin neler doğuracai' ~ 
değildir. Fatal"mn henüz~ .... fMr 
zünde hakim olduğunu bir ,,._ 
terecektir. Y almz bir teselli 
varsa o da aklıselim yerini ,r.ıı 
hafaza etmekt~dir. 1914 ~..ld 
noksan vasıtalar içinde bu pu-

ribat yapmıflı. Aradan g~..lda 
yıl, tahrib vasbaları keıf euı---
ima irısanlık aleyhine 
Yeni çıkacak bir harbm 1 
maddi ve manevı zararı dii 
bile mümkün değildir. Arki19 --.
bugünkü hali karJısında T~ 
iftihalı bir harbçı ve ne de illf ... 
mütevekkil bir aulhçudur. Pt4 ; .&il' 

ve menfaatlerinin gösterdiiİ. ~ 
met içinde ve sulh sev~ • ~-- ~ 
ufatiyle sadece hidiaekri bUJ-

ehemiyetle takib etmekt~~A 
N.A.K~u~ 

Şehir hayatının babı 
tahri' edici güriiltülc• 
rinden pek haklı olarak 
fikiyet ederken, buna 
karp alınmasını iıtedl· 
fimiz tedbirlerin çok 
hareketsiı otan eosyal 
hayatımızı bUıbUtUn .a
nüklettirmemeıine de 
dikkat etmeliyiz. 

leia olmadığını kolayca 
tasdik edeniniz. 

Medeni adamın, l1ı uy
ku ve istirahat zamanla· 
rmda ıUkOna ve sessiz
liğe ne kadar ihtiyacı 
varsa, eğlenceye ayırdı· 
ğı zamanlarda da coşma
ya ve neşelenmeye, ha· 
reketli bir bayat yaşa· 
maya o derece ihtiyacı 
olduğu muhakkaktır. 

Emin olunuz iri efle
nlrken hareketli bir ne
te ile co,maamı bllml
yen adamm. hayattaki 
ı, bBlllmUnde de btlyUk 
eserler başaracak bir e
nerji ve havativet J?<Ss
terme!dne imtdin yoktnr. 
Bq_ itibarla nese ve dl· 
nambmin, hattA en asr• 
n derecesini bile fena 
bir P'özle g8nnemlz doğ
ru olmaz. 

Ferd ölçilsünde değil, 
millet 8lçUsilnde bir psi· 
kolojik tahliJ yaptığmıu: 
zaman, kolayca gördU
filmQz bir hakikat nr
dll" ki, o da, türk toplu
Juiunun. eflenceılnde 
bile lüzumundan fazla 
afır ve uldn olufudur. 

Halkm eilenmesine 
mahıuı çalgılı gazino 
ve bahçelerimizin man
zarasını dikkat ediniz, 
bu hükümde hiç müba-

BOtUn maaalan dolu 
bir bahçe kapısından 1 • 
~rl adımımı attıfnn bir 
gece, birdenbire, bütün 
phıslırı mankenlerden 
mUrekkeb bir mnze kö
teafnln lcarııamda bu· 
Junduğum hi11inl aldım. 
•e ikinci hayret hissim, 
çalgıcıların en çapkın 
ve hareketli bir fokstro
tu, en uyuıuk ve miskin 
bir gazel a~ırlrlrna in· 
dirmek huıusunda g6• 
terdiklerl muvaffakıyet 
oldu. 

Havır, alttlni iddia et
miyelim, eğlenmesini ve 
neşelenmesini bilmlven 
bir milJetlz. Fakat, ben 
tonlulu~umuzda bu$rlln 
milşehede ettl~lmlz bu 
Jcevfiyetln tUrl< milleti
ne haa ruhi bfr haletten 
do~dı1~una k~nı değf. 
Hm. Böyle olmadı~ını 
anlamak lçln. on sene 
1.;lnde, cemivetimizin 
kaııınmrs oldıı~u nese 
ve ha"ket k~bilivetinl 
,..1',. 5nUne getirmek ki· 
fidiT'. 

Tonlulu~umur.""' b11• 
R'{ln mUsı-herle ettHYimiz 
bu huıınslvetl muhRkkali 
Jrf. 81'tT'larca ftevam et
mı, bir uvu•u1dnk telkf· 
nl ft husuılvle kadm"rz 
eemlvet bav,.hnın ll('d[
h hU,.nn d"~ırmmıtur. 
Germf t HırJ,.rrn eer"i· 
yetlft'lf,. f\f'e.-;,.,tl.,. b""~k· 
m1' otdı1lfu tı:ı+Hn ni"1'• 
hff t~m;.,, ....... 1{ ;cine ui
riamlı olduvumuz ıu sı-



1 EYLUL 1936 SALI -
İspanyada iç harb şidde~le~ıdi • 

arrama alevler ıçınde. a 
l d J Alkcı~ır cır<ıyı Juır<ıp oltlu 

( Başc l. irıci say a a Madrid, 31 (A.A.) - Hüküm.et. kuv·. 
d oldu~unu bil· . . bo b drmam 1300 asının sr· çalışmalarından hoşnu vetlerının m ar d k' "Elka· 

. . . b 1 nduğu Toledo a ı dırınıştır. gınmış u u ~ . ı tama• 
ı. ue delı~f·I ayının en bliyük cep esın lrım lwllaı lwrh·u zar .. sar b t • tir 

. . l men hara e mı ' •1· B Jo e ı<:m< c ·an 1 "lT ba langıcında, va ı . 
Hendey. 31 (A.A.) - Royter aJ • htıha ın a1'ans ımuhabirine su beya· 

.. ından: · t-
kuvvetlerınc 

Asilerın. hükumet dikleri 
. . de terk etme 

run'u dort aat ıçın ok edileceği 
takdirde şehnn bu sabah y d"kl rine da• 
hakkında bir ültimatom ver ı e uhte· 
• . bl""f olması m 
ır olan rivayetın bır 0 d abahın 

. . yarısın an s 
ıneldır. ÇUnku gece . bile olma• 

ekizine kadar bir tüfek ate 1 

nuıtır. b"yet hüküm 
ı b" "k bir asa 1 
runda uyu d hşet içinde 

Urmektcdir. BütUn gecekt c Fransa'ya 
rocu ar 

bulunan kadınlar ve ~ . a· Erkek· 
eçmışler ır. .. 

ığınmak için sınırı g . asak edilmiştir. 
lerin şehri terketmelerı Y D N B. 

( AA) - · • 
hun cephesi, 31 . ." '. 1run'u tes· 

. . ·11ıcılerın 
ajansı muhabırı, mı bardıman e• 

d' de bom lim olmadıgı tak ır bah saat 5 de 
d'd' ·n bu sa decekleri teh ı ını . rtası olduğunu 

.değil, 31 ağu to ta gun ° 
haber vermektedir. t' imdilik 

lVlillicjlerin topçu kuvve 1 

Uk\inet muhafaza ediyo~ sonra ço• 
1run'un kuşatılmasın a:iedcn Hen· 

cuklar ve kadınlar Fontara 

dey'e gönderilmiştir. O f ran sınırı geç· 
Şimdiye kadar 250 1 

·yet servi· 
kamatı emnı 

tniştir. Fransız ma d kuvvetlendir· 
ini hi edilecek derece e 

rnişlcrdir. 
.._. n ılrııumların cıyı.' 
rran.CC)u e 

6000 1 buldu . "b" 
lrun ve saıre gı ı 

Pari . 31 (A.A.) ~d ttikleri bölge· 
. 1 · tehdı e 

1 nasyonalı t enn • . ve ,.0 cuk o • 
k d n ıhtıyar ::s 

terden çoğu a ı ' Ulteci Bayon'a gcl-
inak fü:ere 6000 rn l rı bir salgın çık· 

makama • 
1 iniştir. Fransız 'ddetli sıhı tedbır er 

• • -l'Ok 1 
ı:naması ıçın ~ 

atmışlardır. I b ba1wrılı · 
~sil"'' l'tfocfri<f ,ıcl '"r e ttiler 

l burt ımtm 
ğırıı ıom ) _ Millicilere a· 

}{oruna, 31 (A.A. · :Madrid 
1 bir tayyarenın 

ld uç motor u b bardıman et· 
1 bina ını om 

harb bakan gı G beles ıneydanıuı e· 
tiği ve binaları ve ı ı haber vcrih· 

• 1· lıa ara ugrattıg hemayet ı 

yor. l .' J,ı mulı<ırclH• 
E trmncu ur ' . 

icfrft•tlendı k m t ta-
) _ Hu u 

:Madrıd, 31 (A.A·. . . 
bl. edılmt ur • b' 

ıafından tc ıg d 'da buyuk ır 
b E trama ur d 

Muhare e, A ·1 r bu cephe e 
. tır sı e h 

iddet kesbetmı . al mc ıle muce • 
'h'm m ze 1 

ınodern ve ınu 1 lere sahıb bu u· 
hez ve l.ıır çok tayyare toplamışlardı. 

kıtalarını t nan en seçme ukavemet e • 
"'•·ı· l 'mdıyc kadar m ''d mu· ,,.,ıı ıs er _şı Astlirı e, 
rnişlcrdir. Endulus'te dve rn ettniŞ fakat 

. ·adetle eva 
barebe aynı §' k t" bir netice ver· 

f . . de a ı 
her iki tara ısın d siikunet var· 

. pheler e 
tnemiştir. Ötekı ce ;

3 
'd'c vaki olan tay· 

dır. Bu tebliğde, ?.fa n fazla hasar ver· 
}'are taarruzlarının şehre k iyi bildikleri 
ôiği ve bilerin bunu ço kabiliyetini ve 
halde halkın ınukavemetğratmaya çalı • 

.. zafa u li 
tnarievt kuvvetını . T btiğ şu c m• 

·1 ktedır. e tıklan ilave eda rne la mukavemet 
le ile bitmektedir: ••paro 

I" etmek ve yenmek • ıt b bakanr, 

Madrid, 31 (A.A.) -ben:: bala de· 
E 'd ki ınuhare . 'd tramadur a iınlerdekı ! 1 • 

. . . f kat şu son g 
\'am ettığını a . ınnektedir. . 
deti kalmadrğını bı~d Navalınorat cı· 

Kaceres vilayetınde, be olınu tur. 
r bır mJhnre d 

Varında şiddet ı . la'ara vilayetın 
lliı.kiımet kuvvetterı .A l 

53 
esir almı • 

silcrc baskrn '"ermı ler 

lardır. - ·ı muhafı" ef • 
d ru sıvı 

Dün ögleye og ' da Madrıd 
la arasın 

radı, hallan alkı rı . 
1 

dir 
ehri merke ınden geçmış eı • 

l t'lN' '•·imJt• 
Gıuulm·ı'lnıw <1 '' ı 

Hava:. aJ.ın 
Mad d, Jl (A.A.) -

lnuhabırı bıldırıyor: bUtun gün 
Hukumet kuvvetleri, dun etmi ler, 

Al • bombardunan 
to do Leon u . et vermışler· 

bır ~k ya ınlara ebebıy ba"tan 
. a hemen :ıs dır. Sierra Guadarram ' Asens'ın 

. d dır Albay ~gı al vler ıçıc e • fi 'lere taar-
kumanda ındakı milısler, 1 

U ter al· 
kurtrn • ruz ederek bunları l .ıs k llar asi· 

b 'ndeki ·o ' ay Mangad · ın emn k üzere 
1 . gul etme 
erın gerı hatlarını me ğ devam et· 

Alto dö Lcon'u ku atma a 
h'lişlcnjir. 

San Rafael'e 
&tasan bir ~ok 

S ovıa ')•a do ru ve .. 
ıler gon ıınuştu~ 

Vega. avas 
natta bulunmuştu .ı i 

.. _ Asilerin erzakı yoktur v • ~ 
. k yüksekten uçtukları ıçın, 

tayyarelerı ço 1 Elkazarı 
kasrın içine erzak atamaz ar, .. . 

. . de almak mümkundur. 
bir kaç aat ıçın . . ddesi 
F kat binaya iiç kilo ınfıHi.k ma 

a . h"k" t kuvvetle• 
Yerlqıtirilmiştır ve u ume 

. ına meydan ver• 
ri, beyhude insan zıyan • ağ1ı icbar 
memek iııere asileri teshm olm 

~. 'h ylemişle.rdir. 
etmegı tercı e • d h'ikilmet 

• ilk saatlcnn e, l 

G cen~n la lardan bir kaçını pat• 
:kuvvetlen, grm . 

1 1 r ve asilere ses borulany c se • 
)atmış a r olmadıkları takdirde 
lenerck, tcs ın1 •• "hta 
bUtUn binayı berhava edecekkrını ı r 

ctmi lerdır. Elkasır içine sığınmış ~lan 
l·m olmak ıstc• fi ilerden bir kı mı tes ı 

dikleri için, aralarında. her gun. savaş 
cereyan etmektedir ... 

H ··ı· .. ııct tı. ilerin lıiicuml<ırmm it ·"' ·ıı·. .. k .. tiil<liiğii n;; in r. ı rı) or 
1ms u r ) tç i~lcri ba· 

Madrid, 31 (A.A. - . • 
b b h asilerin yenıden taar 

kanlığı, ~. s.~ a "ri tiklerini fakat bil· 
ruz tcşebbusune ga. ş .. k'irtüldüklennl 
tün cephelerde gen pus l 

bildirmi tir. . a ilerin sekiz 
H"kümet kuvvetlen, s 

u 1 ı Uzerine biribiri ardın· 
saat Nava mora .. kil t 

t klan blitiın hiıcumları pus r • ca yap 1 

müşlcrdir. · "h · 
d b"'kümet kuvvetlen ı tı• Malaga a u 

J!ilcilerin şiddetli bir taarruzunu kır-
mışlar ve bir çok esir ile harb malzeme· 

si elde etmişlerdir. 

Guatltırrtmıa' tltı... . 
İhtilalcilerin Guadarrama eephesı 

. z ırindeki hücumları da aynı suretle 
u m kalmıştır. Yiız kadar fisi ölmü , 
!::ııarmdn Fa tan gelen l~ji>:on.erler 

b. çok esir elde edılnıı tır. 
bulunan ır ba akı 

H ukuınet kuvvetleri Kordo } • 
·ı ri zaptetmı lerdır. nmd >enı m V;tl c . 

d etr fında eh mıyetsız çarpı • Crana a • 
mal r olmu tur. 

Guipu ko ceph ınde asken v ı· 
t d ı m ma tır. lrun da bulun n . 

~e e çocuklarla ıhtıyarlar, • ş hırden 
ın 'I: 1 k ı~ran ya gonderilınişlerdır 

çıkarı ar 

· ı m bonıbllrdı· 
Kan ıorJJU "~"'" • 

"11ıt•rilwcla lıuld,•ı maru ., 
111 andırdı 

• •31 (A.A.) _ Gaskonya 
Va ını,ton, "d 

' 'k ''Kan" torpı o u acıklarında amerı an boın 
. • 1 tayyaresi tarafından • 

bır ıspany 0 bardıman bura· 
ba dnnan edilmiştır. Bom 

r . b" infial uyandırmıştır. Bura· da derın ır 

d ki intibaa gore ispanyol kıyılnrının 
a • • e11 ve boyu· abluk sına saygı go termıy • 

na :Madridde protestolarda bulun~n a 
merikalılara mugber olan marksıstl.er 
bu harekette bulunmakla ôç almak 1 • 

• terdir Eger bu cihet sabit olursa 
temı~ · , . b" 
mezkur Midi eye bıl~a a vahım ır ma-
h" et atfedilmektedır. 
ıy Dış b kanı Hull diın geceyi dış ba· 

1 ğ da gerırmi ve devamlı olarak 
kanı ı~ 'S • 

"sı' Ruzvelt ve amıralhkla tc· cumur reı 
lefon muhabereleri yapmı tır. 

El.:ilerirı tmlri<l lı~i l,·iinwtirw 
gihulcrdilderr ıwt<ı 

31 (A.A.) - Şimdi Fran· 
Hendey, • h d 

J n • do • Luız e rın e 
sada Sen • ea . ı 

tel f memleketi n sp n· 
bulun. nd _.,tik delegelerı, Madnd 
yadakı ..... 1 d" 

b" nota gondermış er ır 
hUkumetı ır . 

d cumle den ılı} or ki. Bu not .ı e d 
.. Kordıplomatigin en kı em 
. - kl r uzerlne. bir fikır tea 1 1 

• ınin t 1 
' l · çı ve diı loınatlar n. panya sı-

yapılmkı şimdıki hadiselerden duy-
·ı h 1 ının k 4 

vı ıstıraplara ne derece} e r 
du u • bir kere dah nlaşılm • 
• ·r k ettıgı 
ıştı milleti in tıı hını hafaf-
tır. tsp~n;: kordipl matik, Madrid hu· 
ıcunek ıç rarak her ik tarafın sı-
k etıne ba vu • 

blarını azaltmayı t mın 
vil halkın ı tı~ et alması için bir ta· 

d k bir va ıy 
e ece 1 ağıı ha ır oldugunu 

utta bu unm 
va d' lom tik bu tava • 
soylemi ur. Klor ·~ keri hiç bir me c

"le ı\a a ve 
autu 1 k niyetinde de it-
leye mudahale etme 

dir. "k kıl" a tngiltere, Fransa, 
Bu vesı " • d N 

• 'ka Çekoslovakya, Bollan a, or· 
Belçı • d" \:C İsveç diplomatik 
veç, Finlnn ıyıı 

ULUS 

NORVEÇ'DE:' 

il. Kolıı'mı oııycı notası 

h<1ld:ınd<e beymuıtı 
O lo, 31 (A. 

A.) - Dış bakanı 
B. Koht, Ostoya 
dönmliş ve sov• 
yet elçisinin T· 
roçkinin ikameti 
hakkındaki b e • 
yana tından 
ve Cenevre· 
d c tethi çılığe 

kar ı millettcra· dair ecre} an 
sı andla ma yapılmasına d ek de 
eden mi.ızakerelcrden bahse er • 

mi tir ki : ndlaşmaya i • 
' - Norveç böyle bır a 

Norveç. mescle-
tirak edecektir. Fakat c hesinden 
yi, milletlerara ı hukuk ~ ebet 
ve Sovyet Ru ya l1e dostluk mu:~ • 
leri bakımından mütalea edece t r. 

FlLISTIN'DE: 

. ı ··· · mıılw/"z" r"ziyt'I ı<ılum ıgım 
edhor 

1 A A ) _ Arab yuk ek 
KudU • 3 ( . l' de ezcum· 

komitesi neşretdği bır teb ıg 

le diyor ki : biıkumetinin 
"Yuk ek komıte Irak . . 

k ar vermıştu.Bu 
tavas utunu kabule •ar miteler konfc· 
arada grev mıntakav1 ko d ede.o 

kadar evam ran ının toplantısına 

cektir.,. . i iktik gösterme· 
Vaziyet hıç bır de ş kt 

• hafaıa etme e· den aynı vahameU ınu 

dir. 

JNGIL TERE'DE: 

I r'-'de foııi lwl'Clcla Qıwcn a ~ 
Londra, 31 (A.A) - Quee? M ry 

m vi kortel yı alnu tır. Bu gemı, atlan• 
tik denizini, Normandie'nin saatte SO 31 

mil urat yapmasına karşı, 30,63 mil 
Uratle ve Normandie'den Uç saat 31 

dakika daha önce varmak artiyle, gnrb
den arka katetmi tir. 

Queen Mary'nııı yaptığı bu ef er 
Ambro • Light ile Bı hops • Sock • 
raaında olup uç un, yırmi uç saat elli 
yedı dakikada yapılmı tır. 

1'o))cır<'; cil.(>ri greı mi , 
~ l'IJ(tOOf..lar °? 

Londra. 
0

31 (AA ) - Deyli Tel raf 
Gazet ın haber verildiğine gore, in· 
gılı tayyare fabrik tarı işc;ilerı arasın· 
da bır grevin ba go termeaı imk n da· 
hılindcdir. So} lendı ıne gorc, bır işçi 
ko 'te i, 40 bın ingihz amelesine mura· 
caat ederek grevın yapılıp yapılmama
sı hakkında bır karar venn !erini ken. 
dilerinden istemi tır. 

1T LYA'DA: 

IJ, fu olini llomu"ya gitti 
Avellcnio, 31 (A. A.) - B. Mu oli

nl bugün tayyare ile Romaya hareket 
etmi ve a keri kıtal r ve halk tarafın· 
dan heyecanla alkı l nmıştır. 

J iy<mo'd"J..·i )·eni ;,,ılyan el.çisi 
Viyana, Si (A. A.) - İtalyanın ye· 

ni Viyana elçisi Salata bugün buraya 
gelmi ve hemen vıızlfesine başlamıştır. 

mlime illeri tarafından imza edilmiş· 
tir. Amerika ve Japonya bu te ebbU e 
i tirak etmemi lerdir. 

ı panyol hükumeti, bu topl ntıya 
kendi inin de bir delege gönderdifl 
h kkında ne redilen haber& tekzib et

m ktcdir. 
IA>ndra 31 ( A A - Royter jan

ıının rcsm bır 1. )'n kt n h ber Jdıgı• 
ı ilı h kilmeti, Hendey'de 

n elçılerin İspanya iç harbı için 
t va ut b lunma a te obüs etmele· 
ri "htlmal vermem ktedir. 

's nıldı ına göt . B it oya hukU
metl. elçiler tar fmdan Mndrid'c bir 
te ebt > apıldı ından hic haberdar 

de ildir. 
öte taraft n Ro ter A ian ı, Hen-

de 'de bulun b r lçllerin, hUkUınet 
tar ftnr1 rirl iter ara ında bir ta· 
vassut iy eti ütm lerinin muhtemel 
bulundu unu ve r kat o.bu çalı maların 
tamamiyle hususi oldu unu h her ver• 
mcktedir Britan} a hUkUmcti iisl dele· 

teriyle lspan} a hUkumeti delegeleri· 
nin Hendey'deki yabancı elçileri ııör· 
duklerine dair hi~ blr matfunata salıib 
de Udır. ~ 

M& L za 

ER 
MACARISTAN'DA t 

Kabirıo brılrıvmı mı çıl•<ı<:llk? 

Viyana, 31 (A.A.) - 'Hava aj n ı 

bildiriyor: 
B. Gombö un sıhı vaziyeti bir kabi· 

ne buhranının yakın oldu ~nu tahmin 
ettirmektedir. 

D. Gombö dUn ak m Ma ytetenı'· 
den avdetle gazetecilere "salı giınU h • 
diseler cereyan edecegini'' soylemiştir. 

B. Gömbö ün ıhi sebebleriyle istif 
edeceği yahud muvakkat bir zaman i· 
çin izin alacağı henliz belli değildir. 
Harb bakanının hemen tayin edilmesi 
ihtimali vardır. Harb bakanlığına B. 
Gömboşün eski hususı kalem mUdürU B. 
Charle Bartha getirilecetkir. 

mimi llm·ıi cWmlii 
liudape te, 31 (A. A.) - Naib aml· 

ral Horti, Avu turyada yaptığı eyaha
tinden donmiıştür. -----
YUNANISTAN'DA: 

l~vir rrnırmıi t aU~i i. ıi/a t•tti 
Atina, 31 ( A.A.) - Epir umumi v • 

1i i general Panayotakos ailevı e babtan 

dol yı i tifa etmiştir. General Panayo· 

takosun bu i tifa ı kabul olunmu ve 

yerine mUtekaid general K:irini t yln 
olunmu tur, 

SON DAKiKA: 

• 

ı lwı llcıl.':(mı 

Kiyef'c gitti 
Moskova, 31 

( A.A.) - Fran
sız ihhiye baka· 
nı B. Scllıeı Kı

yef'e g e 1 m i -
t ~ \ • Kendı ı

ı' yakında 1o -
kovaya g e 1 • 
m e s i beklen-

., 
w 

mektedır. B Sellıcr 

n. Ki~<ıv ;.:' ,,,. 11wlm:1 oldu 
Pari . 31 (A 

A.) - B. Kiap. 
Pari on altıncı 

eçim dnircsinin 
ikinci kısmı tara
f ınclan, ölen B. 
L teyri'nin yeri· 
ne mebu eçil· 
mi tir. 

B. Kiap. 6488 
seçiciden 
4618 nin reyi ile 
seçilmiştir. 

Ondan onra 
rey almıştır. 

B Kıap 

o yali t namzedi 7 55 

Ajakaio, 31 (A.A.) - E ki b k. n, 
radikal so yalist Adolf Landru, meclla 
tarafından seçimi red edileı\ B. Jan 
Kiap'm yerine mebus eçilmiştir. 

B. Titüleskoııuıı ye11.i kabineııılı 
dı ında kalıııası ıııeselesi, etrafıııda 
a. Tataresko, eski dış bakanının Milletler 
Cemiyeti delegeliğinde kalmasını istiyor 

B. Titulcsko· 
nun, yeni kurulan 

Romen kabine i· 
nın dı ında bır • 
kılma ı Avrupa 
azetclerıni i ga

le devam etmek· 
tedir. 

Bu hAdi yi U· 

mumi ot rak c ef. 
le karşılıyan fran· 
ız gazeteleri, ka

bine buhranının 

B. Tıtuleskoyu 

"atlatmak'' ıçın 
B. Tıtulcsko ihdas edildiği nok-

tasında hemen hemen birle mektedir. 
Gazeteler, Fran a ve Sovyetler Birli· 
ğine clo t1uk taraftarı olan B. Titules· 
ko'nun sıy snl abadan uzaklaşmaaiylc, 
Romen ıya sında BerHn'c do~ru bir 
temayiıl ha ıl olma r ihtimalinden de 
kaygılanmaktadırlar. 

e<•• 
Leh gazeteleri ise B. Titule konun 

leyhine fikir yürUtmektedirler. KurJ· 
eri Porlınni gazetesi, Romen devlet ada· 
mının ahsi ve hodbin bir sıyasa güd· 
du UnU ve her vaziyeti bir kördUğUm 

i haline getirdi inl, Kurjer Pol ki i e B. 
Tituleskonun kuvvetli olan sıyn at 

h iyetinin kendi ini m nfı bir suret· 
te go terdigini öylemektedir. 

• 
Hadi enin M car kamo> unda U)'an· 

dırdı •ı al k da buyuktur. Hükümetin 
yarı re mi azete i E ti U j ag, bu su· 
kutun ebcbini Sovyet • Fran ız • Çek 
bloku etrafında Roman) ada kopan sa 
vaşta aratmak gerekti ini 1ı1e bunun, 1tü· 
çük antantın tefes Uhu yolunda ye• 

>ayan 

Londra 31 (A A ) - Bn. Ozerski, 

B. Ozeı kı'nin gen ça ırılın ınm ov· 

yetl rın yaptıkları iyasal tasfıye il n-

1 kah olduğu hakkındaki riv yetlerin 

G ıı ral R dz · • 
ııııg 

P ri , 31 (A.A) - Leh ordu u ba' 
kumandanı G n ral Ryd -Smygli bu s • 
hah meçhul a ketin mezarını selamla. 
nııptır. 

nı bir amare oldu unu söylemckt drr. 
HUkUmetin ba ka bir g zetesi de bu 
değişikli in na yonallst "demir muh • 
fıı~lar" cemıyetinın de iktidarn 1 tır • 
kine yol açm kta oldu unu y zryor, 

• 
B. Titülesko lıastcr 

Montekarlo, 31 (A. A ) - Montr6 
muahedesindenberi Kap • Maritim'dc 

ikamet eden B. T&tUle ko, birkaç gun· 
denbcrı ınalaryadan muztariptir. Dun 
nkşam iddetll bir nöbet geçirmi vo 
sıhhi vaziyeti kaygı uy ndırmı tır. 

IJı H"1.mılı1.ıa n. Titrılc lwmm 
<ulcınıforı deği tiriliyor 

Bukre , 31 (A. A) - Yeni dı 1..ıa. 
kanının bugUn ilk işi TitUle ko'nun • 
damı olan dış bakanlık genel elcreterl· 
ni deği tirmek olmu tur. 

Diğer taraftan yakında elçı' •r r .. 
ında d mühim deği lkliklcr yapılac • 

gı ve bilhas Roma, Berlin, Varşov 
ve Moskova elçilerinin deği tirilece l 
h ber verilmektedir. 

il. 1'itıılcslw lilleıl •r C(•mİ) eti 
d<•lcgeliğindc lmltınıl: mı ? 
BUkre , 31 (A.A.) - Başbakan T -

tare ko E ki dış bakanı Tıtule koya bl' 
telgr f çekerek Romanyayı MHletler 
Cemiyetinde temsıle devam eunesini 
istcr.ıiştir. Bu tel rafa Titule ko henU 
ce ... ab vcrmcmiştır. 

n. ıı torıe im lt.nl)(I t•lô İ)lf 
1.-011 11 Şilt 

Bukr , 31 (A.A.) - Yeni dı bak • 
nı Antonc ko, bu akşam İtalyan elçi i· 
ni kabul ederek kendi iylc bir buçuk 
aa t goru mU tUr. 

)) yanal 
dogru olmadığını g zetclere bylema 
ve demıştir kı: 

"- Kocam bana evvelki giın telefon 
etmiş ve bugUn tayyare ile Londr 
ya geleceğıni haber vermiştir. 

' B. luııı a 1 oııu tu 
Pnri , 31, (A. A.) - General Rydz 

Smigly, Tatik.:ın otclınde &aat 11 de B. 
Blumla göru mU tUr. B. Daladier mu· 
mnileyh erefine buyuk bir oı;lc ziy • 
Ictı venniştlr. 



"' YFA 4 

T • 
ı a ib a a a 

• 
xxı 

l'aıan: Ma:ı KEMMERlCH 

Yahudilerin vaziyeti ltalya'da daha 
1yi değildi. Keyosler isminde bir sey· 
yahın hatıralarında anlattığına göre 
1730 senesinde İtalya'da çok şiddetli 
yahudl kanunları hUküm sürmektedir. 
Mesela Meryem veya azizlere veya 
bunların resimlerine karşı en ufak bir 
hürmetsizliğin cezası idamdır. 14 yaşı

tn bitiren erkek veya kız yahudiler sağ 
memeleri üzerinde sarı bir daire işare· 
ti bulundurmağa mecburdurlar. Ana 
baba. hırlstiyan olan evladına miras 

Jıiascsini derhal verecektir. lsa'nın ölü· 
mü yortusunda yahudiler üç gün evle· 
rinden çıkmıyacaklardır. Çıkanlar 

hapse atılacak ve kendilerine ekmek 
lle sudan başka bir rey verilmiyecektir. 
Bu yortu esnasında yahudilerin bir mu
siki aleti çalmaları da şiddetle yasak
tır. Aksini yapanlara şehir meydanın· 
da aleni dayak atılacaktır. 

* Frankfurt protestan bir şehirdi ve 
tam hıristlyanlara layık bir müsamaha 
ıöstererek 1591 denbcri bir tek katolik 
azaya belediye meclisine girmek hak
iını vermemişti. 

* 1781 de Alman yada protestanların 

l>ulunduğu yerlerde bir kanun çıkmış· 
tır ki buna nazaran katolikler esnaf 
tarafından çıraklığa kabul edilecek fa. 
kat bunlara usta olmak hakkı verilmi
fecekti. .•. ... 

1624 den itibaren Frankfurt'ta kato
liklerin doktorluğuna müsaade edilme
miştir. Ancak 1796 da Lejeune isminde 
bir katolik doktor bu müsaadeyi tekrar 
alabilmiştir. 

* 18 inci asırda Frankf urt'ta yahu dl 
\'eya katolik mahpusların yanına, ida
ma götürülürken bile papaz veya ha· 
bam bırakılmaz, bunların yerine pro
testan rahibler gönderllirdL 1750 de 
katolik idama götürülürken evi yol Us
tünde olan aynı mezhepten bir papas 
penceresinden zavallı mahkfunu takdis 
etmif fakat bunun far.kına varan hal
kın elinden canını zor kurtarmıştır. 
6ehir meclisi bunun üzerine katolik 
papasların bu yoldaki mlidahalelerini 
fiddetle meneden ve hapisle tcbdid e
den bir beyanname çıkarmağa mecbur 
.:>]muştur. 

* Hamburg da protestan bir şehir ol-
muştu ve burada da katolikler ancak 
bir protestan papazın önünde nikah e
dilebiliyorlardı. ı 781 de lehirde her 
mezhebin kilisesi olabilmesine müsaa
de edildikten sonra bile katolikler baş
ka bir mezhep papazının takdisi ile ni
kihlanmağa mecbur edilmişlerdir. 

Hamburg'da bütün hrristiyan mez
heplerinin müsavi olduğu ancak 1806 

da ilan edilmiştir. 

* . 
On dokuzuncu asır başlarına kadar 

hiç bir esnaf loncası ve hiç bir sanat 
kendi mezhebinde olmıyanlara ustalık 
hakkı vermezdi. 

* 1855 de Speier'de bir yahudi kadın 
lle evlenmiş olnn bir hıristlyan dini 
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Çeviren: S. ALI 

mecliıı tarafından cemaatten kovul· 
muştur. .. .. ~ 

Gottfried Thomasius adındaki bir 
din muallimi 1893 de Erlangcn'de neş
rettiği liselere mahsus din kitabında 

birçok kerametler savurmakla beraber 
bilhassa İncil'deki "ahirette mükafat 
.görmek için iyilik ediniz,, fikdnin Ho
ratius•un "iyilik etmek için iyilik edi
niz .. fikrine nazaran ahlakça daha ylik
sck bir görüşe tercüman olduğunu id
dia etmektedir. 

* Tebaalarına kanunen değilse· de fi-
len tam bir din hUrriyeti veren hüküm
dar büyük Friedrich'dir. Bu hürriyet 
ancak 1794 de Prusya meclisi tarafın
dan tanınmıştır; fakat devletin bir lüt
fü olarak değil, "halkın anadan doğma 
bir hakkr'' olarak ... Telakkiler ne ça
buk değişiyor ... 

* İmparator ikinci Joseph de teba-
alarına din ve vicdan hürriyetini ver• 
mek istemiş fakat etr~mın müdahale· 
si yüzünden ancak şu yolda bir karar
name neşredebilmiştir: 

"Katolik dinini terketmek istiyen 
phıslar evvela altı hafta müddetle ma
nastırlarda veya mahallesi papazları 

nezdinde ders görecek ve bu esnada 
kendisine papazlar tarafından, işlemek 
üzere olduğu dehs.etli hatanın bUyük
IU~U anlatılacaktır. Katolik dinini terk
edenler ancak Luter veya Caluin'in 
mezheblerine veya ortodoks mezhebi· 
ne girebilirler. Herhangi bir tebaa bun
lardan başka bir dine dönmek isterse 
talebi reddedilecek ve kendisine, yer
yüzünde böyle bir dinin mevcudiyeti 
tanınmadığı' ve mevcudiyetine taham
mül edilemiyeceği bildirilecektir." 

Buna rağmen bu kararname ruhlar
da müthiş bir hürriyet havası gibi es. 
miştir. 

;~ .. 
Avusturyada 18 inci asır sonlarına 

kadar katolik mezhebinden maada me.z
heblerin kiliseleri bulunmasına müsaa
de edilmezdi .. Bunlar ancak "çan ku· 
lesi ve caddeye kapısı olmıyan" iba
dethaneler yaptırabiJirlerdi. 

* Fransa'da ihtilalden az evel ve on-

beşinci Louis tarafından verilen bir 
müsaade ile protestanların baba, ana 
ve zevç, zevce olmak hakları tanınmış
tır. 

* İngilterede vicdan hürriyeti ve din 
müsavatı ancak 1828 senesinde tama
men verilmiştir. 

* Tam bir vicdan hürriyetini kabul ve 
tatbik etmek şerefi Fransa ihtilali ile 
hürriyetçi Amerika cumuriyetine aid
dir. Birleşik Amerika devletlerinin 13 

birincikanun 1791 tarihli ana yasasın· 

Fudhol milli takımımız B ytende yaptığı ına~ 
Almanya likinJe ge~en ıene ikinci ve bu •ene dördüncü olanSile.ıya muhtelit takımı ile bu a

ym on doku.ıuncu günü bir ma, yapan ve 2. 2 berabere kalan milli latbol takımımız oyun tarzı "' 
oyuncuları hakkında alman gaz.ete/erinde rastlaclığımı.ı yazılardan ıu hülôsaları 'ıkardık: 

• lf 
dan karşılaştıkları oyuncclarJ.a .. ır c• Boyten'de çıkan Ostdoy~e Morgen

. d, post gazetesın en: 
Daha başlangıçta söyliyelim ki, iki 

ikiye neticesi sahada gösterilen kabili
yete tamamen uygundur. 

Her iki takıın hakkında ve hususiy· 
le bu takımların hücum hatlarındaki 
verimsizlik dolayısiyle bir parça inki
sara uğradık. 

Şarktan gelen misafirler bUyük bir 
alaka uyandırdılar. Türkler güzel bir 
teknikle oynıyorlardı. M uhacimleri, 
haddinden fazla hafif ve tesirsiz idi
ler. Öyle anlaşılıyor ki türk futbolcu
ları bizim anladığımız tarzda mücadele 
ederek yüklenemiyorlar. 

En elverişli vaziyetlerde bi1e şnrj 
yapmasını bilmedikleri için birçok gol 
fırsatlarını kaçırıyorlardı. Oyun tarz· 
ları, göze çok ho görünüyor, lakin te
sirsiz kalıyordu. Türkler haddinden 
fazla açıklarla oynuyorlar. Onlarda, 
gol yapmak imkanını \•eren orta ve de
rinleme kombinezonunun eksikliği var
dı. 

Kafa oyunu tekniğinde bizim oyun
culara çok üstündürler. Oyuncuları a· 
rasmda bilhassa driblingleri ile göze 
çarpan ve yegane şütör olan Gündiiı 

Kılıç temayüz ediyordu. 

HeJe ikinci haftayımda açıktan akış
lariyle hassaten tehlikeli bir hal alan 
ve çok çevik bir oyuncu olan sağaçık 

~OIJlaTeancraıw 

BOTUN DONYADA DEHiN 
\ Kl.'I..ER PY ANDIRAN ESFR: 

fOPYEK{JN 
IIARB 

(Der totale K rie~) 

Niyazi Sel, çok zarif ve tenevvulu oy
nıyordu. Hakkr çok dürbin bir idareci 
olduğunu gösteriyordu. Geçilmeleri 
çok gü~ olan müdafi Lütfi Aksoy ile 

Hüsnü Savman kendilerine emin oyun· 
culardı. Ancak, Şllezyalıların hücum 
hattı pek büyük bir kabiliyet göstere-

mediğinden müdafilere de pek çok iş 

düşmiyordu. Cihad Arman hem zeki 
ve hem de seri bir kaleci olduğu 1förü-

IUyordu. Hasılı misafirler teknik ba

kımdan çok iyi idiler. Fakat asıl boy
tenlilerin hoşuna giden ve seyircilerin 

sempatisini kazandıran tarafları takın
dıkları sportmence tavurdu ... 

Sahaya çıkan türk futbolcuları o
yundan önce söyledikleri gibi. centil
mence ve zarif bir oyun oynadılar. 

Ober§ilezişe Folksştime admdaki 

gazete de diyor ki: 
Kurayı silezyalılar kazandıJ:ır ve 

ogiineşe karşı oynamayı tercih ettiler. 

Oyuna başhyan tür.ltlcr birdenbire bi
zim kaleye indiler f,akat, bu hücumları 

on sekiz pas çizgisinde durduruldu. 
Daha oyunun başlangıcında, türkler 
fevkalade bir surette topa hakim oluş
ları ile herkese hayranlık telkin edi· 
yorlardr. Topu, gayet ince bir teknik 

ne hasım kalesine sürüyorlar, fakat 
§Utleri yok. Haddinden fazla zarif bir 
tarzda oynadıklarından Norveçlilere 
ka~r işledikleri hatayı tekrarlıyorlar-

dı. Oyun. ilerledikçe türkler açılıyor

lar \•e gittikçe daha ağır basarak W 
sistemi ile topu gayet ince oyunlariylc 
Silezya kalesine indiriyorlar. Topu a
yaklarında hiç bekletmeden, gayet eri 
ve yerden paslar veriyorlar ve bu paslar. 
her defasında istenilen oyuncuyu bu· 
luyor. 

Türklerin top sürüşleri de aılezya· 
lılardan daha seri olduğu gabi, yakın-

tikleri mücadelede de dnimJ ustun ~ 
liyorlnr. 

da yU
İki takım oyuncuları hak•.rn 

rUtlileeek hükümde denilebilir Jd: , 
Türkler, zarif teknik oyuncutar.d~ll 

bizi heyecandan heyecana sU~hY' 
fevkalade bir kombinezon oyunu 01:: 
dılar. Ne kadar yazık ki, kale a;_ır 
geldikleri zaman sert şiltler çe 
kudretini gösteremiyorlardı. d • 

ııs Uı 
Mlidnfileri temiz ve kusurs uılr• 

kaleci birçok gollere mani oldU· : Jtrf 
!erin oyunu kendilerinin de dedılt 
gibi, centilmence bir oyundu. ~ 

Ş · · f ı· · k' bı· .ıden ço unu ıtıra etme ıyız ı, ~'" 
daha mükemmel ve teknik ba adıf' 
~ok daha ince bir tarzda oynaınakt eJİl'
lar ve doğrusunu söylemek lazıtı'i 
rıc, galibiyeti haketmişlerdir. 

Vanderer adrndaki gazeteden: ,.ıı
Turkler yüksek bir teknikle "e bJC

laşarak oynıyorlar. Hele müdaf 88

1 
e~ 

lan fev:kaladedir. Fakat elde edi :.,e· 
muvaffakıyetin zararına olan kotı1 ,,rt• 
zanlarım ifrata vardınyorlar ve l)'Dt• 
!eti sert bir mücadeleye tercih ed fi 
Jar. Halbuki Silezyalıların sağl: bıl 
ert rnhdafaa müsellesi karşısı~ 

tarzla faz.la bir ıey kaz.anmanın 

yoktu. ur 
Arasıra çektikleri çok ku~etllkt iti 

Jerle muhadmlerlnin bunu da Ço Jır 
becerdikleri görlilüyordu: lakin b:rclf. 
biliyetlerinden istifade etıııiYor ol
aksi takdirde, bizimkilerden dah' ol
gun ve daha mlikemmel bir ta~f11' f~ 
malan dolayısiyle maçtan gahb 

malım ieab ederdi. ıjılr• 

Ay yıldızın mümessilleri. ta1'~r 
lan temiz ve yiğitçe tavurlarıyle 

1 
yor

cilerln içten gelen alkışlarını toP: 0ır 
lardt. Türkler bu itibarla da orrıe 
cak sportsmenlerdi. _,,-

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

f nönünde Ali 18 saat.35 dakikalık 
yeni bir planör 
(Ba~ı ı. incı sayfada) 

büyiik bir başarı ile bitirilmiş ve şehir
ler arası yeni bfa rökor elde edilmiştir. 
Gidiş ve dönüşte alınan mesafe 450 ki· 

lometr dir ve 3 saat 10 dakikada aşıl
mıştır. Seyahat normal şartlar altında 
bitirilmiş ve yalnız Sakarya üzerinde 
sık bulut kümelerine rastlanmıştır. Bu 
\l)UŞu yapan tayyarecilerimizin adları 
şunlardı.r: 

Vecihi, Godron - 59 tayyaresinde. 
Yedekte: 

rekoru kurdu 
T .. kkUfU,,.. 

fakıyetli atılışlar yapan ur . aı•· 
ra ütc;ülerinden Yıldız, Hüseyııı, ~ 
met, Riistem, Abdürrahman bU • 
kampa döneceklerdir. 1"""'1" 

• 
,Alaka Ke i)ınesı 

· et J[U-
Samanpazarında (CuınburıY 1~ 

tüphanesini) içindeki mobilye •e....,_
d emvalini sahibi Mehmet 1'.~:~~ 
peşinen satın aldım mezkur d~?Jndc~ 
Mchmed Turan'ın 31-8-1936 ta ~ ..tb' 

dır.1 .. -
itibaren katiyen alakası kalına t)e •• 

da şu madde vardır: "Amerika meclisi Vazan: General LUDENDORF 

Ferid, bir G • 9 yelken planörü ile, 

Tevfik, bir G • 9 yelken planörü ile, 

Anohin - Saib, U • 2 tayyaresinde, 

Yedekte 

bende mumaileyhin hiç bir su;:..,,ıı· 
laeağı ve borçları ile aHikan1 °1 

hiç bir zaman bir dini esas olarak kabul Çeviren: HİKMET TUNA 
eden veya diğer dinlerin serbestçe Mutlaka okuyunuz 
icrasını tahdid eden bir kanun kabul \ Her kitabçıda buJunur 
edemez." Fiatı 100 kuruştur. 

(Sonu var) .__Aı!RD SO ~sn •~_,.lt'!W 

Mehmed, bir G - 9 yelken planörü 
ile. 

Bayram günü Ankara'da ~ok muvaf-

nı ilan eylerim. . /\Y"al• 
Ankara Kurtuluş mahaJlcsı)fıı•taf• 

çeşme sokağında 18 No. evde 

oğlu ihsan in~..,..-

derisini yüzmek lazım. Fakat mevsim yeni 
başladı; adamlar da acemi; onun için yüz 
fok yüzülürse yetişir. Hadi, çabuk ol ı 

Patalamon bagırdı: ·ık dt' 
- Beyaz fok arkamızdan geliyor; ~ııı• 

fa olarak bir fok, öldürme yerine tek 

CENGEL Ki TABI 

nn büyütüldüğü yerden yarım mil kadar u
zakta bulunan köyden, rast getirdikleri fok. 
lan güdüp sürmek karariyle gelmişlerdi. 
Çünkü foklar da koyunlar gibi sürülerle gü
dülür. 

Patalamon, bir hollusçiki sürüsünün ö
nünde iki fok kürek kemigini çıtırdattı. Bü
tün foklar, bunun üzerine ölü gibi ha
reketsiz kaldılar ve puflamağa başlea.dı
lar. Patalamon yanlarına doğru gitti. 
Artrk hollusçiki'ler, içeriye doğru yürüyor
lar, Kerik de bunlarİ güdüyordu. Zavallı fok
lar, geriye dönüp arkadaşlannın yanma git
meyi akıl edemiyorlardı. Yüzbinler .:c fok, 
bunların sürülüp götüriildüklerini görüyor, 
fakat gene oyunlanna devam ediyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında bir tek sual soran var
sa o da Kotik olmuştu. Fakat arkadaşları o
na hiç bir cevab vermiyorlar, sadece insan
ların her sene altı hafta, yahut iki ay böyle
ce foklan içerilere doğru sürdüklerini söy- · 

yürüyor. orıl'gı" 
- Sus 1 dedi Kerik, Zaharorun h şaf11' 

dır. Rahible bunun hakkında bir konıı Yazan: Çeviren: 
Rudyard KlPLtl'<fG Nurettin ARTAM 

- Savulun küçüklre ! Deniz derindir ve 
•İz onun içinde ne var, ne yok bilmezsiniz. 
Boynuzlarınız kıvnlıncaya kadar bek -
Jeyini.z. Hey, bir yaşındaki yavru, bu beyaz 
esvabı nereden aldın? 

Kotik cevab verdi: 
- Bir yerden almadım; kendiliğinden 

oldu. 
Kotik, tam bu sezü söyliyenlerin yanma 

doğru ilerlediğ' :.Sırı .:la, kum yığınlarının ar
kasından iki yassı · .ızıl suratlı adam çıkı
verdi. Şimdiye k lar hiç insan görmemiş 
olan Kotik öksür ü ve başını indirdi. Hol -
Jusçiki'ler, birkac yarda ileriye gitmişler ve 
aptal aptal bakı nağa başlamışlardı. 

Bu iki adam ldadaki fok avcılarının başı 
olan Kerik Bu rin ile oğlu Patalamon'dan 
baska kimse d illerdi. Bunlar. yavru fokla-

Patalamon: 
- A, dedi, bak burada beyaz bir fok var! 

Kerik Buterin'in yağ ve duman kokan vü
cudu birden bembeyaz kesildi. Bu adam, A
löt'lerdendi. Alöt'ler ise hiç de temiz insan
lar değillerdir. Hemen bir dua okumağa baş
dı ve oğluna dedi ki: 

- Patalamon, dokunma ona. Ben doğ
dum doğalı, bir yerde beyaz renkli fok gö
rülmemiştir. Belki de bu geçen yıl, büyük 
borada denizde kaybolan ihtiyar Zabarorun 
hortlağı dır. 

Patalamon: 
- Ben onun yanına gitmiyorum, dedi, 

bana uğursuzluk getirir o. Sahiden, onun 
Zaharof'un hortlağı olduğunu sanıyor mu
sun? Kendisine birkaç martı yumurtası bor
cum vardı. 

Kerik: 
- Ona bakma, dedi, dört !'aşındakilere 

doğru gidelim. Bugün iki yüz fok bal!ğının 

ben. f al'" 

lüyorlardı. 

Kotik: 
- Ben de -onların ardından 

Öldürme yerine kadar olan mesa :at bd 
cak yarım mil kadar tutuyordu. Fa çurı~a 
yolu ancak, bir saatte almalı idiler. ıa 5iJ" 

hava s caktı ve Kerik, lıc.:.yvanları .. f~·~urııetl 
ratli götürecek olursa o zaman yu~~yotd~ 
derilerinin parça parça çıkacağını b~ ~,sı' 
Böylece ağır ağır yürüyerek denız ,ıdaıJ 
boynunu, Vebster evini geçip kU~~e gel" 
foklar tarafından görülmiyen tuz evı ·ıı ~· 
~iler. Hayretler icinde yürüyen J{ot~d;,ift' 
Janndan geliyordu. Beyaz fok, k~~ı.lı 
artık dünyanın sonuna varmış saY 
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. ... . ' lakin, bereket versin, fok yavru~arın~ ıreıı 
gıdecegım, tülqüğü yerlerden, bir tünel içın~e eıııelei 

'dedi. 
Gözleri evlerinden dışarı uğramıştı. Sü

rülen sürünün ardından gitmeğe başladı. 

gürültüsü gibi, derinden derine ktııcr 
geliyordu. ... - vat) 

ıs onu 



Dil Baraltayı dlD llapaadl 
IQIU'a tua nU:amname komlıyonunun 

raporuna pWI. 
'f azılıkayadaki 

( Başı ı. ı11ci sayfada ) 

Bafkan ceiıeyi açtı. Zerrin Dilmen 
Clnnarteal gilnki1 celMnln sabtmı okudu 
ılıe lttif akla tanlb edildi. 

k Proıram mucibince bundan önce dil 
urıunu namına okunan tealerden ve 

Yabancı profesörlerin nutuklarmdm 
10nra (B) aeriıüne dahli olan b111all 
lbahiyettelri tezler okunacaktı. Fakat •· 
;;ı•rdan türk tarih kurumu batkanı B. 

1 
ban Cemil Çambel ile ba.sı arkadat-

arının verdikleri bir takrir Userinc, ' 
~ındiye kadar okunan tuler kifi ıö

'ldU ve huauai tezlerin dil kurumunwı 
llikad.ar kollan wafmdan incel~ 
~ine karar verilerek ilmi ve idarf 
oıniayonların raporlarınıA okunmMJ• 

ba .\)qlandı. 

tanıtmagı kendilerine bar borç sa)'.dP• 

lermı bildirirler. 

Gel«ek kurultaya ltadaı' çalıı• 
ına 61rllli yaplaeolc 

e - KomiSJoDwı ttırır " eaıcbl a. 
.... pccelr dircMlacl tlrk dil tunılta· 
1mm toplanacaiı ,..,. kadar PllDet • 
Dil teoriıine aid tetkiklerini biribidne 
bildlrnıek ıuretiylt mtııttrek mesaide bu. 

Jurw:eklardır. 
Komiayon. bu Clllllan teabit etuk· 

ten tonra. kurulta~ umumi heyetini, 
türk dil kunaınunun ıadettıili ilmi _.. 
ıaaldea dolayı tıetel*iir eıtmeaini .e ba 
mesainin devau bueuauııda tefVİkte bu
ıunmumı teklife mUttefikan karar ver• 

miftfr. 

Rapordaki inualaı' 
Bu raporda f" JlllAlır ftl'Ck • 
Komisyon bafbnr: Şauli Repl 

Çambel, RapOrtlr: lbrablm Necmi DiJ. 
raporu · ınen, .ekretcr.ı lemail Hilni Daaifm«"'dr 

• İlk okunan rapor ••Qüneı • Dil tco- aekntU. &rciimcod Ekrem Talu, A.d
tıai ve dil karplapnalan .......,.,..... ı.r JPnnusathncrloiu Nller de Benm-

tallef - DU ıeorial H dil karı•· 
laıtırmalan komlayonunun 

nun raporu idi. ç.ıqmaıarmm meUU1I ton. bulpr müteb-11 Dr. Miateff, 
itibariyle ehemiyet baknDJftdan batta Avuıturya şark filoloji doktoru Kver-
lelen bu komisyona bl1tün yablDCJ pro- cfç, alman profesörü Dr. Gieae, Polonya 
feaörler dahli bulunuyorlardı. profesörü Dr. Zavon .. koflki. Pqte Oni· 

Kurultayın ve dil ku-·-unLn '--lli " 
11 

•....... ıu ~ veraiteai filozofi fakilltell dekanı ı>t. 
baıh hedefini inceleyen bu komiıyonun Nemetb. italyu ~a&ii 8aftllriOİt ~ 
raporu pddetli ınn:pırla bqllaııdı. talJllll ptofaarii Bombaffi. JUll8D pro-

Yabancı ilimlerin ele tzm""" ._. fellril ~et. tOYYet prfe.ör· 
\oib ederek imA)adaklan bu raporda yal- Jcri Saınoilovfs, Jfqçaninof ve Gabidul• 
bu: franau iJiml Jan Deny. lncDk pro- Un. profctiSr Abdülbdir inan. Agop Di· 
feıarn Sfr Deniamı ROtle'uıı bnUlan 1açar, Ahmed <:eM Bmfe, Eema Nay· 
bulunmuyordu. ~u Dd profes8r de, e- man. Hauıı Refid TuJnat, Ha.eyfn Na-
~ mutabık olduklanm arkadqlann& mık Orkun, t...s ffakJa Cencley, Mell-
biıdirerelr, imza nıeraslmlndeD &ICe P- med AH A.labY• Jılfbri Pektat. Jıluzaf· 
riıniadm aynhmt 1ııaJuna10rlardL fer muhWiln ~ Naim Onat, Sa· 

'Baporu.a ıneınl im Ali DiJemre. Ymuf Ziya O.er.,, 

Raporun metni pturı ~ H Seıdtıka 
"0çUnci1 türk dil kunlltiJllPD HQi. ~ıuuwn raporu. 

ilet· Dil teorisi ye tDI ~ B9 .,_ ......... aıuıada ~ e-
'-niayona, ıcnık biulta1 __.. * · ·. ~:__..,. .. _.. J,vrf ~o 
llnblannda .. ..- ·~ nwı•.drli -r-- ...... 
n ecae111 c1D aıı 'ımlD ,...- ....,.......... a. ,.., .... 1J f Artı-"! mı•W 110. 
ili dhılanit. .... ,... tlrk ... ..... ..... ...,_ t9 j. Arif ... , .... ,....,. 
llimıerinla ....,..,,. "mlte'=HI lall- ....... oka..._. ...,_ etnılıMa ı.. 
lamu sis ...... tataDUI •• buDJad ... ... ftrill,.,... 
tin..,_ .. ....-r1 tıeeWt etm1tt1r: - B Emin DaJkıhçm. ttırk alfabesine i 

ı - Glntt • Dil teorisi, lcDgUisdk ve e harfleri aramda bir tlçUncU eadab 
IJemlnde eaulı bir devrim yapacak ma• harf DAM ıuauamna dair olan ten 
hiyette tamamiyle orijinal, entereteıı ve Jıı•Jdrmda da meliıınM 'fCrildilrteD" ko
dcrin bir woridir. ..,DPJA ......... &lrLAlfil ilift 

2 - Bu teori. ya1nıs lleaniyat me- olundaktan IOlll'& B. Yalıya Saimilı bük 
lleleleriyle değil. aynı .amanda ea aenlf c1ilinde meTCud tentaD h.-iyetlerine 
ve en çetin antropoloji, ar\eoJoji, fttiyar, dair nrdili komilnikc kaydolun!lyordu. 
preiatuver, ve biyo • patkoloji mcselele- Bu rapı>r da ittifakla talYib edildi. 

rinin halliyle de ilpidir. Liı6at H /Uoloil korniayonunun 
Klôaik lüanİY°' ilminin raporu 

bir iJunali LQpt ve filoloji komilJoDUDUD ra-

3 - Şimdiye kadar klbik lisaniyat, poru ela komiqon mel'isiei Jaüliaa ecli-
llmi, günefin ~r dilinin menfCl ilse- yordu. Raporda. ıclecelr yıllar içinde ya. 
tindeki derin tesirlerini ıereli pbi ~e- pdmUI dUfbillen lflcrdeıı b9bledili:ror 
•ba katmayı diif~ ve bu milJıiıD ye p,am dik:bt PJflderle yapılan bil
lınili lbmal etmiftir• ,ok t8rk b-tlDillU için muu• 

4 _ Günet. Dil ~ tıe9ild sam Wt öUe olacai1 lıa1dolunuyordu. 
lauauaunda tUrk 11bnkrialD _..,. .. Billı• dlrk diliain tarila •• kiiltlt 
bliyWc ve JDilhimdir. BiJball& ıBrk .e ı.kz="4'- millim '* Abidesi n1an Jtu
lndo • aropecn dil 

1
rupJan ..-da ~ datJaMlillk•in taıldcDl bir tabmm ela di-

teoriyl ilmi meto~ •YP bol snilal• ...... rUmni ftdl lsertnde de durul 
lerle izah yolunda yapıldlaktA olu bi~ UmilJOA bu bo1rtamlı ebeıDİ)'etlne ra 
1Dua17en kanunlara .,enccr olmÜ b poruada bllyik Wr JU .,.._. bulanu-

liye6 ıCS.teren etiltlel'İD devaıDl ._. ,.... 
ili olunur. Aynı zamanda bu aıctoda al- l)hanı La,.dldirk lu!ıun 
h t tk ve hamito hıalDito • .,...itik dil baslanı..lc 
eru- Jarırun mukayeleli yoJıundaki sa- BuDdaD blfka tUrk dtli karmaanca 
htnatar da ileri ıötiiJillmeliclir. 811 ':. bqUn• kadir terctıme etdrlJmit olan 
)ede buglln bugUnldl JcDgUiltik yeni mubtcHf lehçe lftaadedain " divani 16-
latiltamet almıt olacaktır. pttfldlrkOB bCIDID ._,1mMı temenni 

}' abancı ôlinJeriıa /jkirleri o11111.,..Su. Rapor lrabul eclildL 
komıayonda buıuaan biitÜll ecaebl ........ ~ nıporu 

lliınıer, türkçcain derin" _.ıı ~ ı.tllab'-r ..... ,..... raporq fQ 
tet tetkiki yapdmalrllllll indo • aıopeea ,..... •klı' 1 ...... ..,. .... 

l'e bamito • -itik diUeRD .. ......... ,__.....__ -~ 1 .lh.-'-.. - aıaca- 1.-...-----.. "·--
Jetıe liuniyabll tetkikl .,._ ........ isin • M orte taUil okul· 
lıııda ,müttıcfiktifler. ıaa:.-fası ...,... .. ,. lıiraD enci tlıtıçıc 

5 - K~ ~-- ecnebi a- lcftWIP ... 
lhnıen arasında GiDCf .. Dil ıeorWa' 1. _ KilaJa _...._.. ebemiyetl 
~ buıa-a biı kıllOJ pek Sok ....... ..,..,..... ~ 
"°ktaıar tiftliDde tlrk arka~- .............. banun bir an enel 

Cörütı ciyle matabekadoi bil~r- .,.ı-. 
dir. Diler ..-b1 &ıimleri bu kadllr • ya J. - Ttlrk dil Qn1mO lltılahlar ko-
lltı- aaınanda GBoef • Dil ~ .. ıuaım phpıll prolremmı 1 cıı 6 
IQanüyıe tetkiki ~ ~1111 

_.. -Uı& .-ıtıetlbuL 
«İkkate alarak. mcmJentJeriDe a9"edc- Ba rapor da tttHa'la tal9lt edildi. 
~ itil:men tUrk dil te0risi &scriD• 
" iki tetkiklerini esuh bir surette de- B/iAlpl ..,_,.,....,.., .. rapora 
linlettiTecsterini beyaA etınitleııdİr. \a&clce ...... .,.._ ....,,... ıkin· 

Aynı ____ .._ k-'•yosıda bulunan el .e tf&hıdl Jıurultaylar _...mda Dil btı -- _.. ~--ı- ıc.,....,... besablanJWl lnceJemsüt 
tUn ecnebi ilimler G ef • Dil 1ICll15 ..- olc!UPU ve baaJann muııtuam bu-

•ını me .zuu .....: ..... ~er k etlktJeı Det" ~. B ~-u._- i handul111lta bildirir-- a por ue 

le<J cekl rinl Yad ederler ve TOrkiyen 
11 ~ bbal edildi. 

)aJnıa dilQlik aabpmda dıiU UJDU1D1 Jdlfler w eUrirk 
1'iiltür uhuında da yepyaU bir ıusıa da lttlflWa Mtb 
IDikehhu bulundupnu dillı~ rqotu 

(B•p 1. ıncı uy/•d•) daıı civarında Selçuk • Epheauı tehrl dJnbmf, buı erlerinde .... metren 
rapa"' araaında ti--_. .__ kadar hıilmlftir. Bunclald baımJa ~ .. 

B 
.. rapor..a. Ti1rk Dil Kurumunun manan guı aıı:rnn yol• Sa- llrd~ dUm ... 

i.tomnonN lcolllİl)'Oll""•n . 
.. - karya ~ &.ti c editindC1l kaJenJn .-.L.teUI 

,eni aiıamawneıl meYSUll blbeedill· ınm .. ının tar.kından " tfmdlkl 1erlerinde deııeme aondajlan 1-:::_ __ 
•ofd·· a-1.rcter ı--ı1 JIA•tak 11a- Yuıbbya•nm bulunduiu ıiteden ıe- tu B8"'L- b -r-r " - _... lllUIU ""T " - ,.1 rd • ~"" u çahflllalarda rud• ... •• 
Lon bu rapo- ve o-~ ola ni• I yo u. Bu sebebten buran ticari ve v-ıbnl "'··1 -• •.. ... --· -· aa ..., ıcaeaerler fUDlardır ı • 
samname projeainl okudo. Bu projeye ukert balcımludan en ehemiyetli bir Putpereıtliltn can seklftfll -ıı.... 
naaaran yeni niaamnıme. etldtln4eıı pçiddi. Eti imparatorluğu dagrlmaya lerde yafma edllelllf an!apJu bl • ..,.. 
fU eaob farllarla .,....,...., hotJay•nca merkezi otorite do tablatly• lıedla d61riıat11loda4oa lı.ont r -ı. _ ~ ıııı ...... Kllldlr k saydlaa"p.. itte w ..ıarda Plrildef, - .............. ..,._ ı::"ı..ı. 
Bakanına Yerilml9tlr ...... .ı ı ...,.. kendilerini ı.em mtıdafu w hem de dkler " batçdrlar, Kalker ~ 
de KUlttlr Bakanı fahrt bqkaa ıa.te- IDOBtakil kılmak lçln bu baftllde bir ,ontulmaf dl li tatlar, mennıuaeu Wt 
rilmlttf. Şimdi fahri bqbnlrklu Ka- devlet kurdular. lllhe, bqtanrı 05bete'yl yaamda uı.. 
mu tay B&fbnı, BllfbÜID ft Genel y nalı ı.~ 111 He göıteren bir çetenk parçur. IOll 
Jtmmay Baf\Mma ~' nu.~a nereye A:11ruı1nu,,.r P Roma bldeniyeti devrlndell b1ma ı.. 

1'ollan Midu mesur nya anrtı diye bitin n .. rıer, bir bbartma parpa, top. 

ı. - E~':!ım= ıdıelrl çalıt- medeni dünyada töhret bulan bu yuı· rak beytreJcllderden biri efeyd be-
•'" .__._ 

1
_ . h kaya Fl'ikya medeniyetınin bu ~'n reket lllhcalnl ı•ıterm•.ı ı...n.--lylt 

ma kollan biri~ ~ auw 111" elimi d b ... u .... uu... 
dlribniftir. Son nl.-.n .... itli kol• s e lan belli bqlı biyök kı1· bllham dik.kate deler. 
lar aelds uınc ldL metlerinden biridir. Y&bekçe bir tepe- A uı..ı __ aıln •ırtında kurulmut olan bu anıtın il· nıt, IDIU«U IR8Mln defildlrı 

Bu suretle heelefierl qıu o!aa kol· •erinde birçok utırlardan mUrekkeb BUtUn çıkan eserlerden ve bıı&l 
lar birletdrilmit " ...... teklif olua- -··l·- __ __._ T " 1• bir lahdin, _.,, ___ bar"·~ ... 1.1 ..... -

-'• ~.a. .r- - .. -...... epcnbı Userine JUÜ -V .,.-. ~aa-~ 
mut. ycJmnalr bir hale _...d-..-• alrropola kadar manan ara yolu bu 1- çrlanamuma .,. fhndlye .._ obmlt 

Kanıllaylar aç ...... Wr bidenin önünden ıeçmekte ve hali bilen kitabenin dedlilae 1-blma Jr-, 
"°~ :•ha kaldırım tatları cıJrilanektedir. vctle ve ba\tl bt11etıe deaeblllr .. 

S. - Evelkl niM:• nıiJe 8"'t • u yol •uDı ıram1nlan için 7apılmlftır. berlrffse ~ liW llunaa ba.IDıt 
rultaylar ild IClltdo lıılt ~ Bir de barb ıamanları ,a:ralu taıefm- limda ef....ıer elJlemnlf ola fXıral 
eh. Yeni nlaamnamecl• 1111 .Dldclet Uç dan kullanılan yer altı aeç1dl nntır ki Mldu) m menn delildir. 01• ol"' 
seneye çıkarılmqtır. Bu •ıttlİ lJd 1aı· ovada ta ..Jaiaarm tepesine kadar uan- bu IDCfhur hlJrtlmclarm ıereftae ~ 
rultay arumdaki meulala Aiba 1"'11 maktadıı". Yuımısa meveu olan Yıllı· lata oyubnq bir anıttır. ihtimal Jd 
bir lmklnla befanlmaG kabil oJacÜ- kaya bir takım muntazam Jıendnf '°" IOll ._!uda tapmak Yadfeelnl ff 
w. killerle lıllallldür. Bu yuıların hepsi aGnallt olabilir. hbt litenba almıpo-ı 

Bu rapor da allnfkda ,,. ltdfPla henU. detlfre cdllmemlt olmuma ral· l..ıa •J'l'ICa müedlen rMtplincllllllf 
kabul edileli. men eplyce b!r 1u11nı okanabilıınlıdr. J8n bq da n1ıf bir Uıtlmalden fbare" 

' " tlt. 
Yeni ,,....-. ltlJyed aa neden yapdıyor 1 BuıulaD __. Tlr1ı DiU s.ruma- Bu eenekl -.,.. _,_ OD üçü. 

8
" ebellliyedl aeticelcri wna 

nun yeal •*'• lıo70ıl IOÇl!dL_~ eti lllnll ......,...,...,. IWrlptto gildll- ~= ":":, ~ 
yete pa _,. fttlfakJa ladll* .,,_.... Jen p7e bilbaaaa kitabeff tafm bakfb. - --. ıar: ten meaar oJap obnadıtmı -dana_ ....... .,. • clııı ... MJ08 ..... 

ı ..., ... ,,im "'- ı. -ı r- ~ r• 8. .. ..____ H-.. t..a..- ......... ~ lektetıer: BmoUf _,, -rma.., :ıtrikya tarihınl aydmlatacalr __. -
7

- - _.. ·~ 
lbPlllm NeC8ll DibQeo, ~: Ki- •etiblar bulmak w o ........ awt.,. 
...,. •Ylrn Betim AtaJaY• Oyelerı ktlltirine alt nerleri orı.,. sılrarmü ıca,....._ " ............ kok7, c;ı ıs tte 1&1la.a ~ Ce-nd Jtınre, dünyaya tanıtmaktır. ota eMrler At,_ IDIMllDe , ...... . 
.- •"8'n AU Canib ya.~ J1a. Kay talnlf e411lenlr Mlb _....,... lılt-: 
nt aylaYI Huaa ltePl Taalmtt SUrd ~:: lllUAe " yanlarma dUfea Janauatrt .. 

.,a.m l-U lla.-Jr .. ,..... Koo- r::==lralan==DIUl=~l~üi--rea~dn~ndt••bl--.;__=:.::.::~~=~=::: 
ya eaylavı Naim Onat, Urfa uylavı 
Refet Utken. dar lıaJrlı oldufumuau ı6stttrdl. 

Seçim bittikten sonra ba§kan Saff ct Teıekkiir ••• 
Arıkan pa nutku okudu: 

, - 1Curulta1ıa uyaa iyeleri, 

Tam b/1 balt• dren kuruh•y s•lış· 
maları, fU ıatla. aone ttrrıwt lsencf/r. 
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SAYFA\ 

1 ANKARA BELEDiYE REISLICt ILANLARI 1 
ı - Yenışehirde 1073 ünci..ı adaı;la 1 parselde 169 metre murabbaı 

us:ıya istekli çıkmadığından açık arttırması 10 giin uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 845 liradır. 

1 - Muvakkat teminatı 63 liradır . 
4 - Şartnamesini görmek isti}•enlcr her gün yazı işleri kalemi· 

ne v.e isteklilerin de 11 eylul 936 cuma giimi saat on buçukta Bele-
diye encümenine müracaatları. (647) 2-4001 

tLAN ........ 
l - Yenişehirde 1073 i..ııtcü adada 6 parselde 29,50 metre murab· 

baı ada fazlasına talip çıkmadığından açık arttırması on gUn uza· 
ttlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 147,SO liradır, 
3 - Muvakkat teminatı 11 llradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gı.in yazı işleri kalemt

ne ve isteklilerin de 11 eylQl cuma günü aat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (648) 2-4002 

1LAN 
1 - Yeni ehirde 1034 inci adada 2 parselde Veli ve Vehbi arsa• 

larlylc şuyulu 359 metre murabbaı arsaya istekli çıkmadığından açık 
arttırması on gUn uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 2513 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 188,47 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kaleml· 

ne ve isteklilerin de ıs e}'HH 936 sah giinU saat on buçukta belediye 
encUmenine mUracaatları. (649) 2-4003 

iLAN 
1 - Cebecide 450 inci adada 9 sayılı parselinde Hüseyin Hüı;nU· 

nün arsasiyle ~Uyulanan 167 metre murabbaı Belediye malr arsa 15 
gün mUddetle ascık arttınna}•a konulmu tur 1 

2 - Muhammen bedeli 501 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 37,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Vazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin de ıs eyHll 936 aalı gUnU aaat on bu~ukta Be-
lediye Encümenine mliracaatları. (650) 2--4004 -İLAN 

1 - Su işleri için yaptırılacak olan 100 sandık on beş gUn 
.ıUddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 440 liradrr4 
3 - Muvakkat teminatı 32 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenler her gün yazı itleri kale

mine ve isteklilerinde 4 eylül 936 cuma glinU saat on buçukta be· 
tediye encümenine müracatları. (530) 2-3824 

ANKARA LEVAZIM AM1RLtGt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

. !LAN 

~
• l - Konyadakl kurumların senelik ihtiyacı olan 543000 kilo un 
apah zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur , 

2 - İşbu 543000 kilo unun muhammen tutarı 49956 lira olup to· 
inatt muvakkatesi 4747 liradır. 

S - Şartnamesi Konyada kolordu ve İstanbul, Ankara levazım 
imirliklerl satın alma komisyonlarındadır. İatekliler şartnameyi 
ismi geçen komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 7-eylül-936 pazartesi gUnU saat 15 de Konyada 
Jcolordu satı natma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler teklif mektuplarını en son olarak 7-eylül-936 pa
nrtesi günü saat onbeşe kadar Konyada kolordu satın alma komis
yonu başkanlığına göndermelidir. Bu saatten sonra gelen mektı\P• 
1ar alınmamış addedilir, (475) 2-3857 

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

nacaktir. 
2 - Kuru otun beher kilosunun muhammen değeri iki kunı~ 

yetmi beş santimdir. 
3 - İhalesi 4 eyllıl 936 cuma gUnU saat 16 da yapılacaktır. 
4 - İlk pey parası 677 liradır. 
S - Teklif mektupları ihalenin yapılacağı saatten bir saat ön· 

ceye kadar kor satın alma komisyonuna tevdi edilecektir. 
6 - Şartname ve evsafını görmek istiyenler her gün komisyo• 

numuza ve ihaleye iştirak edeceklerin belli gün ve saatte Çorlu kor 
satın alma komisyonuna milracaatları. (572) 2-3886 

İLAN 
1 - Akşehirdeki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 165000 kilo un 

lcapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İşbu 165 bin kilo unun muhammen tutan 16830 lira olup 

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

zım imirlikleri, Akşehirde alay satın alma komisyonlarındadır. İs· 
tckliler şartnameyi bu komisyonlarda görebilirler. 

4 - Eksiltme 8 • eylOl • 936 salı günU saat 11 de Konyada ko -
lordu sat•n alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - İstekliler mektuplarını 8 eylUl 936 satı günü saat 10 da 
Konyada -kolordu satm alma komisyonu başkanlığına göndermiş ol
malıdır. Bu saatten sonra gelen mektuplar kabul edilmez. ( 493) 

2-3858 

lLAN 
1 - karamandaki kıtaatın senelik ihityacı olan 154000 kilo un 

l<apah zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
2 - lşbu 154000 kilo unun muhammen tutarı 15708 lira olup ilk 

teminatı 1179 lirarlır. 
3 - Şartnamesi konyada kolordu. İstanbul ve Ankara levazım 

amirlikleri Karamanda alay satın alma komisyonlarındadır. İstek
liler prtnameyi komisyonda görebilirler, 

4 - Eksiltmesi 8 eylül 936 salı günü saat onda Konyada kolordu 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler mektublarını 8 cyllil 936 salı günü saat dokuza 
kadar Konyada kolordu satınalma komisyonuna göndermi olacak
lardır. Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilemez. 

(494) 2~3859 

GaziaııteJl \ 7ilayeti 
afia J)irektörlüğüııden : 

. 1 ?-8-936 pazartesi günü kapalı zarf usulile münakasaya konup i
kıncı on gi..ın müddetle uzatılarak münakasası 2i..S-936 perşembe 
~nüne talik edilen Kilis - İslahiye yolunun Kilis ile Afrin köprü
ıu arasında 13 065 ve 14+ 344 ve 16 834 ve 17 '"'-065 nci kilomet· 
ıreler arasındaki üçer metre açıklığındaki 4 menfezin ihalesi on 
g~n müddetle daha tecil edilmiştir. Münakasa 7-9-936 pazartesi gil· 
nü Nafia müdürlügünde pazarlık suretiyle icra edilecektir. Şart
na:ne. ~lin, keşif evrakı, mukavele sureti ve diğer malümat almağa 
mütedaır evrak 250 kuruş bedel mukabilinde müdürli..ık dairesinden 
':erilir. İetiyenler malumatı mukteziyeyi daireden her gUn alabi
hrler. 

İsteklilerin usulirne tevfikan alınmış ehliyet vesikalarını ha-
mil olmaları şarttır. 

Taliplerin 7-9-936 pazartesi günü G. Antep Nafia müaurlüğUnde 
komisyona müracaatları. (698) 2-405~ 

ı. 

ULU~ 

Karaköse 
Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: İran hudud Ağrı vilayeti dahilinde 
101 x 500 x 580 kilometrele-rinde yapılacak şose inşaatı ve köprüler
dir. 

2 - Bu işlerin tahmin edilen keşif lıeüeli iki }'ÜZ elli iki bin al
tı yüz altmış iki lira elli ü~ kuruştur. Bu işlere ait şartnameler ve 
evraklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyeı.i., 
D - Hususi ve fenni şartname. 
F - Tıahlili fiat ve keşif hulasa cedvelı ve şose grafiği ve kum 

ve taş grafik ve mesafe cedvelleridir. 
İstenen. ~u şartname. ve ev~akı fenniyeyi on iki lira altmış üç ku

ru mukabılınde Ağrı vılliyetı Nafia müdürlügiınden alabilirler. 
3 - Eksiltme 15-cylül-936 perşembe günü saat 16 da Ağn vila

yeti Nafia dairesinde yapılacaktır, 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacak. 

• 5 - Eksiltmeıye gireb_ilmek için on üç l.>in sekiı yüz elli altı lira 
cllı ~ruş ~uvakk~t temına~ ~ermC6i ve bundan başka Ticaret oda
sı vesıkası ıle Nafıa vekiletının 24-4-936 tarihli talimatnamesi mu
cibince veka~et.i~den ıılınac~k fennı ehliyet vesikası göstermesi la· 
zımdır. Vesaı.kı ıbraz edemıyenler eksiltmeye kabul edilmezler. 

. 6 - Teklı.f mektupla:ı. yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bır saat ~vvehne kadar vılayet Nafia müdürlüğüne getirerek eksilt· 
me komısyonuna makbuz mukabili verilecektir. Posta ile gönderi· 
le~ek mektupların nihayet ~ç~~ncU maddede yazılı aaate kadar gel· 
~ış olması ve dış zarfın m_uhur mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olan geçıkmelcr kabul edilmez. (684-803) 

2-4059 

MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

B1LIT 
l - 40 met~e mi~abı ceviz .kalas p~zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

. 2 - Tahmın edılen bedelı 6000 hra olup ilk inanç parası 4250 
hradır. 

3 - İhalesi 14·9·936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncU mad

delerindeki bilgilerile ihale gün ve saatında M. M. V;kalet komis-
yomına gelmeleri. (612) 2-3950 

BlLlT 
1 - 20 metre mikabı diş budak kalası pazarlıkla eksiltmeye kon· 

muştur. 

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

3 - İhalesi 12·9-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490. sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki bilgelerile ihale gün ~e saatında M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (613) 2-3951 

BILİT 
1 - 40 metre mikabı gürgen kalasına talip çıkmadığından yeni

den pa2\arlıkla eksiltmeye konmuftur. 
2 - Hepsinin bicilen ~ıri 2400 1 ira olup ilkinanç parası 180 lira

dır. 
3 - İhalesi 8-9-936 salı günir saat 14 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü madde-

• leri~deki bilgelerile ihale gün ve saatinde M.M. Vekaleti satmalma 
komısyonuna varmaları. (699) 2-4052 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODURLUCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

350 TON ELEKTROLİT BAKIR 
150 TON HUSUSİ PİLATİNEN SAÇ 
10 TON FOSFORLU BAKIR 

100 TON ELEKTROLİT TUTYA 
Tahmin edilen bedeli (162500) lira olan yukarda miktarı ve cin

si y~zıh malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma 
komı~yo~unca 1?·10-93~ tarihinde pazartesi günü saat 15 te kapalı 
zarf 1lc ıhale edılccektı• Şartname sekiz lira 13 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 9375 lira
yı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikıe mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(627) 2-4038 

MUHTELİF ELEKTRiK ~ALZEMELERI 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan yukarda cinsi yazılı mal

zeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
21-10-936 tarihinde çarşamba gtinü saat ıs te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (562) lira (50) kuruş, 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (653) 2-4042 

İLAN 
7 eyllll 936 gününde kapalı zarfla satın alınacağı 20-22-24·26 

temmuz 936 günlerinde iHin edilmi bulunan 350 ton elektrolit ba
kır, 150 ton hususi platinden saç. 10 ton fosforlu bakır ve 100 ton 
elektrolit tutya hakkındaki ilan hUkiımsüzdür. (625) 2-4037 

Çorum ' 7 aliliğiııdeıı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Çorum vilayeti dahilınde Sungur

hı • Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlarda bulunan (39) köp• 
rü ve menfez'dir. 

Bu işin keşif bedeli (23426) lira (21) kuruştur, 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak ştınlardır.: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnameıSı 
D - Fenni ve hususi şartname 
E - Keşif ve silselei fiat ve metraJ cedvellerl 
F- Proje 
İstiyenler bu evrakı Çorum vilayeti daimi encilmen deiresmde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme.1936 yılı eylUlünün on beşinci salı günü saat 14 de 

Çorum vilfiyeti daimi encümeni riyaset odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1757) lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka a ağıdaki evrakları haiz olup gös· 
terrnesi Jazımdır. 

Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işi yapabi
leceğine dair Nafia vckaleıtinin ehliyetnamesi. 
. 6 - Tekli {mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 

bı~ saat evveline kadar daimi cnclimen riyaset odasında toplanacak 
daımi encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate J 
kadar gelmit olması. Verilen zarfm iyice mühür mumu ile kapatıl· 
mış olması lazımdır. Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. (697) 

2--4054 

1 O. D. YOLLARI VE LIMANLARJ UMUM ı· 
MÜDÜRLOCU S. A. KOMlSYONU ILANLAll • 

İLAN 

Derin~e limanı~m ?i.r sene zarfında tahmıne~ 245152 ~~ 
ret tahmıl ve tahlıye ışı kapalı zarf usulile eksııtıneye. ·ıı 

Tahmin bedeli 20152 lira 80 kuru::.tan ibaret olan ~u ıf~ 
kat teminatı 151 l,46 liradır. Eksiltme 17-9·936 tari_hıne d•ht 
den perşembe günü saat 15 de Haydarpasada gar bınası 
ki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 1 İstekliler teminat makbuzlarile birlikte 2490 No. 11 re 
tasrih e~iln_ıi~ olan v_esaiki v~ 7.5.935 tarihli, 3297 :No. 1 ~,rd" 
zetede bıldınlen ehhyet vesıka ını havi teklif mektUP. 
klır günde saat 14 e kadar komisyon riyasetine verınel~~c 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak verı 

(652) 2--4041 

Devlet demiryolları hesabııı:L~~ mühendisi yetiftl~ 
A 

\J ıJI 
VH•t'cı)'d UOU~U&t: tcutı;u1111: tvılOCI llCCçrt uc~ lcUO:ı.I~)' C: °" 

şartısııı: 

l - Türk oımak 
2 - ) dŞl ı ö uen küçük ve 2 5 den büyük olmamak· 
3 - ::Sc.0 ııK ourumu ~an:rne engc.ı 01c,caK c.ıen:cc:ue 11 ııJli' 

memleKeun rn:r mm6ı oır tcırdunu .. 'Jcıuşıucıı;a mı..ısaıct ""' 
uıur acvıet lll!nuryoııarmın {AnKatdJ, \.tiayoarpaşa), ( 
\J.zmır J, {i\aaııaJ uaıu sını neyetınch:n ve} a acvu:t deıJll 
.kabul oıunaccıK ınemur.ıarcia buıunması lazıın geıen sıhi 
terır matou sıhi rapor muhtevıyauna uygun ,,.drciK \ taın t 
lı bır nastanc:uen) aunmış sınnat raporu ıle anıaşııınak· 

4 - Devlet hesabına tahsıl etııren mektebıen.ıen dır" 
girmek istiycnıer mekteblerınden bır guna ılışıkleri ollJlA 
vesika gostenn~k. . ~ 

5 - Asker.ıik vazifesinin Avrupaya tahsile gitrnesı~e 
madığına dair alakadar askerlik şubesınden vesikayı haıı: 
zımdır. ı 

6 - Talihler 19/ 9/ 936 tarihine kadar istida ile tstllnb\l 
dis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidaya bağlanması lazım gelen vesaik 
A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı mÜS~!t~~-P" 

C - Hüsnühal varakası (En son mektebin verecegı _.... 
rakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni :a 
halli polis dairesinden birer hüsnühal varakası alınacaktır. 

D - 4x6.5 büyüklüğünde alu fotoğrag. 
E - Aşı şahadetnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. ~ 
H - Babasının adı nedir? Nerede doğduğu? Sağ ~·e V• 

müş ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? ~ 
salışmıştır? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya.~ '1:, 
den önce daha nerelerde ve ne gibi işlerde ve ne vakit e " ·Sj 
Bunları gösterir bir tercümeihal varakası. cıı ~-

8 - Müsabaka imtihanı 21 / 9/ 936 tarihinde saat 9 ~ 
mühendis metkebinde yapılacaktır. • aıiff' 

9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili rıY ıJ• f2 
makine, resim hatti, fizik, kimya, ve türkçeden olacak~~ ~1'. 
rin şümulü mühendis mektebi üçüncü sınıfına kadar 0 

tara göredir. bU, 
10 - İmtihanda ayni derecede not alanlardan lisan 

cih edilir. dakİ 
11- Müsabaka imtihanında kazanan talibler, Avrupa ndı 

lerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkı ve 
demiryolları idaresinin istiyeceği şekilde teahhüdnaıne ~ 

dir.12 T h ·ı l. A da ·d · ·· ceği fil - a ıı p anı: vrupa ı arf:ntl\ gostere . sl. 
bir sene staj ve lıu müddet zarfında da lisan öğre~ılrnetrlik 
tayin edeceği Hohşulenin makine şubesinden 8 soıı;:,ktır 
ikmal ve altı ay zarfında imtihan vererek diptoına a ~ 

13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat h•dıırl 
let demiryolları umum müdürluğünden ve işletme 111~5,tatl 
den ve mühendis mektebi müdurluğünden istiyenter ta 4os6 
alabilirler. (688) 2-

1 LAN ı~ 
Devlet demiryo11an tarafından cer kısmında çalış~ır: e ,,el 

Avrupaya Teknikum tahsili için gönderilecek 20 tale e, 
baka şeraiti. 

l - Türk olmak. 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den bil) uk olınarnak 1111adı 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak dereced~ 0 bll1ııst 

memleketin her hangi bir tarafında çalışmaga mi..ısaı~ ("'..,'""·~•-• 
dair devlet demiryollannın (Ankara), (Haydarpaşa ')et dC 
(İzmir), ve (Adana) daki sıhhiye heyetinden veya d~V n sıtıl 
larına kabul olunacak memurlarda bulunması lazıınge ~ (tıdl 
gösterir matbu sıhi rapor muhteviyatına uygun otara k 
latlı bir hastaneden) alınmış sıhhat raporu ile anlaşılın~ ~bllr'~ 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteblerden ınu ğı.,
mek istiyenler mekteblerinden lıir guna ilişikleri otrnadı 
sika göstereceklerdir. . ~ 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitınesı~: 0~ 
dığına dair alakadar askerlik 1ubesinden vesikayı .. ~~bııl 

6 - Talihler 19/ 9/ 936 tarihine kadar istida ile J-Z> 

dis mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
7 - İstidaya bağlanması lazım gelen vesaik. 

_ 'f\ - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti:. tt· 
.8 - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı ınusb• eg• .. ~ 
C - Hüsnühal varakası (En son mektebın vere.c ,,rrıafl"""" 

varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı 
halli polis dairesinden alınacaktır. 

D - 4x6.S büyüklUğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahad"tnamesi. 
F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. . di1'•• ~ 

H - Babasının adı? Nerede doğduğu? Sag ıse şıınlerde rl""1' 
ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve ner\etifld 
ttr? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya mernurı , 
daha nerelerde, ne gibi işlerde ve ne vakitler bulundıJ· 

Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. d• ttt' 
8 - Müsabaka imtihanı 22/ 9 936 tarihinde saat 9 

mühendis mektebinde yapılacaktır. ıı ııe,a 1 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okı.ına pıt•"~ 

dese, cebir, müsellesat, kimya, fizik, ve türkçede_n yabilerıtc' 
10 - İmtihanda ayni derecede not alanlardan ıısan 

edilir. Jcn11'1l111 il 
11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupada Te inde 6 

görmeden evvel devlet demiryollan Eskişehir atelyt• 
göreceklerdir. da staJ>" 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddeti ıarfın 
ki buçuk lira yevmiye verilecektir. pil~ 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan taliblcr, .Av; de"ıet 
lerinin neticesinden sonra mecburi hizmetleri hakkın celcl ,eti 
yolları idaresinin istiycceği şekilde teahhüdname verej. a.S " 

14 - Tahsil pltinı: 6 ay Eskişehir atelyesinde ~ta 11 oıre ıii' 
rupada idarenin gösterecegi fabrikalarda staj ve l~~c;ııte•'' 
2,5 sene de idarenin göstereceği Teknikumtarda "-
kine şubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. ııa~11 

ıs-:- Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususa~dilrl~ 
let demıryolları umum müdürlüğünden ve işletme 7 ·ıatı $5 
ve mühendis mektebi müdürlüğünden istiyenler ta 

9~-40 
l:tilirler, ( 689.l• ' 
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l{apalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

SUMER BANK 
Umumi l\lüdürlüğünden : 
1 - M lrtyada kurulacak bez fabrikası idare binaları ile 

memur evleri inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. İn atın tahmin olunan bedeli, valıidi fiat esasiyle ya· 
pılacak kı mı 20637,36 ve götürü esasiyle yapılacak kısmı da 
1305 6, 92 olmak üzere ceman 151,204.28 liradır. 

2 - Bu i e ait eksiltme evrakı şunlardır: 
- Eksiltme şartnamesi 

b - Mukavele projesi 
c - Fenni ş rtname ve zeyli 
d - Umumi şartlar ve ölçü usulleri 
e - Vahidi kıyasi fiat ve keşif cetvelleri. 
f - Projeler . İstekliler bu evrakı 10 lira mukabilinde Ankarada Sumer 

Bank muamelat şubesi müdürluğiınden satın alabilirler. 
3 - Eksi1tMe 17 eyliıl 1936 perşembe gunil saat 16 da A~ 

tara~a Zira t Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki 

omısyonda yapılacakt1r. 
. 4 - 1 steklilcrin (8811) liralık muvakkat teminat verme le· 

rı lazımdır. 
. Bund, n ba ka eksiltmeye girecekler ihale gününden en az 
uç. r.Un evveline kadar bu işi başarabileceklerine d:tir ola~ ve· 
rıaıkı 25 kuruşluk pulla birlikte bankaya tevdi edh> ehhyetl 
{enniye v sikacıı almış olmaları ve bu vesikayı teklif mektup-

arına leff~tnıeleri taz:ımdır. 
5 - Teklif mektunlan yukarda yazrlı J!ijn ve saatten bir 

saat evveline kndar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak· 

buz muhbilinr1e verilecektir. 
• 6 -Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihaleden 

hır saat evveline kadar gelmiş ve zı"ırfm kanuni şel ilde kapa· 
tıJmJş olması l'i-r.ımdır. 2-4013 

Nafıa Bakanlığından : 
Betonaıme köprü inşaatı eksiltme ilanı: 
h" Sıvas Vilayeti dahilinde ve Sıvas • Koyulhisar yolu ile Koyul· 
ısar • Reşadiye yolu üzerinde (63 500) lira keşıf bedelli Yukarı· 

k~le ve Aşağıkale köprüleri inşaatının kapalı z:arf usulile eksiltme· 
11 14-9-936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti ıoae ve köp· 
~iller reisligi eksiltme kombyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer e"·raı< (317,5) ku· 
~ mukabilinde şose ve köpruler reisbğinden alınabileceği gıbi is
tırenler bu ıartnameleri Sıvas Nafıa Mudilrlüğıine müracaat ederek 

gorcbi lirler. . Muvakkat tem"nat (4425) liradır. Eksiltmeye girmek iatıycnle· 
tın resmt gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan tahmatnamCYe 
tcvfıkan mutcabhitlik ehliyet vesıkasını haiz olmaları. 

Muteahhit bizzat ınuhendiı olmadıgı veya bır muhendiale tcra• 
her bu ışe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında Bctonar· 
me bır kopru yapmış olduguna dair vesaik ibraz etmesı Ji.zundır. 

1 eklıf mektuplarının 14-9-936 pazartesı gunu saat 15 e kadar 
Ankarada Şose ve Köpruler Reıslı ıne verılmesı l z:ımd r. 

(591) 2--3964 

Adapazarı ilçe aylığından: 
;ift ev Bcherınin kc if Tut rı Pey akçe i 
adet fiatı L. K. L. K. 

12 574,62 6895 44 517 20 . 
Adapazarının Kalaycı koyü ustUnde yapılac k on ıkı çıft goç

ınen evinin mevcut pl n ve keşif ve şartnanıelerı d _ ıre ınde 19.8 936 
tarihinden 2.9.936 tarihine rastlayan çarşamba gunu Eaat 16 da açıl· 
ınası yapılm k üzere on beş gun mu~d~tle. açık e.ks~tlmeye. konul· 
ınuftur. Gelen keşif, proje şartnamesını gormek ıstıyenlcnn Ada· 
pazarı göçmen komisyonuna müracaatları ilan olunur. (620/639) 

2-3956 

M. M. V. den: 
ı _ B Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye okulu in· 

tiliıce F;:.::~~ Almanca öğreunenliklerine yuksck okullardı 
öğre~enlik yap~ak salahiyetini ve vesa~kinı ve ~ıl~ilerlni taııyan 
ild İngilizce bir Almanca. üç Fransızca öğretnıenı a ınacaktı~. 

2 - Bu öğretınenlik~eriıı ücreti derı aaatı ba,ınıı 4 ila ~ lıradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservıı ve nu· 

f us kağıdı; askerlik vesikası; il çer foto~ra~ı ~e ~ulunduklan me· 
ınurıyetleri österir bal terc;Umesi: ve bır ıs uda ıle Ankarıda .M. 
M. V. ne 1st~nbulda paogaltıda Harbiye okulu K mUracaatlan ve ısar·b d 

1 
ıa mdır Müracaatlar en geç 20 eyHU 936 ya 

ı a res yaı.ma arı zı • 2 3882 
~dar yapılmalıdır. (561) ---------

Kastamonu Urhaylığından : 
«imar p13nı yaptırılacak» 

K h · n belediye yapı ve yollar kanunu ınucibınce 
astamonu şe nnı k ş h i h li bazırının 

bir müstakbel imar planı yap~ırılaca tır. e r n 
l/5000 mikyasda yapılmış harıt~~~ va~•~· r bu b dakı teklıflerinl 

TaJip olanların 10·9·936 tarı ıne ı-3901 
tırayımız:a bildirmeleri illin olunur. 

Dt•nizli Oı·ınan Direktörlüğünden: 
U esınde hudut rı ,artn ede 

1 - Denız:h lıinde Acıbayaı; ~ ıanmı~ ve olçulmuş (6616) 
Yazılı Bo d b Devlet orınanın an. o. ınnı bır un mud· 
M3 muadıl (4797) adet No. 1ı devrık çama acı Y g 
dctıe artırmay konulrrıuştur. ba günü pat on bette kapalı sarf 

2 - Artırma 16-9-936. çar§'.lm . de a ı}acaktır. 
tısulıle Denizlı orman Dırektorluğün. i~ :ıuhanunen bedeli (235) 

3 - Beher gayri uıaınul metre ınık 
kuru tur 

4 - Muvakkat teminat (1167) lijra~::ı· ıörmek btiycnJerln bu 
5 - Şartname ve mukavele pro e.

11 
• A karada Orınaıı trıUddet içinde her giın Orman MüdürlU&une~ ve n 2-40ı7 

Umum 'MiidürlOtilne mUraea.at edebilirler. (ftSS) 

ULUS 

Yozgat Valiliğiııdeıı: ı 
(16319) Jıra 28 kuru keşif tutarlı ek ıltmeye konulmuş ol n 

Yozgat • Yerköy yoluna talip çıkmadıgından ek ıltme 7-9-936 p • 
:zartesi sa t (14) de Vi yet Encumen oda ında gene kapalı zarf u· 
suliyle yapılacaktır. Eksıltmeye girebılmck ıçın (123) lira (96) ku· 
ruş muv kkat teminat vermek, Bayındırlık Bakanlığı ehliyetıni 
haiz: ve tıı.;, ret odasında kayıtl· bulunmak ~rttır. (634) 2-3989 

Nafıa Vekaletinden: 
ı~ Birinci teşrin 936 s lı guniı saat 15 de Ankarada Nafıa Ve

k!ileti Malzeme eksiltme komisyonu odasında 53000 lira muhammen 
bedelli Font boru ve teferruatının kapalı zarf usulU ile eksiltmesi 

yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 265 kuruş mukabilinde Anka· 
rada Bakanlık malzeme dairesinden a!ınac3ktır. 

Muvakk t teminat 3900 liradır. isteklilerin teklıf mektuplarını 
7-5-936 tarih ve 3297 sayılı resmı gazetede çıkmış talimatnameye 
göre Vekilett n alınmı vesıka ile birlikte 13 Birinci teşrin 936 68

• 

lı gunü saat 14 e kad r Ankarada Vekalet malzeme mudurlu üne 
vermeleri lazımdır. (595) 2-3966 

Hozatta Seyyar Jandarma Pi 1ade 
Alayı l(omutanlığından : 

ı - Alay ihtiyacı için yirmi bir bin altı yUz: tahmin bedelli bin 
altı yuz yirmi lira teminatı muvakkateli yuz ıekıe bin kilo 
un. attı bin lira t lımin bedtlli, dört yUz etli lira muvakkat teminat
lı kırk bin kilo ıııgır eti, on iki bin lira tahınin bedelli ve dokuz yUz: 
lira muvakkat teminatlı üç yüz bin kilo arpa kapalı nrf usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 15 • 9 • 936 tarihine raıtlıyan salı gUnU ıaat (10) 

da Hozatta Seyyar Jandarma Alay Karargahındaki dairesinde ya· 

pılacaktır. 3 - Şartnameler parasız: olatak Hozatta Alay satın alma ko • 

ınsiyonundan verilecektir. 
4 - istekliler (2490) sayıtr kanunun biikm\ıne nazaran vesika 

ibraz: edeceklerdir. 
5 - Teklif mektupları ıs . g • 936 tarihine r11tlıyan 1ı günü 

uat (dokuza) kad r Hozatta Seyyar Jandarma Alıyı satın alma 
komisvonuna verecektir. (541) 2-3865 

Nafıa Bak.anlığından: 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ılanı : 

Kastamoni ViHiyetı dahilinde ve KaıttaıDoni • Boyabat yolu Uz • 
rinde (2S 000) lira keşif bedelli kıvrım çayı kö~~ü~U inpatmın ka
palı zarf usulıle ekıiltmesl 14-9 936 pazartesi gunli ıaat 15 de Na
fıa Ve , Jeti şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılac.ıktır. Ek ı1tme şartnamesi ve buna mUteferri di~er evrak (140) ku· 
ruş mukabilinde şose ve köprUler reisliğinden alınabileceği gibi is
tiyen er bu ' rtnarneleri Kastamoni Nafıa MUdUrlü&üne müracaat 
edwrek gorebıUrJer. Muv kk t temınat (2100) liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle· 
rin re mı a cten.ın 3297 yılı nU hasında çıkan tallmatnnmeye 
tevfıkan muteahhı !ık eblıyet v ik ını haız olmaları. 

Mutcahhıt bı t mUhendı olm dığı veya bir milhcndisle be· 
raber u ı c r dı ı takdırde an 10 metre açıklı ında eton 
arme ır kopru Y pmı oldu una d ır vesıka ıbraz etmesi lazımdır. 

Te lıf mektup! rın n 14·9 936 paz:arte ı günil saat H d k d 
Ank r Şo ve K pruler Rci 1i ıne verılme i lazımdır. e a ar 

(592) 2-3965 

!\lali) c \ ekaletinden : 
Teslim edilecek 
mahalleri 
An kanı 
İstanbul 
lz:mir 
1çel 

Koltuk Sandalya 
ade' adet 
37 349 ) 
270 1116 ) 
30 621 ) 
60 374 ) ----

Tahmin 
bedelleri 
Lira 

SH47 

:Muvakkat 
teminatı 

Lira 

686 

Çorun1 Vilayeti 
den: 

afıa Müdiir]~Ofuı .. 

1 - Eksiltmeye konula • ç ynp~acakl Orta okul bina ıd~r~f· orumun park c ddcsi Uzerınd• 
eme' Bodrum, Zemin kat k • 

Bu ışin ke if bcdeh (24283) l'rgır( ve beton işıdır 
2 - Bu i e id ıra 25) kuru tur 
A - Ek Jl a şartname ve evrak gunlardıt 

sı tme şnrtnamesı . 
B - Mukavele projesi 
~ - ~ayındırlık i'leri genel fBrtnamesl 
• - cnnı ve hu usi şartname 

E - Keşif ve silııilci fiat v F - Proje e meteraj cetvellerı. 

.1atiyenler bu evrakı Anka N Mudürliığu binalar heyetınde ra afıa Vekaleti Yaııı l~erl Umum 
Çor3 - ;~siltme 1936 yılı Eyf~~~~:::·~ Dairesinde görebilirler. 
cak:"'1 vı yet makamında toplanacak k ı~cı Hh gUnü saat 15 de 

ır. . om •yon tarafından yapıla· 

4 - Eksıltme kapalı f 5 - Eksiltme e ı zar uı~lilc yapılacaktır. 
temina.t vermesi tu:d~~b~:~ ıçln btc~llrdn (ı821) lira muvakka tennesı 1 zımdrr il .. a •tağıdakı vu1kaları haiz 1 t T" • I 

0 
up iUS-

ıcaret odasında ka ıth ld bıleceğine dair Nafıa ..J'ekfil:ti ~fu"ı:iidalr Yeıi:ka 'VC' bu fflerl yapa• 
6 - Teklif mektupları ._n n e yetnameal. 

bl: at evveline kadar vnf~t:~ UçUntU maddede yazılı Nltterı 
~ı vonu reisliğine makbuz ~ukabil~ında toplanacak eksiltme ko. 

enlecek mektupların nihayet 3 Unı;ü e verlletektir. Posta ile gön .. 
gelmı, olması ve dı' zarfın mühU maddede yaıılt aaate Jradar 
ı lazımdır. Postada olacak gecik~e7eu~u ~1~ tyl.ce kapatılmr• olma .. 

r a u edılmez. (657) 2-4043 

Ankara Valiliğinden: 
N İhalesi fesholunan Necatibcy cadd 
d; .ıu dmağ:ızanın icarı için ılin edlle:•::::dhaıuıf idareye ald 15-ld 

gıın an ıhale muddeti on '"'n l eı ~arfında talih rıkm 
hale 3·9·936 günü .,... uzatı mrttır. ~ a-

lacaktır. saat 16 da viJAyet daimi enclimcnlnde a 

Senelık icarı 1800 llrad 1 pı-
lhaleye girmek l in ır. • 

rfdir. ç l35 lırahk muvakbt t i t em nat itası mecbu. 

• ıt klılerın ihale gUnU daim lerın hu uıi muh ebe mUdUrlU r ~~~U~~ne praid anlamak lıdycn.o 
m(racaatları ilan olunur. 

643) 2--4040 

ı~fa Bel i Y Rei liğiııdeıı 
• Uda hrinin hali hazır ha 

handen itıbaren bir ay mUdd ttıt sının alınması 22 eylUI !136 ta 1 
• 1 - Şehrin meaahası mes:Q~ :çık eksiltmeye konulmuttur r • 

Jn ~eman 354 hektar tahmin edilmi~~~ı l72 i&Yri meskun inam; ısı 
- 354 hektarlık barit nın b d ·~· ~ - Haritalar Beledi e a e eh muhammenl (48~) liradır 

de ı mucibince şehrin ruiıi ~ pt ve ~ollar kanununun birinci d 
yasında iki kıt'a ve l 1000 a.~nnı gösteren l/2000 ve l/500 ~k • 
kıt~ harı'Mta ı alınacak ve bun~r ~~r~n~~ da tesviyei mUnhanili m bi~ 

- uhammen bedeli O!, a ım olacaktır. 
nat alınaeaktrr n lO 1,S iu olan 364 lira mu ~'-'--5 ş · v--t temi• 

- artnameyl g8nnek ! . 
racaat edeceklerdir atıycnler Urfa Sclediye Dat 6 ı · reaane mO· 

- ~ale eyH'ıliln 22 inci ult Encilmenındc yapılacaktır. günO Nlt on ikide Urfa Beledi 
7 - Taliplerin b i·' yı 

dair Nafıa VekiJ u ~ batırabilecek ferahi haiz kası ibraz etmct ~ti Celileıinden muuddak ehli bi ulundukluına 
erı m«:churfdlr. (632-668) ~~nniye weaı .. 

Ankara Valiliğinden: 
İhalesi fethedilen N t:be 

N. lu r,ağazanın ican iç~ ıia Y c~ddeainde Huıusf idareye altf ıs 
madlığından ihale müddeti on 1!..,~~ılen thüddet zarfında istekli Ç.ır. 

hale J.9·936 günü ... daha untılrnıfttr 
laeaktır. aut 16 da villyet daimi • 'nm 1 B" ... ne en nele yapı 

ır senelik Jcarı 2010 ı· d • 
ihale • ıra ır. 

ye gırmek için 427 ]' 
mekcburi.dir. İsteklilerin lhal~irJıO Ulcudruişluk muvakkat teminat ita 
ma ıstiyenlerin h i •wn a mt encüm . ıı 
olunur. uıus muhasebe miıdUrıux.u ene tcnıd anta-(642) ı; ne mUracaatlan ilin 

2-4039 

''akıflar Umum l\füdür)·· .... A. d . 
Adet Cinsi ugun en .. 
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uzermde bulunah 
travers adedi 
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ray d,.mirı için toprak ve ht'ton taş 
" " " a aç ve d . ıma arabası, 

Ar ba makası. cmır '' " 

Mi tar ve cin i vuk rda vazıh 93 
ları J c lCtl 936 gfinUnden 2C evlOl 9~arç.a ray öemtri ıle el ba· 
müddetle r.~ık artırın ya ko 1 gut\une kadar yirmi -Mın 

J - !hale eri nu muştu-. 6 .. 

lUğudur. y Evkaf apartımanında varidat ve tahsılat mOdUr· 

2 - !atckliler % 7 S muvakk • • 
wezneaine yatırılc!,·X.uıa'd . kat tcmınatı otan "1 liranın evkaf 

_.. aır ma buzlarla ah artırmaya iştirak edecektir. ve y ut Banka mcktubile 

4
a - 1Tbalek~r eden bedel lM=tin abnacat....·r 

- Hl 2l·!M~36 au • pazarteai &Uıall uat 15 dedir. 
(67,, 2 ~ 



ULUS 1 i:Yl UJ 

Plan opyaları 17 Ağusto dan iti1 ... aı en .Mctı·o karesi 50 \.1ır sa , Halil Naci f\llıhcıoğlu Tel. 1230 
c K 

\J 

afı Ba an ıgın a • 
. 

Kayın travers eksiltme ilanı 
Aşağıda miktarları yazılı olan cernan 349870 adet normal, 3900 adet makashk ve 1000 adet köprülük kayın travers 7 partide ve 1 i 

EylQt 936 peflembe gUnü saat 10,30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek Uzere kapalı zarf usulil ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin bütün partilel"e ait teklif mektuplarını aşağıdaki cetvelde hizalarında yazılı miktal"da muvakkat teminatlan ve 7.5.936 

tarih ve 3297 sayıh resmi gazetede çıkan talimatnameye göre Bakan hktan alınmış vesika ile birlikte 17 eylul 936 perşembe gUnU saat 
9,30 a kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri liz:ıtndır. 

Her partiye ait şartname ve teferruatı cetvelde hizalarında gösterildiği bedel mukabilinde Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğiinden alınabilir. 

PARTİLER 

Birinci parti 

ikinci ,. 

'OçUnciı .. 
D6rdüniü .. 
Beştnci .. 

MİKTAR 
.llonnal Makashk 
adet adet 
68970 1170 

48500 

35300 
61600 

35100 

780 

390 
780 

195 

Köprülük 
adet 

500 

uhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Lira -kuruş Lira - kc:. 
75343 50 5017 18 

90495 5774 75 

61570 4328 50 
104760 6488 

58695 4684 75 

Şartname 

bedeli 
kuruş 

377. 

452 

308 
524 

293 . 

TRAVERSLERİN KESİLME
SİNE TAHSİS EDİLEN 
DEVLET ORMANLARI 

Zonguldak vilayeti Devrek ka· 
za mm Yenidağ Akçasu ormanı 
Kütahyanm Tavşanlı kazasına 
bağlı Domaniç nahiyesinde Kaz· 
rnut Eğridere ormanı. 
lne~öl kazasının Erikli ormanı 
Adapazarı kazasının Kcremali 
ormanı 

Hendek kazasının Keremali 
ormanı 

Altıncı .. 93400 58~ 500 168290 - 9664 50 841 Kocaelinin Karasu kazası dahi· 
lin"de Molla Hasan pınarı ve 
C"amda!Yı ormanı. 

'Vedinci. 7000 ._ 9450 - 708 15 Bedelsiz Kocaelinin Kandıra kazası için· 
de Koyunaiblı onnanr 

Husu i mukaveleli orman sahipJeri de kendi ormanlarında kesilmek Uzere eksiltmeye iştirak edebilirler, (638) 2-4036 

----------~--~...-...------~~~---~------~----...,._--------------------~-----·~ 
Ankara ef terdarlığından : 

.ı - Mülki ve askeri bankadan maaşlarını alanlar, 1·9-936 alı, 
1-9-936 çarşamba gUnleri, 

2 - Askeri l-9-936 perşembe günü 1 den 500 numaraya kadar 
· +0·936 cuma 500 ,, 1000 ,, ,, 

5-9·936 cumartesi 1000 ,, 1500 ,, .. 
/-9-936 pazartesi 1500 ,, 2000 .. 
8-9-936 salı 2000 .. 2500 ,, .. 

lJ - Mülki 
9-9-936 çarşamba 1 ,, 500 ,, ,, 

l0-9-936 perşembe 500 ,. 1000 ,, " 
11·9·936 cuma 1000 ,. 1500 " ,, 

4 - Mütekaidin mlilkiye ve askeriye ile ~ut ve yetimlerinin ey• 
!Ul 936 teşrinisani 936 Uç aylık maaşları yukarda yazıh günlerde 
verilecektir. Maaş sahihlerinin resrrli senet ve nüfus tezkereleriyle 
müracaatları rica olunur. (687) 2-4057 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

Yü iesk 1\ lühendis l\ielitelli 
Satıııalma Komisyoııuııdan : 

Eksıltmcsi 27-8-936 tarihinde yapılmış olan işbu inşaata talip 
~uhur etmediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
mustur. Taliplerin aşağıda yazılı şeraiti haiz olarak müracaatları. 

ı - Eksiltmeye konulan (1stanbulda Taksim Gümüşsuyunda 
:yüksek mühendis mektebi binası dahilinde) proje ve şartnamesi 
mucibince yapılacak inşaat. 

inı,;aatm keşif bedeli (21115) lira (98) kurustur. 
2 - Bu işe aid şartnamelerle evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi \ 
B - Proje 
tstlyenler bu şartname ve projeleri (125) kuruş mukabilinde 

Yüksek Mühendis mektebi satınalma komisyonundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 14-9-936 pazartesi saat (15) de Yllksek Mühendis 

ınektebi binasm-dQ satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1590) lira ilk te· 

rntnat akçesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lizrmdır. Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet 
ıvesikasr göstermesi ve bizzat mühendis veya mimar olması veya 
bunlardan birile ortak olarak çalıştığını bildirir Noterlikçe mu· 
addak vesika lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) UncU maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar yüksek mühendi mektebi binası dahi
linde ek iltme komisyon riyasetine makbuz mukabilinde verile· 
tektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet (3) üncU mad· 
'1ede ynzılı saate kadar gelmiş olma ı ve dış zarfın mUhUr mumu 
ile kapatı1mış olması şarttır. Postada ofaeak gecikmeler kabul edil-eez. (685/778) 2-4060 

Şurayıdevlet Reisliğinden : 
ŞQrliyı Devlette 40 ve :JS lira asli maaslı mUlazimlikler açıktır. 

Mlllklye veya Hukuk mezunları arasında yapılacak müsabakaya gi· 
rebilmck için teadill kanunu mucibince bu maaşları almağa hak ka· 
zatımı olmak ve 35 liralık 'çin ayrıca 30 yaşından fazla olmamak 
'Ve memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki şartları haiz bu· 
lunmak lazımdır. 

MUsabaka 21 eylUl 93'6 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 
tie Ankarada yapılacaktır. 

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

- ürl( Hava (urumu 

ANGOS 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 Eylfıl 936 dadır. 

inhis rlar ÜJDuın 
Müdürl~Oiindeıı : 

ı - idaremizin Bitliste yaptıracağt 35022 lira 37 kuruş keşif 
bedelli atelyc in§aatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 16-IX-936 çarşamba günü saat 15 de Kabataşta Le· 
vazım Şubesindeki Alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat şu

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakıyetle yaptıklarına dair resmi 
vesaik gösterdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı ı 75 kuruş mukabilinde !stanbulda İnhisarlar 
İnşaat Şubesinden ve Ankara ve Bitlis Başmühendisliklerinden 
alınabilir. 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 14 de ka· 
dar adı geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş 
olmalrdtr. (683 804) 2-4058 

dliye 
Temyiz mahkemesindeki binasında Adliye vekaleti devairinde 

yazıhan dolap koltuk vcsair mefruşattan 198 parça mahallinde pa· 
zarlıkla cila edilecek ve ayrıca daircdemimunesi mevcud olup mu
teahhidine iraç e lilccek iki adet dolap muceddeten yaptırılacaktır. 
İstekliler cila edılecek mefruşatla yapılacak iki adet dolabın mu· 
hammen bedeli olan 640 lira 80 kunı un °to1 ;5 teminatı muvakkata· 
sı olan 48 lira 6 kuruşun 2490 No: h kanunun 17 inci maddesi mu
cibince pazarlık günii olan 9-9·936 çarşamba günü saat 14 de veka
let levazım müdürlüğiinde müteşekkil komisyona ibraz etmeleri ve 
şartnamesini görmek ve parasız almak üzere mezkür mi.ıdi.ıriyete 
müracaat etmeleri ilan olunur. (700) 2-4051 

Saça ~ı 
dökülenJer 

KOMOJEN KANZUK 

l Saç Elisiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNIMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

KiralrkOda 
Yenişehir İnkılab sokak No. 4 

"Kutlu'' arkasında 

İLAN 
Bir buçuk sene evvel Bigada 

vefat eden zevcim Yusuf oğlu 
Ahmed'in Adapazarı Türk Tica
ret Bankasında sahih olduğu 

204966 - 204970 numaralı beş a· 
cfod hisse senedi ile yirmi hisse· 
yl. havi 138 numaralı muvakkat 
makbuzu zayi olmuştur. İkinci 
nüshalarını almak Uzere Banka 
merkezine müracaat ettiğimden 
zayi hisseler ile makbuzun hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Biga da 
Yusuf oğlu Ahmed karzat 

Ayşe 
Adapazarı Türk Ticaret Ban

kasının Biga kolundan aldığım 
yirmi hisselik 146 numaralı mak
buzu zayi ettim. İkinci nilshası· 
nı almak Uzerc Banka Merkezi
ne müracaat ettiğimden zayi 
makbuzun hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Bigada 
Tavukçu Hasan oğlu İsmail 

2-4049 
~ ~ ~~~~ 

Oda aı .. anıyor 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
9,15 Eu akşam 9.15 

Şen duI Oııeret 
Maurice Chevalier 

Pek yakında ,türkçe sözlü 

Söz l>ir AIJalı J,ir 

Gebze 1 aymal<.aınlığııı aıı ~ 
. · ,de ya 

Gebze merkezinde yapılacak 55 ev ile Orhanlı köY"' a ı 
cak 31 göçmen evine talip çıkmadığından dolayı rnünak35

u sı t 
müddetle uzatılmıştır. İhale eyliilün 3 üncü perşembe güıt(635) 
de Gebze maliyesinde komisyon huzurunda yapılacaktır· ~ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111,ııııııılmıilıllıınuıııınııııın 
ürk faarif Ceıniycti 

E TEB 
ilk, orta, lise «Birinci sınıf» t 

• J{ıl} 
Ankara - Havuzbaşı - Necati Bey cadclesı tıdııt 

1 • • ~a muame esıne başlanmıştır. Alınacak talebe . e <r 
olduğundan bir an evvel müracaat edilmesi ta;5o6ı 
lunur. Telefon: 2877 (686 797) , 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111n1111ıın 

Kiralık Apartıman 

Daireleri 
Yenişehirde Atatürk bulvarı 

üzerinde Çocuk Esirgeme kuru· 
munun apartmanında ıs eylül 
936 dan itibaren her türlü kon· 
foru haiz kolörif erli 3 veya 4 o
dalı daireler kiralıktır. Görmek 
istiyenlerin apartmanda memu· 
rumuz B. Osmana mllracaat et
meleri. 

ısU GECE 
PRİMADONNA 

PROGRAMA İLAVETEN 

zAYİ d t 
kUııııı 

Ankara Gazi ilk 0 detıı• 
dığım bu seneki. ~e~ıı 11ıac• c 
kaybettim. Yenısın U } olcf rJ 
dan eskisinin hıikıtl •f11Btl 
2-4050 209 Nerı 

Sablık Çift~ 
lU 1'6'iıl' 

Çubuk kaza ı sun b'ğlf ~,, 
de aslı tapu senedl~yır ~ 
haylı mikdar tarla, ~ 
ne arsası satılıktır. vo t<rY 

Bu rok mahsuldıır ·betle 
.,. h r cı .tıf 

li ve sulu arazi . e l'Y.H 
lunmaz değerdedır. ıye ıııe~I' 

Çiftlik ve ara\ıııı ıııe ,t 
olan ehli zevk ve e bit jırf ~ 
lan için bulunınaı kta d•\'J <' 

Talihlerin Çubç.~~rıefı 
kili Yusuf Ziya sııııb• t CJ 
Ankarada Duatcpc J\ıııı'e 
den bakkal Kadir "uao oW 
vuoa mUracaatıarı 

ı~ Arı ot 
'J fı'llıt 

1 . . Atınıınç.ı, . S 
ngılızc~, . b·Jir bır 

ca, ve TUrkçeyı ··'rscaat.979 
iş arıyor. 1613 ınu ~ 

---1 .. 
Tezııeo~ 

ı11e 
J{'taPc"' 

Tarık Edip 1 ,aıct '
1 aıın 111' veznedar Bayan . ca t / 

ınur ı''-liplerin derhal ..A 
/ 

Jüyiilt ·ıcramiye35.000 Liradı ~ 
İmtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi ~eşriyatı İdare 

eden Yazr İşleri MüdürU 
Nasuhi BAYDA~ 

1936 BERLİN OLİMPİY AD LARININ 1 ci l(rs-mı 
Ayrıcaj ıs.ooo, 12.000, ıo.ooo liralık ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... 
Çankırı caddesi civarmda 

Vlus Basımevinde basılmıştır. 

GÜNDÜZ 1K1 FiLM 

1 - MA YERLİNG 2 - PRİMADONNA 
Geceleri yalnıx bir film gösterilir 


