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Adımız, andımızdır Heryerde 5 kt. 
ON YEDINCI YIL. NO: 5209 -
Yunan Seçimi 
Çoğunluğu V enizelistler 

alacak görünüyor 
Seçimin kati neticesi çarşamba günü belli olacak 

Atina, 27 (A.A.) - Bu sabahın •~· 
at üçüne kadar elde edilen neticelere 
IÖre, mebuılaı· meclisindeki azalık aıa • 

• 
Liberal parti lideri B. Veni;ı;elos 

iı Yukarı şöyle taksim edilmektedir: 

Venizelosçular: 130, 
Çaldaris halkçılan 65, 
Teotokis • Kondilis halkçıları 80, 

Komünistler 10, 

OHIH' \ E KÖ\ 
F. R. ATAY 

Orduda askerlik hizmetini biti
r~n genç köylülerin en yetişkinle
rınden bir kısmını Kültür Bakan
lığı emrinde bir ~üddet stajdan 
geçırerek. f~ydalr köy unsurları 
elde etmek düşünüldüğünü hab~r 
aldık. Köy ekonomi, tarım, terbı
Ye ve daha birçok bakımlardan 
cumuriyetci Türkiye davasının ba
şında geli;. Bu topraklarda Ata • 
türk devrinden gayri hiç bir devir, 
k ö y c ü olmamıştır. Onu, şeriat 
soyucusunun iltizamcınm, dere -
beyinin, vur~un faizcisinin elin • 
den kurtaran bu rejimdir.Toprak· 

. sız köylü bırakmamağı işedinen ve 
gerçeleştiren bu rejimin hükü 
illetidir; sıtmayla, trahomla, köyü 
kemiren bütün salgınlarla, biz sa
vaıa koyulduk; gücümüzün yetti
ği ve büdcemizin elverdiği kadar, 

· köy mektebleri açtık. Ve hepsini 
Clncak başlangıçlar olarak görü} O· 

ruz. Türkiye nufusunun en büyük 
kısmı, köylüdür; en bakımsız ve 
geri bırakılan kısmı, köydür; bu 
köyler dağnıktırlar: Bir çoğunun 
n_ufusu, teşkilatlamak teşebbüsle
rıni önleyecek kadar azdır. Hal -
buki bütün ülkeyi, b u a s r ı n 
k ö y l e r i ile donatmak, köyü 
llledenileştirmek ve teknikleştir · 
ınek, her cumuriyetçi türkün baş 
lıca kaygısıdır. 

Bugünkiı türk köyü hakikatle
rine uygun, belki yalnız bize has, 
ameli tedbirler bulmak, icadcı ka
fa ile dütünmek zoru altındayız. 
~.rduyu köy için mektebleştirmek, 
tuphesiz, bu tedbirlerin başlı · 
c~Ia.rından biridir. Yığın terbiye· 
•ınde ordunun hizmeti, kalabalı • 
ğının büyük bir kısmı, hemen he • 
men, bizimki ile aynı ıartlar altın· 
da bulunan Sovyet Rusya'da de· 
nenmiştir ve her türlü fedakarlığı 
fazlasiyle ödeyen neticeler ver· 
:mittir. Siberya köylerine ne lazım? 
Mesela 5000 traktörcü ! bu parola 
<>~_duya gider ve askerliğini biti~e~ 
~?Ylülerden beş bini, köyüne gıttı· 
!Unde birer traktör makinisti ol · 
rnu,tur. 

(Sonu 5. inci saylado) 

Geı·i kalan 25 azalık da muhtelif kÜ· 
çiik partiler aruında taksime uğramak • 

tadır. 

Atina, 27 (A.A.) _ Atina şehri.nin 
108 tane seçim bölgesinden 66 tanesı ~u 

neticeyi vermiştir: 

l~iberaller 17,318, 
Caldaris taraftarı halkçılar 11,394, 

Kondilis • Teotokis, 8,083, 

Komünistler, 3.176, 
Kanclopolosun ulusal ittihat partisi 

1450. 
Cuınuriyetçi partiler 993. 
Metaksasın ''hür fikir,. partisi 1450. 

Aıirw nwlmslormuı coii11 
re 11 İ';,i' li ~ t 

Atina, 27 (A.A.) - Yapılan he· 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Atatürk 
Yeııi )rıınaıı elçi_ iıı i 

li ; )J u l e t t i 

l' eni yunan elçisi 8. Rafael 

Yeni yunan elçisi B. Raf ael 
cumartesi günü saat 16 da Çanka
yada Cumur reiıimi.z ~a~af ından 
merasimle kabul edılmıştır. 

l 0 e11i ı•lt,;i_,·i Başbakarıımız cfo 

lwbul etti. 
Ba§bakan ismet lnönü dün maka • 

mında yeni yunan elçisi B. Rafael'i ka· 

bul etmiıtir. 

~USIR'D Ki 

KAHiNE KRiZi 

• 

Kabineyi Mahir 
Pasa kuracak _, 

Kahire, 27 ( A.A.) - Kıral, tama • 
miyle bitaraf, müstakil bir kabine kur
mayı, kendi özel bürosu direktörü Mahir 

Papya teklif etmiıtir. 
Ulusal cepheyi teşkil eden bütün 

partililerin §İmdiden yardımını temin et· 
miş bulunan Mahir Paıa. Vafd ile ko· 
nuşmalarına devam etmektedir. 

Kahire, 27 (A.A.) - Vaziyetteki k:ı
rarsızhk dolayııiyle aakerlik ve polis ba· 
kınımdan ihti)•at tedbirleri arttırılmıı . 

(Sonu 1. üncü sayfada.) 

J(lll I"' CORÇ BUG .. N Göl\1 .. LECEI~ 

Parlamento Sekizinci Edvaı·da 
adakatini tekrarladı 

Paris, 27 (A. 
A.) - Beşinci Cor. 
cun cenaze töre • 
ninde bulunacak O· 

lan 8. Aras'ın ba§· 
kanlığındaki tüı-lc 

heyeti bugün bu • 
raya gelmiş ve 
başta 8. Suad ol • 
duğu halde Türki
ye büyük elçiliği 

ileri gelenleri ile 
fransız dış işleri vo. 

harbiye bakanlık • 
)arı delegeleri tard· 
fından sclamlan • 
mıştır. Heyet Lon· 
dra'ya hareket et • 
miştir. 

Havas'ın sandı· 

ğına göre B. Aras 
dönüşte Paris'te 
biı veya iki gün 
kalacaktır. 

Paris, 27 (A. 

A.) - Kıral Corc· 
un cenaze alayına 

gitmekte olan bir 
çok zatlar bu sa • 
bah P-ariı'ten geç· 

- -

.. 

mişlerdir. Saat Hl uir meDus delegasyonunu kabul eclen kıral Edvard Vlll 
buçukta Sovyet 
kurmay reisi General Tukhafçevski, be· 
raberinde birçok subaylar olduğu halde 
Kale yolu ile Londra'ya gitmek üzel'e şi· 
mal istan·onundan hareket etmiştir. 

Londra., 27 (A.A.) - Dük dô 

' ' lJlus~ll tın 

Kent ve Dük dö Gluçester, Danimar • 
ka kıratını Prens Akel'i, Prenses ln-
gridi ve lsveç veliahdı ile karısını ge· 

tiren hususi treni Viktorya durağın· 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Dil Yazıları 

GUNEŞ--DIL 
11eorisinc !,!ore l'iirlicede isarete 

~ JI ' 

·yarayan s(izlt~r iizerinc hir analiz . 
111. 

[Dün ve evelki gün ''bu'' ve "şu'' sözlerini analiz etmiştik. ''O'' sö
zünün analizini de bugün neşre diyoruz:] 

111.-0 

Şimdik} ş.~veınizd;, ~~~~.~ bir 
vokal gibı ıoylenen O sozu, hem 
gözümüzden u.zak ve bizden ayrı. 
olan üçüncü bır ı~h~ı, hem de ~
zakta olan bir obJeyı anlatmaga 
yarar. 

Bu sözün eski metinlerde görü
len asıl şekli (OL) dur. Sondaki 
(L) kullanıla kulla~ıla aıınarak 
düşmüştür. Kelimenın aslı böyle 
olmak iktıza eder [ 1] · 

(Ol) sözünün etimolojik şekli-
ni yazalım: 

(1) (2) 
(Oğ t ol) 

(1) Oğ: Ana köktür. Güneşi ve 

onun yerine geçen herhangi bir 
obje veya süjeyi anlatır. 

(Sonu 2. incı sayfada) 

Kabineler 
Telgraflar, Sarraut hükümeti

nin, üçüncü cumuriyetin 101 inci 
kabinesi olduğunu bildirmektedir· 
ler. Yılda bir buçuk kabineden bir 
az fazla! 

Bu rakam, F ransanın hiç dur
luk yüzü görmediğini zannettirebi
lir. Fakat hakikat öyle değildir. 
Fransada hükümetler, şahıslar ba
kımınaan, belki en az değiıenler
dendir: Meselci Briyan 24 kabine· 
de bulunmuştur. 

Bir gün, kendisine birçok ka
bineler dü1ürmÜ§ olduğunu söyli
yenlere Clemanseau demi§, ki: 
"Hayır, dediğiniz doğru değildir: 
çünkü hepsi ayn ı idi!,, 

Fransada en mühim hadise, ra
dikal - sosyalist partisinin va z i • 
fesi z kalmış olmasıdır. Bu par
ti memleketin her tarafına, bütün 
rakiplerinden fazla, kök salmııtır. 
Fakat radikal - sosyalizmin prog
ramı yıllardanberi gerçelenmiıtır. 
Bilirsiniz ki İngilterede vazifesi 
kalmayan liberaller, konıervatör
lerle İ§çiler arasında adeta eriyip 
gittiler. 

Bundan •onrası için belki a11l 
dursuzluk, partiler buhranı ola
caktır. 

Radikal - sosyalizme yeni bir 
vazife bulmak lazım. Şimdililr saf 
ve sol tarafların diktatörlük teh-
1 ihesi karşısında, bu parti, franıı-z 
parlmantarizm ananelerinin mü· 
dafaacısı gibi görünüyorsa da, 
kendisi dahi, Lavalin otoriteci hü· 
kümetine taraftarlık etmek zonın· 
da kalmıştır. Son buhranda İse. 
lıükümetin padamento tlıııntlan. 
yani radikal - soıyaliıt partisinin 
icra komiteıi. kararının tuiri ile 
devrilmiş olmasına, gazeteler ve 
partiler, yolsuzluk at I et .. 
mektedirler. 

O kadar düzgün ve normal it· 
lerile İngiliz parlmantarizmi kar
şısında, franıız parlmantarizmi· 
nin aksayan bir sakat taralı var 
ama, nedir, nasıl onarılabilir? Bu 
suallere uzaktan biz değil, yakın
dan kendileri bile tam bir caJafl 
henüz bulmamışlartlır • 

Cağrı 
Adliye encümeni 28-1-936 sa

lı günü (Bugün) saat 10,30 da 
toplanacakhr. 

Nezip'e 15 Km. u;ı;akta yakalanan arkacılar (Yazısı 3. üncü sayfada) 

[J] Bütün eski Osmanlı ve Sel
çuk metinlerind.e bu (ol) şekli gö
rülür. Altay, Kaşgar, Soyot, Ta
rancı, Kırgız, Karakırgız, Koman, 
Teleüt. Lebed, Koybal, Kaç, Kü
erik, Baraba ve Karayim lehçele
rinde hala (ol) denilmektedir. 
Başkurt ve Kazan lehçelerinde 
(ul) denilir. Çovaş lehçesinde 
(uf) dan başka· baştaki (ğ) harfi 

:············ ··············································································································: 

(v) ye çevrilerek - (vol) ve (vul) 
şekilleri de vardır. Yakutçada "ol, 
ôl, uol" ~ekillerinde kullanılır: 
cem'i "olar" gelir. Pekarski bu 
"ol" dan bahsederken "sonuna bir 
ek gelince"/" kaybolarak "o" şek
lini alır" diyor. 

1
• v. Bisclıof f un 

ANKARAsıılı 
p,.J,· yah·ırula tef rilw ,.,Jt.re~İ:;. 

1'iirk irıkıliibını anlcınwğa ı·ı· butıy<ı <mlatmwiu culı:mııs olem . ~ . 
l bu cleğt•rli tfrrl.- dostunun t•:ceri11i ,!ilimizt•. . . Ar1'·<ıdu~ımız Burlum l:el~t· ff'Uİn•n•J,·tfr. 

. . . . . . . 
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SAYIFA 2 ULUS 

KAMUTAY 
Devlet Demiryo11arı 
memurları tekaüd 

kanununu kabul etti 

iç HABERLER 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sılay'1n 
reiıliğinde toplanmışhr. Ziraat Bankaıı 
hakkındaki kanuna ek kanunun dördün
cü maddesindeki "icra reiıi,, tabirinin 
tdıHine dair hükümet tezkeresi okun
muş ve tefair fıkrası adliye encümeninin 
teıbit ettiği "1697 sayılı kanunun dör -
daincü maddesindeki icra reisinin va.z.ite
leri 2004 aaydı kanunun dördüncü mad
deıinde yazılı icra işlerine bakan hal&im
Je. tarafından görü)ur.,, ~lı 1inde kabul 

Milmiı ti•. 
Rizenin Selim.iye köyünden piyade 

ot-Hanndan lalam oglu Muıtafa, Şat -
oğullanndan Sefer oğlu Hüseyin, Haaan 
oilu Bekir Ye Demirci oğullarından Ab
dieğlu Halllu'nm ölüm cewanna çarp
bnlmaları hakkında adliye encümeni 
mazbatası olwnarall kallıul edildi. 

Arttmna, ellıiltme .e ihale kanvma -
na l»ir madde eklenmesi Jaalıkında llanun 
projesi ile puaak Hlalu Ulduadalü ka
nun projesinin ilDBc:i ....üüereleri 7a -
..... k kabul ediWi. 

Devlet Demiryollan ft Limanlan İ!· 
letme umum müdürlüğü memur n mü• 
bılademlerine teluaüd maaıı bağlanması 

lıııaklondalü luıaun projesi, polis teıkilit 
............ '-tb cetTeJe eklenecek kad -
l'OJa '*e Mali7e Vekiletiyle emniyet qle

" wnınn Miidürlüiü 1935 11h büdceleri 
arumda 25.758 lirablı miinalıale 7apll -
...._. dair Jtıııman pl'Ojeleri müstacelen 
sörii,ülerelı laı.u1 edildi. 

IC.amuta7 7um toplanacaktır. 

Yeni ticaret görüşmeleri 
lneç ve lniçre ile yeniden ticaret 

uzlaşması 7apılması etrahnda sörüfme
lıere devam eclihnehtedir. 

ISTANBUL TELEFONLARI 

Ekmek fiatları 
latanbul, 27 - Bugün toplanan 

narh komisyonu francaladan 20, ek
mekten 1 O para indirdi. 

Ayar müfettişlikleri 
Jatanbul, 27 - Ege, Sarnaun, Mer

ain vilayet merkezlerinde birer, Mar
mara mmtakasında üç ölçü ayar dai· 
resinin te§kilat projeleri hazırlandı. 

Afganistana gidecek 
profesörlerimiz 

Jstanbul, 27 - Üniversite hukuk 
fakülteai profeaörlerinden Ethem Me
nemenli, Kabil üniversitesi rektörlüğü 
hakkındaki teklifi eaaa itibariyle ka
bul etti. Mukavelede mutabık kalı

nırsa derhal yeni •azifesine gidecek
tir. Aynca afgan bb fakültesi için la
tanbuldan bir nisaiyeci, bir nlidi
yeci, bir asabiyeci, bir bevliyeci, bir 
lıı.ulak burun boğaz mütehauıaı ola
rak S profesör gidecektir. Bunlara 
100-150 İngiliz lirau araamda ma
at ..erilecek Ye her biriyle 5 aenelik 
muka•ehı yapılacağı söyleniyor. 

lktiaad profesörlerinden B. Muhlis 
Ege'dll de Bağdad üniversitesi ikti

sad profesörlüğüne gitmesi ihtimali 

•ardır. 

Konyada ışık söndürme 
tecrübesi 

Konya, 27 (A.A.) - Konyamızda bu 
gece saat yinni llıuçukta baflıyan ve yir
mi hire bet lıala biten ıııklan sönclürnw 
denemesi noksansız bir muvaffakiyetle 
netieelenmiştir. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
( Bflfl J. inci aoylotla) 

(2) Ol: (. + 1); ektir. Dihil ol
duğu mefhumdan çok uzak, ayrı, 
müphem, belirsiz, umumi bir sa
badaki aüje Teya objeyi ve bunun
la mefhumun münasebetini göa
termeğe yarar. 

(Oi + ol = Oiol = Ol = O): 
Söz aöyliyenin kendisini gösteren 
JDmtakadan çok uzak, ayrı, belir
siz bir ıüjeyi umumi ve müphem 
bir tekilde anlatmağa yarıyan bir 
sözdür. 

Not: 1. - Eski (ol) fekli yerine 
bugünkü (0) §ekJini analiz eder
sek etimolojik formül: 

(1) (2) 
(oğ + oğ) 

teklini alır. Bu halde de 
(1) Oi: Ana kök olarak "esas, 

sahip, Allah, efendi'' mefhumları
nı anlatır. 

(2) Oi: (. + ğ); ek olarak kö
Jaün manaamı tayin ve ifade·eder. 

Bu halde (Oi + oj = oğoğ = 
O): doğrudan doğruya "Güneı" i 
Te ondan abstre olarak çıkan 
., e.aa'' anlamının kendisini anlat
JDak lizımgelir. 

Pek e&ki T olem devirlerinde he
nüz p.hııları ve objeleri birbirin
den ayırdedemiyen ve kendi varlı
i11le Totemin varlığını bir tutan 
ilkel imanların, bütün p.luılan ve 
objeleri, taptııklan günqin ve ona 
verdikleri anlamların kendiıi ola
ral& telakki etmeleri ve böylece 
her bir aüje Te objeyi, doğrudan 
dejruya "'Allah, sahip, efendi, 
Totem'' anlamlanna ıelen tek bir 
"ei'' veya •'oi" ana kökiyle anlat
mağa çalıımıt olmaları tabii
dir (2]. Sonraları phıılan ayırde
debilen Türk, kendinden dıprda 
ve pek uzakta olan süje veya ob-

[ 2] Profesör Marr, Külliyatmm 
birinci ve üçüncü ci1tlerinde za
mirler meselesini araştırırken, in
sanlığın ilkel deYirlerinde yalnız 
üçüncü şahıs zamiri kullanıldığını 
Kah etmektedir. Paul Regnaud ilk 
önce işaret zamiri kullanıldığı 
likrindedir. Türkçede üçüncü şa
hıs zamiri ile i~ııret zamirinin ay
nı kelime olması da bu fikri teyit 
eder. 

jeleri müphem ve umumi bir tekil
de anlatmak için ''oğ" köküne fÜ
mul ve umumiyet anlatan ". + l'' 
ekini katını§, böylece ''ol" aözü 
kurulmuıtur. 

Not: 2. -Atika, lyonya ve Do
rida gibi eski Grek lehçelerinde ü
çüncü ıahıa zamiri - tıpkı Türkçe
de olduğu gibi - bir (o) dan iba
rettir. Bu (o) biraz uzun okunur. 
Bu uzun okunma, ( oğ) ıekliyle 
gösterilebilir. Bu ( oğ), (av) ve 
(al) tekillerini de almıt ve yanına 
anlamı kuvvetlendiren bir (to•) 
getirilerek (ti kendisi) manasına 
( avto•), (alto•) ve ( auto•) tekil
leri yapılmıtbr. 

Tamamiyle bu ( oğ) un aynı o
larak Türkçede (ek) sözü de var
dır. Bu sözü Radlof, "öyle, eTet, 
böyle" anlamlarına diye tefsir et
melde ise de verdiği örnekler bu 
izahı yeter göstermemektedir. 

Meseli ., ol ok kiji'' sözünü "ay
nı ad&.Om, onun kendisi''; '4bu ok 
üyge kirdim" cümlesini "aynı eve 
girdim"; "Men ok kiyleyim" tabi
rini de ''ben kendim ıöyliyeyim, 
ben de söyliyeyim" diye tercüme 
ediyor. Demek ki (ok) sözü ''öyle, 
böyle" gibi müphem bir manadan 
ziyade "özlük, kendilik" anlam
ları verir [3]. 

Profesör Marr, bu kelimeyi "bir 
kimse, herhangi bir kimse veya 
herhangi bir ıey'' diye anlatmak
tadır [ 4]. 

Divanü lôgat-it-Türkte kelime 
( ölı) diye kaydedilerek manası 
''öz'' ile bir göat~riliyor. 

Profesör Marr, Gürcü dilinde 
üçüncü p.hıs zamiri olan uığı" nın 
da bu "olı'' la münasebetini kay
dediyor ki "eğ, oğ, ıi, ok ... '' kök
lerinin hep bir olduğunu ileri sü
ren ''Günq • Dil'' teorisine daha 
önceden bir tanık vermit demek
tir [5] • 

[J] Radlof. 1. s: 991. "Altay, 
Teleüt, Lebed, Şor, Kırgız, Kara
kırgız, Tarancı, Soyot, Sagay, 
Koybal, Kaç, Küerik, Kumando, 
Kırım, Uygur lehçeleri". 

[4] Marr külliyatı. 111. s: 368. 
[S] Marr külliyat:. 111. s: 1§4. 

Adapazarı urayı ile Ada
pazarı Türk ticaret ban

kası arasında 
Adapazarı, 27 (A.A.) - Şehrin elek

trik işi hakkmda Adapazan Türk Tica
ret Bankası ile uray arasındaki anla, -
mazhğa dair hakem heyetit arafından 

verilen karar Bay1ndırlık Bakanlığınca 

gözden geçirilmiı ve ne yapılmak lazım 
geldiği uraya bildirilmiştir. 

924 yıhnda uraya verilen imtiyazda, 
urayın bu işi ya bir anonim ıirkete yap· 
tıracağı veya kendisinin de ittirakiyle 
kun1lacak bir •irketin iıleteceği zikre -
dilmek tedir. 

Halbuki uray ile Adapazarı Türk Ti
caret Bankası arasında kun1lan tirketin 
limited bir ıirket olması dolay11İyle Ba
kanlık bunun İmtiyaz hükümlerine aykı
n ve usuJıüz olduğunu teıbit ebnif ve 
tirketin tasfiyesi icahettiğini bildirmittir. 
Şimdi uray ile banlıa arasında konuıma· 
lar cereyan etmektedir • 

İstihlak pulları 
Finans Bakanlığı ambalajlı müstah -

zarlara yaptıfhnlmakta olan istihlak 
puJlannın bazı küçük ambaJajlı müstah
zarlara yapııtınlmasının güçlüğünü göz. 
önünde llıu)undurarak icüçük boyda istih· 
lik pulları çıkarmaya karar vermiı ve 

bu huNs için 3 örnek hazırlatmııtır. B.ı 
hu.usta Sağlık Bakanlığın1n da mütale
a11 alındıktan aonra pullann ba11lmasına 
baılanacaktır. 

Turizm komisyonu 
Bakanlıklar arası turizm komis

yonu toplantılarına aon vermiıtir. Ha
zırlanan proje bu günlerde ba,bakan
lığa sunulacaktır. 

Not: 3. - 1-~ransızcaclaki ''il, 
elle, lui" sözleri ile (ol) un bir 
kökten geldikleri meydandadır. 

Bu kelimelerin asılları hakkın
da ''O.car Bloch'', "Dictionnaire 
etimologique de la langue frança
iae" de ,u malfun~tı vermektedir. 

'' I. "il, ilı." - mülret olan "il", 
h<ılk latince•indeki "illi'' yi temal 
eder. Ba da kla.ik latincedeki 
ille nin yerini tutmuştur. ltalyan
ccuı "egli'', lıpanyolcaıı ''el" ve 
(lô.tince ''ille" den gelen) "ellos0

, 

eıki provanıalcaaı ''el" ve "il" dir. 
Cemi olan "ils" 16 ncı asırda çık
mıttır. ita/yan, l•panyol ve eıki 
provan•al dillerinde müfret ve ce
mi ıekilleri hep birdir. Fran•ızca
da ''evet'' mana .. na kullanılan 
"oui'' .c;zü de 16 ncı tuırda bu ''il" 
tulından alınaralı kullandmııtır. 
Bu •Öz 12 nci a•ırda "oil'' teklin
dedir. Bu da "o + il" Jir ki eıki 
lran11zcaJa - ıimJiki "celil" (yani 
O" manasında kullanılan "O" ile 
"il'' den mürekkeptir. EJıi lran
ıızcada yine bu manaJe "O + je" 
de derlerdi. ikisi de tadik anla
mına gelen bu ıözlere mukabil 
menli ıekilleri de "nen + il'' ve 
"na + je'' idi. Şimdi lran•ızcada 
kullanılan "nenni'' neli kizii "nen 
+ il'' den gelmi§tir; "je" li olan 
"o+ je" ve "na + je'' ıekilleri iıe 
istimalden düımüftÜr. On altıncı 
aaırdanberi "o + il" ve "nen + il" 
tekilleri kayna§arak "oui'' ve "nen
ni"olmUf ve bu sözler de analiz edi
lemez kelimeler araaına geçmiştir. 
e•ki lran•ızcada ki ''O" lô.tince 
(hoc) tan gelir ki eıki provanıal 

dilinde (oc) ıeklindedir ve .an
ralan (c) düıerek (0) olJllU§tur ... 

il. Elle, elles. - Latince "illa'' ve 
"illas'' tan. Fail zamiri ol4Tak b• 
kelimeler miUekkerleri olan "'il'' 
ve "ilı" in inkifalını takip etmiı
lerdir. Mütemmim zamir olarak 
mülret "elle" uki lran11zcaJaki 
'"li'' nin yerini tutmuıtur. Bu "li" 
lransızcaJa pek çabuk kullanıl

maz hale gelmiı iıe de Normandi
yanın Şark ve Cenubu Şarki patu
alarında, hiila kullanılmaktadır''. 

ili. 4'Lui. - Kla.ik latincc "ille" 
ve halk latince•i "illui" den. lt'al
yancada ve eıki provanaal dilinde 
de ''lui" dir. FransıuaJa ilkin 

#'Türk kuşu,, nwı 
çalışmaları 

Tü~ kuşu alanında çalı§malar git
tikçe artmaktadır. Cumarteai günü a· 
landa çok ehmiyetli uçuş ve atlayış
Jar yapılmııtır. Şef planör Abdurrah· 
man ve Raif uçuşlar yapmışlardır. 

Paraıütle başlayan saniyeli uçuşlar

da iki gencimiz paraşütlerini sekiz sa
niye geç açarak atlamışlardır. Hik· 
met 2000, Bayan Yıldız 2100 metre
den paraşütle atlamışlardır. Baılan

gıç planörleri Üzerinde beden terbi
yesi talebesi rule ve kısa aıçramalar 

yapmışlardır. Sovyet Rusyada yüksek 
planörcülük mektebini bitiren Bayan 
Sabiha çok ır.uvaflakiyetli UÇU§lar 
)'apmııtır. 

Bu tecrübeleri öğleden önce Ge
:ael kurmay talim ve terbiye heyeti 
tefi ve üyeleri takib etmitlerclir. 

Öğleden sonra da cumur reisimiz 

Atatürk sahaya gelerek gençlerin bu 

çalışmalarmı takib Ye takdir etmiı

lerdir. 

Ankara hukuk fakültesin

deki sömestr tatilleri 
Ankara hukuk fakülteainin sömestr 

tatili ıubatın birinci günü batlayacak 

ve ayın 14 üne kadar sürecektir. Genç 

fakülteliler tatil günlerini memleket 

içinde bir tetkik gezisi ile geçirmek 

Üzere bir program hazırlamışlardır. 

Hukukçularımız Kayseri yolile Ada

naya ve oradan Taraus ve Menine 

gideceklerdir. Dönüşte Konyaya, Af

yon ve Eskişehire uir'ayacaklardır. 

yalnız. gayrımuayyen :r.amir olarak 
kullanılırken orta ~ağlarda muay
yen zamir olan "li" nin yerini tut
muıtur. Bu 0 1i" de Latince "illi"
den gelir''. 

Fransızca etimoloji lügatinden 
yukarıya aldığunız satırlar, bize 
kelimeleri yeni bir ıtık altında tet
kik imkanını vermektedir. 

Bir kere franaız etimolojunun 
açıkça söylediği ıu hakikatı göz
önüne alalım: 

''Eıki Fransızcada ''0", Türkçe 
"O" nun aynıdır ve aynı manada
dır''. 

Türkçeyi bilmiyen fransu eti
moloğu eski franaızca "O'' yu ye
ni franaızca "celil' ile anlatmak 
istiyor - ki bu •#celil' da Türkçe 
''ıol'' dan bqka bir şey değildir·. 
Herkes bilir ki timdiki franıızca 
"cela'' nın Türkçesi "0" dur. 

Bu hakikate ''Homer" denberi 
ellki Grekçede de bu mananın u
zun bir '40'' ile anlatılmaaım ilave 
edelim. Latince "hoc'' ve eski pro
vansal dilindeki "Ck'' tekillerini 
de dütünelim. Hemen §U hiikme 
varırız: 

''Avrupa dillerinin kaynağı de
nilen eıki grek ve latin dilleri de, 
bunlarla kayna§arak Avrupa milli 
dillerini yaratmıı denilen Provan
ıal, Kelt, Breton, Norman ...• v. ı. 
dilleri de Türkçenin lehçelerinden 
OOfka bir fey değildir". 

Şimdi ''il, illi, ille, egli, el, elloı, 
elle, illa, illcu, lui, illui, li'' sözle
rinin etimolojik ıekilerini (ol) ile 
altalta yazarak analiz edelim: 

(1) (2) (J) (4) 
Ol : oğ + ol + . + . 
11 : iğ + il + . + . 
El : eğ + el + . + . 
l ili : iğ il + iğ + . 
ille : iğ + el + eğ + . 
Egli (.Y.]: eg + el + iğ + . 
illa : iğ + il + ağ + 

[·~']Bu ltalyanca şeklin başın
daki "eg", Türk lonetiğinin, "aynı 
konson yanyana tekerrür edemez: 
böyle görünen sözlerde bunlardan 
biri uzatma rolii yapan bir "ğ" den 
değişmedir" yolundaki hükmünü 
teyit eden canlı bir misaldir. 1 ki 
"l" 1i sözlerin analizinde hep bu 
kaideyi tatbik ettiğimiz görülü
yor. 

B.~Iediye nıe{·li~i 

Şubatın birinci cumartesı 
günü toplanıyor 

Ankara belediyesi meclisi şubatın 
birinci cumarteai günü ikincı devre 
toplantılarına baılıyacaktır. Celse, o 
gün saat onda, vali ve belediye reıf.İ 
B. Tandoğanın reisliğinde açılacaktır. 

Jık toplantı ruznamesinde be!ediye ., • 
lerine dair ehemiyetli mevzular var
dır. Bunları sıraaile yazıyoruz : 

1 - Encümenler seçimi. 
2 - Atlı spor kulübü suyundan pa• 

ra alınmaması hakkında reisliğin te z• 
keresi. 

3 - Yenişehirdeki binanın fırka

ya terkinden dolayı ilyönkurul be§• 
kanlığının tezkeresi. 

4 - Kaymakamlık kadroaundan 
mühendis, memur, ~oför ve amelenin 
§İmdiden hızmet gördüğüne dair be• 
lediye reisliği tezkeresi. 

5 - Bazı fasıllar ara&ında müna• 
kale icrasına dair encümen kararı. 

6 - Otobüs bölgelerine aaıLacak i
lanlardan almacak ücret tarifesi hak
kında eJKümen karan. 

7 - Otobüalere takılacak ilin ve 
reklamlardan almacak ücret tarifesi 
hakkmda encümen kararı. 

Profesör Richter'in 
Konferansı 

Profesör Dr. Hana Richter, 1 §U-

bat 936 da Yüksek Ziraat Enstitü -
sünün Dahiliye kliniğinde, öğleden 

Aonra saat 17 de "Atın yürüyü,Jeri 
ve dalganın dört ayaklı hayvanlarda 
dahi hareket prenaipi olduğu,, hak
kında bir konferans verecektir. 

Almancadan türkçeye tercümesi 
Dr. Salahaddin Batu tarafından ya• 
pılacakbr. 

Li : iğ + il + iğ ;- . 
Elle : eğ + el+ eğ+ • 
Ellos : eğ + el + os (ğ) ~:t-] 
lllas: : iğ + il + as (g) [:t-~] 
Lui : üğ + ü1 + üğ + iğ 
lllui : iğ + il + üğ + iğ 

Bu tabloda üç seri görüyoruz: 
Birincisi iki elemandan mürekkep 
olan "ol, il, el'' kelimeleridir. Bun• 
larda: 

(1): "V. + ğ'' ler hep ana kök· 
tür ve "'Esas, sahip, Allah, efendi" 
anlamlarını ifade eder. 

(2): ''V. + l'' ler hep (. + 1) 
ekidir ve bu ana kök anlamının 
geni§, yaygın, müpfıem, belirsiz 
bir sahada tecellisini gösterir. 

ikinci seri, üç elemandan mü
rekkep olan "illi, ille, egli, illô, li,, 
elle, elloa, illa" kelimeleridir. 
Bunların da ilk iki elemanı tıpkı 
birinci serideki sözlerin elemanla· 
rıyle birdir ve bir anlamdadır. 

(3):"V. + i (•)" ler hep tayin 
ve ifadeye yarıyan, mefhuma isim 
veren(. + i) eklerinden ibarettir. 

Birinci seri kelimeler tamamiy· 
le gayrımuayyen, uzak ve belirsiz 
herhangi bir süje veya objeyi ita· 
ret ettiği halde bu ikinci seri keli-
melerde az çok bir belirti manası 
olması da iıte bu üçüncü elemanın 
varlığından ileri gelmektedir. 

Üçüncü seri, dört elemandan 
mürekkep olan ''lui" ve ''illui'' kC4 
limeleridir. Bunların delaletleri 
doğrudan doğruya muayyen bir 
şahsa ait olduğundan, ilk üç ele
mandan sonra bir de: 

( 4) "iğ'' elemanı gelmiıtir ki 
bu da mefhumun taalluk eyledi .. 
ii aüjeyi gösteren afikaten ba,ka 
bir ıey değildir. 

lıte görülüyor ki, Avrupa klisi• 
etimolojisinin bir türlü içinden çı• 
kamadığı birçok kelimeler, Türk"' 
çe aaıllariyle kartılattnılmca, gÜ4 
net ııığının altına düıen kar küJ. 
çeleri gibi eriyip ana varlıklarını 
göstermektedirler. 

1. N. DiLMEN 
[ "0" dan çıkmıf denilen ''eıJef' 

•ÖZÜ ile "iıbu" ıJe "iıte" İfaret keli
melerinin anali~ yarınki aayımı~dtı
dır]. 

r:t-:ı··] Bu iki söziin sonunda ta
yin ve il:ıde roliinü ifa eden "s'' • 
ler, eski lfı.tinr:erle daima oldıığd 
gibi, birer "ğ" den dP;;.İc;mPtlir. 
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Bir kacak~ı kafilesi yakalandı 
_. 

l rupla beraber Nezip yakınında yaka anan g . . . 
bir çok 

e Sl.lah ele yeçırıldı 
eşya v 

kaçakçılar: 

Del'letin kaçakçılıkla açtı~ı aa
Vel§ı büyük bil' dikkatle takib et
nıeai ve milli ekonomiyi konıyan 
!'Ütnriik divarlarımızı içerden vur: 
nıaık isteyen kaçakçılığı bir mazı 
Yapabilmek için aldığı eşa1h tet-
h• l · t • • rmekır er hayırlı netıce er1nı ve 
tedir. . 

Devletin bütün emniyet teşkı
li.ttnın; gümrük muhafaza ~?vve~
lerinin, jandarmanın, polısın hır 
tek kuvvet halinde yok olmasına 
ve önlenmesine çalışbğı kaçakçı
lık, daha fazla cenub bududları
nıızda tekasüf etmişti. Bir kaç ~ıl 
önceye kadar kafile ve grup halın
de devam eden kaçakçılık bugün, 
hepimizi övündürecek kadar azal
mış ve bir zamanlar hududa ~er
bestce girebilen kaçakçı, P.atı~a 
Y<>llarında fırsat bekliyen hır tıp 
0lnıuştur. 

· · on Muhafaza kuvvetlerınıız, ~ . 
~nlerdet Antep - Nezip havalısı· 
nın tanınmış bir kaça~çı ,gı;-ıpu~ 
Yakalamak muvaffakiyetını go 
terrnbtir 

Bi~ b~çuk sene evvel gümrük 
tnuhaf aza teşkilatmca kafilesi ve 
kaçak eşyalarıyle birlikte ya~
lanrnış 9 ay hapse mahkUın edıl· 
nıit ve caza müddetini 6 ay evvel 
hitinniş olan kaçakçı (Mıstık) ın 

Mı.ahit ('x) ue Çopur . A.rı-f (xx ı 

. )ekine devama karar 
gene eskı ınes .. erine 

d·~· h b alınması uz 
ver ı_g~ ":.h~faza istihbaratınca 
kendısı m takibe başlan
tekrar adım adım 

mıştır. m Elbistanın meşhur 
{Mıshk) , silahına güve· 

kacakçılarındanM ve 1 . tlı' kürt · d a azgır 
nir takım~n an . -er arkadaşlarile 
Çopur Arı~ v~ dıgfl · 9 ı 936 ta
teşkil ettİ.ğı hır ka ı eyı cenubuna 
rihinde ~uduhdumaunzlua~ım (T elhat-

. d"w ve ayv 
geçır d ıg~· kıp kendilerinin Ha. 
tal) a lra k k çak malları al
lepten ge e~e : pazar mevkii o
mak üzere a~;tikleri ve 11 1 936 
lan (Aİe~?hle~~ kaçak malların Ha
da bek e b'I ·ıe (Azez) e ve 
lepden odtohmo :a~larının bulundu-
oradan a ay · ld -
v T elbattal) a gelmış . o_ ugu 
gu ( h b alma teskılatınca 
m~~!:a ö;e~tıııiş ve bu ka!ile 

ıv7/1 1936 da hududlarmuz~_an ı~e
t rtibat uzenne 

ti girince alınan e lularla h\r-
yakalanmışlardır. Suç 9 denk 

3 ··f k 4 hayvan, 
tikte tu e ' kmak tası) eş-
(ipekli kumaş ve ça · 
ya yakalanmıştır. 

Şimal kafilelerinin r.e~be.r le 
. . k akcıhk ışınde yı -

retsı olan ve atu haydutla arka
madan çalışan 

0 
çevrede 

daşlarımn yakalanması t 
büyük bir ıtesir uyandırmış ır. 

Yunan Seçimi 
Coirunluğu Ven· zelistle · 

... e:t •• •• 
alacak görunuyor 

~eçimin kati neticesi çarşamba günü belli olacak 

(Başı 1. inci.sal!f~da) 
&a.ba. gore Atinadaki yırmı bır mebu .. 
1 '- · · · ı ·b · aHer '-•dan yedi veya sekızının ı er . . • 
altısının Konclilis - Theotokis, beşının 
a. Çaldarisin halkçıları ve ikisinin ~e 
koıniinistler tarafından kazamlacagı 
tahmin edilmektedir. 

Ço:.mnlıtğu venbeiis.tler 
ıdaca'h: gibi 

R J • taıni -Atina, 27 {A.A.) - ey enn 
fine aid olarak onceden verilmı:ı olan ra· 
karnla rdA epi deği!fiklikler olmuştur . ve 
bir ta um d_ğisiklikler daha olma.51 ıh · 
tiına l i vaı r. 

.Her ne kadar resmi rakamlard.ı he • 
nu2 ka tiyet yoksa da liberallerm nisbı 
ı: · ld ki ı ve mut-oır ekseriyet elde etmiş o u ar ..... .. 
lak bır ekseriyet elde etmek tema~u. unu 
gösterrrı klc bulundukları soytnebıhı-. _ 

V en~zelosculann aleyhtarı olan ve bır 
· ld · ,. halk -araya gelmiş bulunan Ça ans ın 

çılarl, T eotokis • Kondilis koalisyonu, 8 : 
Metaksas'ın serbest fikir grupu ve eskı 
hal.anlardan B. Kotumanis'in başkanlı 
iı alt ndaki ıoerbest Makedonyahla 
nıtıtı~k kseriy ' ti liberallerin ellerin en 

alnıak için uğra,ı:maktadırlaı" • • 
Ancak salabiyettaı· mahfillerde hakım 

olan d'"··· ki omanda part . ' u~unce, ~ aynı . • 
reislerinin de fikridir • badisıe1erın bır 
lll.ill' b. 'li • • · oldu· ı ırlik kab:neııi teşki m amır 
iu tnerkezindedir. 

ı:t:itun gazeteler, bütün Y ı.mani-st 

. . büyük bir düzgünlük . • '. ndn 
da seçımm .. lkd iittetik 
yapdmıf olduğunu soy!eme e m 

tirler. .
1 

b 
t . l . bakanı gazetecı ere eya
ç ış erı k ho:ı-

natta bulunarak bu halden .. ço .. '. 
d ldu.7unu söylemiı ve dunku ı;eçı· 

n~ o ':'leketin se"im tarihinde bfr 
mın mem T 

örnek olacağını bildirm;stir. 

Seçimi11 netice.ııi çar~anıb'1ya 
belli olacak· . 

Atina. 27 (A.A.) - Seçimi.~ kat! 
neticeleri ancak çarşamba günu lbellı 
olacaktn-. . . 

B. Sofuliıs, Havas aytaırma demısur 

ki: 
' 'Seçim neticelerinden dolayı ço.~ 

b dum Bana gelen haberlere go· 
oşnu · 32 

l•b ral parti 300 saylaYhktan. 1 re, ı e • b" 
l l k elde etmiştir. Kıırahn ka •-.say avı v• • 

. kurmak işini bana verecegını 'il· 
neyı .. .• d · 

Memlekete bu gunun enn muyorum. 
1 lerine karşı koyabilecek de· 

mese e ·ım k •• 
ı b . hükümet verehı e ıçın 

vam ı ar . . • d 
ıd . ve Metaksas partderının e Ça arıs 

d d aeri durmıyacaldarını sanı-yar nn an .. 
yorum. 

S ·ı'm t·oh· diizgün olarak yaınltlı . e' ~ B" .. ~ Atina, 27 (A.A.) - utun ga:ze· 

telerin yazdıklarına gö~e .ı:eçi~ ~e~-

~.~~::.'.::'b:;;::: :-::.~::.:.";;: 1 
tır. l 

H • kaynaklardan habeır a a:n-u3Ullt 

ULUS 

ş 
~USIR.f)AKI 

K;\BJNE KHIZt 

Kabineyi M<rhir 
Pasa kuracak , 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
tır. T alebenin icra komitesinin neşı·et · 
miş olduğu bir tebliğde sıyasal vaziye~n 
cck tehlikeli olduğu ve bütiın talebenın 
~azifesinin hadiselerin inkışafma İntiza
ren sükunetini muhafaza etmesi lazım 

gelmekte bulunduğu bildirilmektedir .. 
Kırahn özel büı·o direktörü MaJıır 

Paşa şimdiki çıkmaza biı· haJ sureti bul
mak için bugün parti ba:ıkanları ile gö 
rüşmelerine devam edecektir. 

,,folıir Pa~o kubineyi kurnw;ra 
azmetmiş. 

Ka.ilfre, ı.ı lr\.A..) _ ~ıralıo ozel 
kcıoiııesj şeu Aii Mahfr Pa§a, gazete· 
c.Jeı·e V<atd partisıni koalisyon kabi
nesi ile iş b.u. .. ..,ınde ouıı..ınmağa davet 

etmeğe katiyen azmetmiş olduğunu 

5ôylemi~..ır. Mumai!eyh, Vatd parti
:;mjn imtinaı takdirinde hükümdarın 
mesuliyeti kendi üzerine alacağını i
lave etmiştir. 

sanıldığına göre böyle bir ha! va· 

kuunda kıral, bir "saray" kabinesi 
kuracak ve bu kabine bir nevi dikta· 
törlük mahiyetini haiz olacak ve ba
:tlha kıralın özel kabine:>İ şefi getiri· 

lecektir. 

Görii."meier deı·<•m ediyor. 
Kahir;, 27 (A.A.) - Kabine buh· 

canının önüne geçmek üzere yapıl· 
makta olan görüşmeler devanı et
mektedir. Son dakikaya kadar bu hu
susta hi.ç bir ilerleyiş göriilmemiştir. 
Çünkü Ali Mahir Paşa, kır~lsn arzu· 
ı;o üzerine, Parti şeflerinin bıtaraf ka

bineye devlet bakanı olarak 'Ve mü

şahid :sıfatile girmeleri üzerine. ı~rar 
eylemekte halbuki Vafd parl:ısı bu 
kombinezona yanaşmamaktadn» 

IJir mekteb bina"' u,hı·ib editdi. 
Y aıd tefi ı-.ahas Pa;:arun .ıükun_u 

muhafaza tavsiyesin~ rağmen, kabı-
bı.ıhranının haliolunmaması aley-

ne . b' kım 
hine ve J.ngiHere afeyhıne ır ta 

numayiıler olmuştur. Kahirede sana• 
yi mektebinin önünde bir çarpıtma 
olmu ve bu mekteb binası tamamen 
L bş lmu .. tur Nümayişçiler mekte-
;ııara o · " • , 
bi yakmışlardır. Manşura •le Daman· 
hurda da karışıklıklar olmU§t~. Ka-

. d .. u .. mayişçi ve ıs polıa yara· baıe e uç n 
t P ... Hs silah kullanmak mec· 

lenmAŞ ır. ... 
huriyctinde kalmıştır. . 

• E _ 24 &aat içinde kabıne b.uhC'anı· 
ger • ı._ 

b. h I are.;İ bulunmazsa yenı llLiltt-na ıra Ç • 

k ' k• b klemnektedu·. 
şı .ı jar < 

K h . ,,7 (A.A.) - Talebe, liderle· a ıre, .. 
. .. .. hşcnalarına rağmen, her ta-

rın butun ça .. · l 
·o.pmaktadırlar. Numayış er. rafta grev y .. 

. . yuım önünde toplannuşlar 
Abıdm sara _ 

k b. hadise çıkannaksızm dagılve fa at ır 

mışlardır . . . 
Nahas Paşa, talebeyı yatışbr~k ıçın 

. d 1 01. yapmaktadn·. Mahır Paş.ı· ebn en ge e -
. _ . b. kabine kuraçagı sanılmak. run ıgreb ır • • 

Kah. ı' le Jskendenye arasında ka 
tadır. ıre . 
. 0 h 'da beş talebe, polıs tara • 
10 emen ur 

d tılan kurşunlarla yaralanmıştır. 
fm an a b d b" . • -1m·· 
Fakat yaralanllll tale e en ırının o uıı 

ldu _ dair olan habel'ler teeyyüt et-0 guna 
memiştir. 

J0,000 Komünist Çinde 
ilerliyor 

Pekin, Z.7 (A.A.) - Otuz bin !ko
.. . • k ~•ılarına çıkan her birlü rnunıs,.. a.s . 

k ıneti kırarak Kveışu eyaleti-mu ave , . 
• kezı· oian Vengan a kadar ı-nın mer 

lerlemişlerdir • 
Elde bulunan bütün eyalet kıtaatı, 

k ·· · tle..: .. ilerilemesine engel ol-
omunıs ·-

k . . hemen yola çıkarılmıstır. ma ~m -

d ~ go··re liberaller 140 kadar, 
ıgma • • • 

C ld • Kondi1is ve Teotokısciler 130 a arıı:., 

kadar ve öteki 1kinci derece partiler 
ise 30 kadar saylavlık elde etmişler-

dir. 
Bu vaziyette bir milli birlik kabi-

nesi vücuda getirilmesi mecburiyeti 
bofonduğu ~nılmaktadO'. 

SAYIFA 3 

ABE 
Temhien ve Ga ale Doria 
harbları nasıl oldu? 

-
İki taraf rn ölüleri çok - general Grazyani ilerliyor 

Ası,ıaı·a, 27 (A.A) - Tı:rnbien sa • 
vaşıan hakkında İtalyan kaynagından 

yeni haberler gelmiştir. Harekat ıki i. -
rüre koloı·dusu ile üçüncü İtalyan kolor
dusu taraiından yapdmıştır. Eritre kJta
ları 22 ikinci kanunda Abaro geçidini 
tıkayarak Melfa doğusunda habq mev 
zilerine şiddetli hücum etmitJ.er ve bi~ 
mikdar toprak elde etmişlerdir. Aynı za
manda 28 birinciteşrin fırkası Addi-Abbi 
üzerine taarı·uza geçmiı ve bundan son
ra müdafaasına memur olduğu Uariku. 
geçidine dönmüştür. Düşman bu geçide 
hücum etmiş, fakat İtalyanlar ıiddetle 

mukavemet etmiflerdir. Habe§ler, sağ 

cenahlan Eritre kıtaları tarafından teh -
did edilince, hücumlarını kesmişler ve 
çekilmi§lerdir. 

Habeşlere büyük kayıp verdiren 28 
birinci teşrin fırkası düşmam kovala • 
mıştır. 

Adisababa ne diyor? 
Adiş.ababa, 27 (A.A.) - Rai Desta 

kuvvetleri ile General Graziani kuvvet -
leri araıuodaki harplar artık tamamiyle 
bitmiştir. 

Negelli ve civramda gayet çabuk su • 
rette müdafaa tertibab alınmııtır. Negel
li'nin birkaç kilometre .şimali garbisinde 
italyanlar yeni bir tayyare karargahı kur· 
maktadırlar. Bu karargah, kug bakısı ile 
Adisababa'ya 440 kilometre uzaklıkta

dır. Rar. Desta'nın umumi karargahı ye· 
niden, Negelli'nin 60 kilometre şimalin
de Vardera'da bulunmaktadır. İtalyan -
lar tarafından Ganale Doria ile Dana 
Panna arasrnda ele geçirilen arazi aşğı 
yukarı tamamen step ve çöldür. Bütün 

cenup cephesinde her iki tarafın ölü mik
darı birkaç bindir. İtalyan tayyarelerinin 
bu mıntakadaki büyük faaliyetleri neti. 
cesinde halktan yüzlerce kişi ölmüştür. 

Şimal cephesinde, MakalJe•nin cenu
bunda, bir habeş seyyar hastanesi bom
bardıman edilmiştir. Harbm en büyüğü, 
Makalle'nin 75 kilometre şimalinde, A
gula - Hauzian yohı üzerinde olmuştur. 
Habeş a$1ceri mahfilleri, Geralta eyaleti
ni çevirme manevruma devam uiyetin
dedir. 

İtalyan Resmi Tebliği 
Romat 27 (A.A.) - lıtalyan 

resmi harb tebliği: 
Somali cephesinde, bir motör

lü kolumuz, Gala Borana ile Sida
mo arazilerinin hududu yanında 
ve NegelWnin 70 kilometre şima
linde kain Uadera'ya bir akın yap
mıştu·. Düşman gayet az mukave
met göstermiş ve bir mühim.mat 

SUR1\EDEKI 

SON VAZIYET 

Karısıklıklar _, 

yatışıyor 
Pariı. 27 (A.A.) - Pöti Parizyen ga. 

zetesinin huıusi muhabiri Suriye karışık 
bklar1 hakkında şu haberleri vermekte
dir: 

"Son iki gün içinde nümayişler şidJ..!ti
ni kaybebniştir. Bununla beraber bazı 
yerlerde gene hadiseler olmuştur. Me
sela Hums'da talebe hıridiyan ve yahu
dileri zorla dükkanlarını kapamağa mec· 
bur etmislerdil'. Birçok nümayİfçİ tevkif 
edilmiş v.e yaı·alanrmştır. Şam ve Halebte 
de örfi idare ilan olunmuştur. Haleb'teki 
karışıklarda ölen üç kişinin cenazeleri 
tam bir sükun içinde kaldırılmıştu·.,, 

Fransız kabinesi 
paris, 27 (AA.) - Kabine, ilk 

defa olarak, dün başbakan Saronun 
resmi evi oaln Matinyon saraym
da toplanmıştır. Bu toplantıda, 
kahinenint önümüzdeki perşembe 
günü parlamento huzurunda oku
yacağı beyannamesi kaleme alm-
mn;tn'. 

c! ' posunu yakdıktau eoora gerK 
çekilmiştir. Bir çok esir alrnmlf 
~e bir Çok mühimmat erzak İtal
yanlar eline geçmiştir. 

General Ago.stini kumanduJD
da bir zırhlı otomobil müfrezesi. 
Dana Parma boyunca bir ilerleme 
hareketi yapmıştu. Bir yunanlı IU

bay idaresinde bulunan babeı im•·· 
vetlerini kaçırdıktan sonnu L. 
müfreze, Dolo' dan 210 kilomdnt 
ilerde Malka Murri meYkiini it
gal etmiştir. Bu harbte htmetier 
1467 ölü verıniılerdiT. 

General Doria harbleri ile W· 
nu takib eden çarpışmalarda ba
beşler 10 hin kifİ kaybebniflerdi:t. 
ltalyan zayiatı ise ehemi.yetli de
ğildir. Yerli kuvvetler, bir ~ 
yüz ölü ve yaralı vermişlerlir. Ba .. 
zı neferler de yoklamada bulun
mamışlardır. Ras Destanm askeri 
müşaviri olan helçikalı zabitin 
şahsi bagajları da ele geçirilmit
tir. 

Eritre cephesinde, T embien 
mmtakasmda temizleme hareke-
tine devam olunmustur. Tayyare 
kuvvetleri hu mıntikada büyük 
bir faaliyet göstermiştir. 

lt.al)·<ınlar bir ltast.aneyi 
bombardınwn eııiler· 

Adi1ababa, 27 (A.A.) - ltalyanlaır 

18 sonkiı.nunda aaat sekiz buçukta Ma ·• 
kalle civarında bir lıastanıeyi bombarda-. 

man ederek beş basta kadını yaralaın.ıt· 
lardrr. Saat 14 de bir daha gelerek Y- • 

niden ilci saat kadar l>ombardıman ehnit
lerdir. Bu bom'bardunanda attıklııı.n kü ~ 
çük kanadlı torpillerden iki Lasta çoc·~ 
yaralanmıtbr. 

AYUsturyah Dr. Şupler, Ad.isab.I. 
kızılhaçına bir proteıto telgnfı göndeı-o 

rek miUetler cemiyetine tekrar baını ·· 
rulmar.ıru İstemekte ve hastane iizerin -
deki enternasyonal kızılh:ıç işareti pek 
bariz olduğunu kaydettikten sonra: 

" halyanların bilhassa hıutaneler ıi.· 
zerine saJdırdığım görünce bombardrnua• 

nın önüne geçmek için bu İflU'eti indit>· 
dik,, demektedir. 

Porı Scıid'de bir hii.di.se 
Kahire, 27 (A.A.) - içinde l>ulunu 

halkın Habeşistan lehine gösteri yap · 
makta oldukları ufak bir vapurun ü:zcıri
ne, Sardenia vapurıandaki İtalyan asker.. 
leri tarafından alet edildiğinden, Port · 
Said'de bir takım badiı>eler çıkmıştır. 

ltalyao konaolosu ile Mıur «ıtoriteleri 
tahkikat yaptyorlıa . 

KVÇOK ANTANT 

VE HABSBURGLAR 

"Habsburgların dönüşü 

harb sebebidir .. , 
Belgrad, 27 (A.A) - Avushır·· 

ya başbakanı B. Şuşnigin Praga yap
mış olduğu ziyaret hususunda kam.
oyda bugün ehemiyetli bir değişik ·· 
lik olmuştur. 

"Politika" gazetesi şöyle yazıyor: 
"Habsburg meselesiyle oynamak A ·· 
vusturya ile koID§uları arasında an ·· 
laşmazbklar çıkaracaktır. Prens Stara 
bemberg'in Habsburglarm yeniden 
Avusturya tahtına oturmalan lüzu ·· 
munu nümayişkir bir tarzda ilan et
mesinin sebebini ,bir türlü Klnlıya,mı.. 
yonız,,t 

Bu gazete, Sen Jemıen andlaı
masmm Habsburglan büyük harbm 
çıkmasından mesul tutan başlangıcı
m habrlatbktan sonra diyor ki: "Kü* 
çük anlaşma devletleri bugün de ay~ 
nr fikirdedir. Ve Habsburglarm dö
nüşünü bir harb sebebi sayabilecek
lerdir. Bunun için Habsbu,.•lımn ~ 
nüşünün Avusturya i~:n bir -ıanıret 
olduğunu hele Av'-ish!ry-anın kolllJll 
lariyle yeni tem:\s~ar aradığı bir Stra •· 

da kabul etr.-ı ... i~ imk '.nı Y"~,~r ..• 
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LUS 

Hava hücumu hakkında 
Şu hale nazaran bu ...... alılaca 1 

ta;ryare bombalanmn takriben :ra• e 
aeksenı binaların userıne ve ancak 

d yırmui bot yerlere d ektir 

Ankara radyosunda verilen 
bir konferans 

Buna mukaf,il ,,eni eaaa Cll'G 60r• 

luır..,,,_, .U ,.lrirt#; nler •• laina
lar binbirinden aralıklı; caddeler ve 
lıDkaklar ıait; :r9fİI ahalar, park 
lar, meydanlar çok olduğundan böy· 
le bir tebircle meyca4 Mitia fıli..ta. 

na satıh meaahalan 1*'-ı teM'İD 
- eabla meaha- talım'1Mın 
~·de kwlmu teıkil eder. 

le BaluınlJc Se/erherlilc ubeıi Direktörü B. Hasan Fehmi ii
eıw111: ua. ..4ıaluını ...,, -anda h ava ltıınımlanna karıı korunma 
••••• dN/lrtlM ~ Ulc iki konf eramı olcurlarun.usa •un 

lllilflalc. i>My an HriJen H diiıtkii atı' ımısJa birinci kı.mı cakan 1111 

"-1..,...,. ildıtd ..,.....,., da b UlfÜn koyuyorus: 
Şu hale gore de bu tehre abla· 

cak bembalarıa llllCak yuzde krlu 
bmalann uzerine ve yuzde altmıtı ela 
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talarib boenı..larmm parçalaraaclan 
" ... mıı•tlu müteeuir olmama· 
lan içia 'lf6 altmdaa reçirilmeUclir. 

• Şelıir ~ ...... , ....... 
,,;. lriiılliiı' WIB•,.,; a;rırmak. ...,._. 
H ,.,,..,. mGluJJelm Pbi t.k.;...l 
yapmak, dütJD&na arsu ettiii bir böl· 
p userülde bombardmum• eeJuil fır • 
aatmı ~ maJımwlu röriil· 
mek...-. Bilhe,. bü~k .. hirl.-de. 
bunları da mümlrin oldafu kadar da· 
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YAPI PLANLARI 

5&791~1 
Şellir •'""o .. 7 ........... .. 

Görüluyor ki yabua bomba iaabeti 
balumandan bile; eski ile yeni araaın 
claki fark -L ..-...a..!-~· 

~---ır. 
-1 - Y -..- bomhalCU"ı bakımm· 

dan: 

Ta:r;rarelerden atılan bombalar 
<Yaasm bombaaı) oldujıma sore· .; 
lai t ... Ma/ri hir ,.JıirM, binal~ ço-
p ...... olcluiuadan. bu binalara 
tlirıuk bombaların hiç olmu• ;ra• 
n• , ..... çıkarabildiii halde; ,,.nı 
...... •ir reltirde. ...... .. •• 
kir . arır olacajuacl-. .............. . 
bombalarm ancak .. as miluhn 
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KIRAL coı ç B G 

Parlamento Sekizinci FAi a 
sadakatini tekrarladı 

S.,. l. illa N7fıul•J 
da karfıl.........-. 

Franuz cumur haık•nı 8. • ,.,._ 
V 

_-on, 
ıkaıerya clurasmd• Dük d'Y ork ta· 

rafmdan karplanmııtır. 8. Löbron un 
yanında denıs bakw B. Pietri ıle 
Dlwar'a kadar keadİIİllİ kartdamaya 
sidee Fraaw•m ı.-.lra IMirik elçiai 
~ ıcli. Fran11a c-.- bat· 
ka.mıa r•moa arr•...ı Gam&ee ıle 
general Denen de bu~ iıılil 

V.k ~ 
1 torya duraarmdaki kartdama 

torenlerı mıaafıraeverlık baknnmdaa 
çok onemlı olmuttur. Kıralm kard•t· 
leri aelenlen doatça kartılamakta idı
ler. Kırat aekizmc:a Ed•arcl İle bu ••· 
rada B•kınnrham sera;rma a•lea :rük· 
.. k rnıaafirl .. si1.r.tt.ini kabul 
1 k .d. ey eme te ı ı. Burada lnrilt.. lnralı, 
Romanya imalı Kanlan siJantini 
kalllll •tmİftİr· 

. Yiluek ..U.firleria aeliflerinde =ne kiti Vild.rp d•ainMI• bu· 
';'J'-d-· ..... ..Wie•• da ... 

retle .. pleul o... KmMri dmakta 

-MW····••edir . 
ı.-.-. 27 (A..A.) - IWPka kr-

rab LeepeW. K.oat tli Fa... .. PnDa 
Con 4ö Luk•mb•r ve Felilu ••· 
ya l'•lmitl• .. dwaka- Dik cll Glu· 
çeater m..m.tan brpla ........... 

Daha once ~ PIH•l•iaden 
~ ,,. Pol ile ltat,a ftliahdr tla sel· 
rnıfler •• durakta Dik d'York 
Dük do Kant tarafmclan ~ 
lardır. 

No"eç Pnui Olaf da .. lmiftir. 

Kıral Edvard bir mebıular 
dele•aayonıınıı llobul eui 

Londra, 27 (A.A.) - Kmm...ımincı 

Lh...t B. •• Mrı'iıa ... b .......... aki 
.,.. "-'=- ıldı~ luılMal et 
mıftir. Heyet k..-.... tui1• lMalun 
lllUf" ... lcatini t87it elmiftir. Butun 
1ıyual partiler heyette t mail edilmekte 



MYIFAS ULUS 

Yeni İngiliz kıralına dair hatıralar 
iT ıraliçesi ve Prens dö Gali olmıyaıı lural - Prenslikte kırdığı 

seyahat rel{oru - Hangi dillerle k.onuşmuştur? · 
Avam J(amarasıııda clinlcdiği son müzal<ereleı· 

İngiltere Kıralı Beşinci Corc'un ölümü- tıabeı·ini ve
ren 22 aonkanun tarihli Deyli Telegraf gazetesi'nin 
kronik muharriri, yeni kıral Sekizinci Edvard hakkm

da yazdığı satırlarda diyor ki: 

l ' eni kıratın se."i: 
"Yeni kıralın bütün milletine ve bütün imparatorlu

ğa radyoda bir hitabe vereceği bekleniyor. 
Sekizinci Edvard'ın sesi mikrofona '{ayet elverişlı· 

dir. Konu§urken konsonları gayet sarih ve tane tane 

konuşur. 

~ekizinci mi, on birinci mi? 
Bugün Sekizinci Edvard adı ile 1ngiltere tahtına 

:eçmekte olan kıral, hakikatte lngihere tahtına çıkmı1 
;.ı}an Edvardlarm on birincisidir. 

Fetihten evel bütün lngiltereye hükmetmiş olan üç 

".dvard vardı ki bunlar da sırası ile "Yaşlı Edvard' 
Şehid Edvard", "İtirafçı Edvard,, dır. 

U0,000 mil seyalıat 
Her ne kadar babası da çok gezip dolaşmışsa da t<1 

ı ıhte en çok seyahat etmiş olan kıral, kıral f.dvard'dn 
Olen krralm 150 bin mil seyahat ettiği hesab olunmuş· 

tu. Sir Lionel Halsey•in 1931 yılında yaptığı bir hesaba 
göre genç kıral, daha o zaman altı yıl içinde 250,00U 
mil dolaşmıştır. Seyahatlerin mecmuu 300,000 mjl tıı 

tar. Bu seyahatlerde İngilizce, Afrika dili ile, svahe\ice, 

.ı·anıızca nutuklar vermiştir. 

ı.. ıralın. :iÖ~ söylediği diller; 
Cenubi Amerikada İspanyolca da .,;oz söylemiştir 

Genç kıralın bu seyahat merakı dünyaca o kadar me:ş· 

hurdur ki kendisine bir iki defa kutup keşfi eyahatin< 

cıkma:>ı bile teklif edilmiştir. 

l'ayyw·e ile sayalıcıt 
Kırahn Sandringhamdan Londraya tayyaı·e ile gel 

mesi 1928 yılrndanberi ortalığın ne kadar de~iştigini 
batıra getiriyor. O yılda daha Prens dö Gal olan Ed 
vard, şarki Afrikadan elinden geldiği kadar süratle 
Londraya dönmek zorunda kalmıştı. Çünkü babası has 

talanm•ştı. 

Bu maksada Brendiziye geldiği zaman 8. Muaoiini 
huauıi bir tren hazırlatmııttı. Aynı zamanda iki tayyare 

<le hazır bekliyordu. 
Eğet" Prensin kendi arzusuna bıraktlaaydt, o hava 

yolunu tercih edecekti. Fakat o ı:aman, B. Baldvinden 
bir telgı·af alm4, bunda başbakan, kabinenin tren yolu 
ile seyahatini tercih ettiğini bildirmişti. 

Sunun Üzerine Prens, babasının hakanları ne diyot·· 
.,;a onu yapmak zot·unda bulunmuştu. 

{j(.' hırol devrini µi.)r·mii.~: 
Y alnrz yeni kıralrn yeni bir devir açacağım bekli

yenlerin hatırda tutmaları lazım gelen bir nokta var

dır: 

Yeni kıraJ, kıraJiçe An'dan beri hiç bir hükümdara 
nasib olmayan bir mazhariyete ermiştir: Oç kırat dev
rine yetişmiştir. Onun için kafasmda zengin hahralar 
vardır. 

Kıraliçe Viklorya, henüz dört yqmda ikea onu 
"cici ve dost tavırlı bir çocuk" diye tavsif etmigti. 

Kendi oğullarına karşı çok sert davranan Yedincı 

1 :cı >'at·d, torunlarına karşı çok yumuşaktı. 
Hatta bir defa, Mr. Hausel hakkında büyük babıu, 

ile birdenbire konuşmağa girişmiş ve onu hayli eğlen· 
dirmİ!Ş, güJdürmüştü. 

Vç taht yerine bir taltt: 
Dün, Lordlar kamarasında ilk defa görülen bir man· 

zara vardı. Orada eskiden birisi kırala, birisi kıraliçeye 
üçüncüsü de Prens dö Gal'e aid olmak üzere Üç taht 
bulunurdu. Dün bir tek taht göze çarpıyordu. Kıral be· 
kar olduğu ve bugün ortada bir Prens dö Gal bulunma 
dığr için öteki tahtlar kaldırılm«şh. 

'ım dinlediği ''t•l11e: 
Kıral, noel m ı :asebetile tatil devresine girecek o· 

lan avam kamarasında dış sıyasası hakkında yapılan 

müzakereleri saatin üzerindeki Prens dö Gal locasın
dan takib etmiş, Samuel Hor'un Atli'nin, Baldvinin SÖZ· 

!erini üç saat müddetle dinlemişti. Kıratın tanıammı 

dinliyebildiği son müzakere bu olmuştur. 

'mıkiinunda ölen İrt!{iliz kıralları: 
Kırat, Corc, sonkanun a:yında ölen İngiliz kıralları 

nın beşincisidir. Bundan önce, dört krral daha bu ayın 
<.on on bir günü içinde ölmüşlerdir: 

Hanri VUI 28 sonkinunda 
Çarla 1 30 sonk&nunda 
Corc ili 29 sonkanunda 
Viktorya 22 sonkanunda 

28 SONKANt.Jı'• 1 ;::j ::ı.'.U 

· ~ğda: YuhurdQn aşağıya cloğru: Kıral Corcun ~trafı iiyah kumafla çeuril.mif bır purl;CJ>, - Babasm•n ôlumünuhaberalaralı ~--n Ceyms sarayına giden Dük d'York ve bQ§bakan B. Baldvin. 

Jolda: Yukardan aşQğıya doğru: Yerıi kırat Vlll Edvard'ın veliahJlığı zamanına aid muhtelil ruimler: Çocuklaf•,11eliahdlıiı, raca kıyafetinde, Oksford OokCoru kıyafetinde. 
Afağıda: Solda yukardon aıaiı:ra doğru: Kıral Corc'cm gençliği (köfede)· Kıralın tabutu kili.ede • Sen Pol kiliseainde yapılan ôyine gidenleı· • Bir mektepte kıratın, siyah kunıaşia çcr~e~c-" 

nmiş portresi· Tiyotrolar kıralın ölümridolayasi~le kapal• olduklarcnt ilan etliyorlGT - Sağda yukard411 qaiı~a doğru: Münadiler yeni kıralın cülusunu ilanediyorlar . Bir mekZe,>te çocuhlar ı ••. a 
lın ölümu dolavısi)t~ iki dakika susuyorlar. 
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1 Askeri Fa;ik~um Müdürlüğü i 
Satın Alma Komisyonu ilanları 1 

YEVMİYE 8. 12 KİLO 
KOYUN ETİ 

Talomin ,dilen bedeli (331) li
ra (20) kuru olan yukarda ~k
tan ve cinsi yazılı koyun .et·ı· A_~ 
1reri fabrikalar Umum Mudurlu
iü Satın alma komisyonunca ~.ı 
§ubat 936 tarihinde çarşamba gu· 
nil ea:ıt 14 te pazarlık ile ihale 

Yevmiye "ki kalem btheri?den 
a f. ri 12,5 azami 13,5 kılo 

Tazt Bakla 
Pıra"'a 
Yt:r lması 
Karrubahar 
lspan k 

edilecektir. Şartname parasız o-

l k komisyondan verilir. Ta. 
ara · olan 

]iplerin muve>kkat temınat 
(24) lira (84) kum~ ve 2490 nu· 

2 e 3 madde
maralı kanunun · v · .. n 
}erindeki vesaikle m~~kür r~ı 

ve saatte komisyona muracaat a . 
(177) 1--315 

Beher Kilosu 
Kuruş 

10 
7 
5 

15 
11 
s 

Lahana 15 
Ta e frsulya . . ) kuru olan yukarda miktan 

Tahmin edi1en bedch (372) hra <60 ş . ö luğü satın al· 
ve cinsi Y• zılı malzeme askeri fabrikalar umum m~ ur t 14 de 

.. 6 "h · de pazartesı gunu saa ına komisyonunca l O ~ubat 9., tarı ın k komisyondan 
p;u.!'~lık ile ihal.e ediltcektir. Şar.tname pa(~~~ ~~~r{gs} kuruş, 2490 
vuılır. Taliplcrın muvakkat temınat .olan . "kl ezkiır gün ve 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerındekı vesaı e m 1-288 
aaatte komic:, ona müracaatlan.(170) 

Steno alınacaktır 
Türkiye Cumhııriyet 

~Jerkez Bankasından 
. . . . t · · stenografi ve daktilografi Ank. ra merkez1mız ıçın gaye ıyı • 

bilir b"r • eno daktilo alınacaktır. Tali~~e~~n .~wanunmıar.;ı 93~:1on~~ n~ lladar biııat veya tahriren umum mudurluge veya st:ın ş 
bemize 'Ti. neaatları. 1-256 

y Kuru./ 

Kır elıir urhaylığınclan: .. 
" . )" muhasibliği açıktır. Bu UC• 

Kırşehir ilinin 75 lira ilcret ı uıay lacawından memurin ka. 
rtt 1936 yılında maaş olarak bildce}'~ ~ohn~ız ol!nl"rdan hesap jcle· 
n · d k" §t raıtı aı ., " • "' 

ununu 4 ıincü maddesın e 1 
•. ·bitelerile şubat başlangıcına 

tınde bulunmuş olanların enakı mus 
1 

·ıan o1unur. (183) 1-316 
!tadar Kırşehir Urbaylığına baş vuTma arı ı 

ULUS 

Hava Kuruınu 

BÜYÜK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KEŞiDE 11 ŞUBAT 1936 DADIR 

Büyük ikı·amiye 35.000 
f jradıı· 

Ayrıca: 15.000 12.00010.000 liralık 
ikramiye] er le 20.0C O liralık bir 

mükafat vardır. 

Beletliye Reisliğinden: 
ı -- Samanpazarında Belediyece yaptırılan dükkanlardan 3 ve ~2 

harita numaralı dukkanlar mayıs_ 937 sonuna kadar açık arttırma ile 
kiraya verilecektir. 

2 -- Harita numarası Muhammen senelik Muvaltkat teminat 
kira bedeli Lira Kr. 

3 ~50 6i 
12 500 S6,2S 

3 - Bu dükkanlara ait şartnamenin görülmesi -.e daha ziyade iza. 
hat alınması için her gün muhasebeye gelinebilir. 

4 - İhale 1 O - Şubat - 936 pazartesi günü tam on beşte arttırma 
ve cksıltmc komisvonunda yapılacaktır. İstekli olanlar bu saatten 
evvel teminntlır•m vnncve vermis olmalıdırlar. ( 189) 1-311 

CAMİLLA HORN 
? ? ? filminde 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye vekaletinde 11 inci dereceden mevcut münhal memu. 

riyetlere tal~tn:unesine tevfikan müsabak~ il~ ~emur alınacaktı~. 
Müsabaka ımtıhanı 17 şubat 936 pazartesı gunu saat 10 da Harı· 

ciye vekaletinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanunu~un 4 üncü 

maddesindekiJerden başka aşağıda yazılı evsafı da haız olmaları 
lazımdır: 

Hukuk, Mülkiye, Ulfımu Siyasiye, lktısadiye ve İçtimaiye ve 
Fakiılte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya hariciye 
mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mekteplerden birinden 
mezun olmak: 

Müsabaka irutihanı ~öyledir: 
1 - Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku huıusiyei dil· 

vel ,ilııtısad, maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir ve terceme. 
3 _ Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartiyle en fazla nu. 

mara alan1ar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vulı:uf 

sebebi ruçhandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerlik vesikaları, hüsnü 

hal ve sıhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini 
istida ile 1.2.936 akşamına kadar vekalet zat işleri dairesi şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 17.2.1936 pazartesi günü Ankarada vekalette 
hazır bulunmaları ilan olunur. (110) 1-233 

Memur arıyoruz 
~laden tetkik ve arama enstitü-

sünden: 
Kütahya bölgesinde çalışm~ta olan Kömür Arama Guru.bu~uz 
d• .;1_ mutemetlik yapacak hır memur alınacaktır. Ehhyetıne 

nez ınwı= k ü t ·ı k . göre 150 liraya kadar aylı ere verı ece tır. 

Aranılan evsaf': 
1) Muhasebe bilgiıi olacak 
2) Oçbin liralık kefale.t ':e~ec~k 
3) En az orta tahsilinı bıtırmış olacak 
4) Askerlikle alakası ~lr~~yacak. 
S) Ecnebi lisanı bilen. ustun tu~ulacakt.ır. 
Aranılan evsafta isteklı CjO~ oldu~u tak~ırde alınacak memur mu

has~beden yapılacak imtihan ıJe s~ılecektır. 
f stekliJerin 4 kıta fotoğraflar~ ve. ~e~di el yazılariyle yazılmış 

kısa tercümeiballerini dilekeçelerme ılıştırerek en geç 1 şubat 1936 
cumartesi akşamına kadar Ankarada Enstitü Genel Direktörlüğü. 
ne müracaat etmeleri. . .. .• 

İmtihan 3 şubat 1936 pazartesı gunu A nkarada yapılacaktır. 
(154) 1--277 

Balıkesir ilhaylıiı ndan: 
1 - Ayvalık • Bürhaniye Y?l.unun 0+000-11+150 inci kilo· 

metreleri arasındaki kısmın tamın kapalı zarf usuliyle on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. Bu tamiratın keşif bedeli 15146 
Hra 94 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname v~ evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele örneği, 
C - Fenni şartname ve Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
E - Keşif cetveli, . 

1stiyenler bu şartnamelerı ve .~vra.k~ encümeni daimi kalemiyle 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla go!e~ılırler. 

3 - Eksiltme 6 şubat 1936 tanhıne rastlayan "perşembe" günü 
saat on beşte viliyet makamında daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin vüzde 7,5 olan 

1136 Hra 3 kuruş muvakkat. temi?at verilmesi, ve bundan başka 
nafıa işlcrile uğraştığına daır eksıltme gününden laakal sekiz gün 
evel Balıkesir nafıa nıüdürlüğiinden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Usulüne tevfikan kapalı zarf için<le veri1ecek teklif' mek· 
tuplan, teminat mektup veya makbuz1arı ve vesaik ihale günü sa. 
at on dörde kadar vilavet daim~ encbmenine makbuz mukabilinde 
verikcektir. Saat on dörtten sonra teklif zarftan kabul tdi1miye. 
cektir. ( 135) 1--252 

SAYIFA 7 

j Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

29.1.1936 çarşamba giınü saat (15) de yapılacagı il.ın cdılmı o
lan Ankarada Jandarma ve Pohs mektebi mutfak ve ç:ıma ırhanc ınde 
yaptırılaccık (46,458) lira (60) kuruşluk kapalı zarf ek 1lt •ıc ı 13 2. 
936 perşembe giınü saat (15) şe uzatılmış oldugu ilgılikrcc bıl n· 
ınek üzere ilan olunur. (188) 1-335 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ ;.H:NKUL SATIŞ ME. 
MURLUGUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapı: n ııı kutıık S, 
149 pafta, 543 ada, 25 parsel numara ında kayıtlı ve Ank. r n n A _ 
rantı mevkiinde vaki bir bag yerinın yansı aşagıd, kı .ut!, r d ı c. 
sinde açık cırtırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve mtiştemilatı: Bag yen 13877 metre mur l ı olup 
metre murabbaı 75 kuruştan heyeti umumıy<' in 10407 lır, kn m t 
takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere '2-3-f)36 t. rıhııı mu dıf 
pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra daıresi gayn menkul s ıt ş 
memurlugunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki mulıamınrn kı me. 
tin yüzde 7 .5 gu nisbetinde pey akçesi vey~ milli hır h~nk:ının e 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kahııl c<lıkn h;ı me 
tah~illeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıym tin yu,.de 
75 ini bulduktan ve üç defa niua ettirildikten sonra mezltm [!llnı.in 
16 ıncı saatında en çok artıran talibine ihale.:olumıcaktu 

6 - İşbu tarihteki artırma(la teklif edilen bt-del mtıl .uı;mrn \ny. 
metin yüzde 75 şini bulmadığı t;ıkdirde i].7-3.936 tari'l"nı m "••lif 
sah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak •kinci ar..tırm;ııl;ı t n -çnk rır
tırana ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikınci artırmalarda ıhale bedelı ıh.ılt yı mııtr:ıkıp 
verilmediği takdirile üzerine ihale erlilenin talel)i Ü7t rinr ıha1f" ta~ 
rihinden itibaren kendisine bedeli ıhaleyi e«limi "ez e cy1em ~ı 
için 7 gün kadar mehil verilecektir lşbu mtiddet zarfın<la ela ıhalr be 
deli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak Vf' bu tarıhten evvel n 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi vcçhı e almaı_<ı rn11 ohnı r•lm.1. 
dığı sorulduktan sonra teklifi veçhile aJmağa nızi e ih;ılc f. rlıı b;nn
ci talipten tahsil edi1mek üzere bu talibe ihale edilecektir. TekJı fi 
veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden un l s unlnlt 
i.kinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edilrr-e'k· 
tir. 

8 - Hcı iki artırmada da gayri menkul talihine ih. le edil<likte 
tapu harcı ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihin,. kıııl<ır ıl111 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alfıkadarl,ırın bu gayri men
kul üzerinde-ki haklarını ve hususıyle faiz ve masrdfa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemin~ bildirmt. 
!eri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle o;abit olmadık
ça satıı bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20.2.936 tarihinde 935 12J No. fü 
dairemizdeki yerinde herkese açık buJunduı-ulan şartnamemizi olm-
yabilirler. 1-337 

İzmir l•elediyesind en: 
Birinci kordondaki urayın şehir gazinosu yerine yeniden ga2i. 

no, otel ve bahçe yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 40868 liradır. Bu 
inpat ve imalata mukaltil gazino, otel ve bahçe on be' sene müd
detle müteahhide icar edilecektir. Senelik icar bedeli muhammcni 
eli liradır. Bu işe ait şartname, keıifname, proje ve sair evrak 
baş sekreterliktedir. Bunların takımıyla ömegi iki lira mukabilin
de belediye baş mühendisliğinden satın alınır. İhale kapalı zarflı 
müzayede neticesinde 11.2.936 salı günü saat onda yapılacaktır. 
Talipler şartname, keşifnamc ve proje dairesindeki inşaat ve ima
l~tı yapmağı kabul etmekk beraber senelik kar bedeJini artırmak 
suretiyle inşaat ve imalat için üç bin altmlf altı Jira ve icar için 
de dört lira ki ceman üç bin yetmiş lira muvakkat teminat olmak 
ii.zere nakden belediye emrine yatırmak veya bu mıkdarda banka 
teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde ihale günü olan 11 şubat 936 salı günü saat do· 
kuza kadar belediyede müteıekkil artırma ve eksiltme komisyonu 
başkanlığına vermeleri lazımdır. (202/181) 1-346 

ANKARA BELEDiYESi 
Su işleri Direktörlüğünden: 

Ankara belediyesi su işleri direktörlüğü için açü eksiltme i1f 
9 kalemde 32 parça mobile, döşemelik muşamba ve saire satın ah. 
nacaktır. Bunların oranlanmış tüm tutan 1300 lira ve muvakkat 
teminatı 9_7 lir_a 5~ kuruştur. İstekliler şartnameyi İtfaiye meyda
nında su ışlerı dırektörlüğünde görebilirler. Bunlar bir istekliye 
ihale edileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de verildıilir. Eksiltmesi 11. 
?.936 sah günü saat 15 de İtfaiye meydanında su İi\lleri dittlttörHi-
ğünde olacaktır. (205) 1-348 

El aziz llhaylığından: 
1 - Elaziz - Diya. bekir yolunun birinci kilometreain4Je yapılacak 

parke taş döşemesi 31 - 1 - !#36 tarihine raıtbyan cuma günü saat on 
beşe kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye Jtonulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 17910 lira olup muvakkat teminatı 1343 liıa 25 
kuruştur. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumivesi 
Ç - İnşaata dair fenılt şartname 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli, fiat cetveli, metraj cetveli 
F - Proje, grafik 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ela?.iz naha 

başmühendisliğinden al~bilirler. 

4 - E~silt~eye iş•ira ~tmek i~i? h~J. bin lira kıymet.inde hüki• • 
met teahhudlennı muvaffakıyetle oıtırdıgıne dair vesika göstcri1ınt' i 
'larttır. 

5 - ~~sil_tme daimi encümen dairesinde yapılacaktır. Teklif m ~
n:bları hı!"1~C:~ madd~dr va~ıır saattt.n bir saat evvel vi:ayct daimi t'•l· 

cum~ .rcı.slıgıne venlerrktır Proje ile gönderilen mf'ktublar da ni ~
y~t bınncı ~a~d~<le '&17.ıh saate kadar gelmiş olması ve ôş zarfın m,1• 

'1.ur mumu ıle ıyıc.e k:ıp.ıtılmış olmaSJ lazımdır. Post~cia 0ı;ıcak ge • 
cıkmeler kabul c<!ılmez. 

. 6 - J?iiha fazla t:tfsil5t almak istiyenlerin vilayet &imi e.,ciı -,p. 
nıne ve vılayet nafıa b:ı• miihendizli~ine müracaat eylcmc.1 ri tan 
olunur • ( ~ 72) l-2!!3 
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Srhha tını seven Ankara halkına = 
111111111 ili 

--- --
Evkaf direktörlüğünün Ta::jdelen membaı üzerinde yaptı- -

ğı sıhhi insaat bitmiştir. ~ 

----::::z: 
TASDELEN SUYU 

~ 

= Hilesiz ve temiz qir şekilde depomuzda her zaman taze 
5 olarak müşterilerimizin emirleri üzerine kendi vesaitimizle = derhal istenilen yere gönderilir. 

----------------
~ 1425 No: ya telefoııediııiz. ~ 
;; Taşdelen suyu deposu Yeni hal No: 3 = 
::11111111111111 1 11111111111111111 111111111111111111 1111 1 11111 1111 11111111111 111111111111111111111~ 
Vehhi l(oç Ticaret Evinden: 

Evimiz Hava Gazı tesisatı şubesinde müstahdem süleyman us
tanın vazifesine nihayet verilmi§tir. Süleyman ustanın evimizle 
alakasmm kesildiğini ve evimiz namına hareket edemiyeceğini na
zarı dikkate alarak kendisine hiç bir veçhile tediyat yapılmamasını 
sayın mü§terilerimize ilan ederiz. 

1-323 

Anlcara Hukulc Fal{ültesinden: 
Cinsi En az en çok Tahmini Tutarı Muvakkat 

fiyat teminat 
Ekmek 15000 20000 12 2400 180 
Et 7500 10000 40 40üi) 300 
Yoğurt 1000 1200 20 240 18 
Süt 500 700 15 105 7 87,50 
Yumurta 10000 15000 2,50 375 28 t2,50 
Taze Fasulye 1800 ıooo 20 400 30 
Taze Bamya 200 300 15 45 3 38 
Kabak 1000 2000 10 200 15 
Bakla 400 500 8 40 3 
Maydano.ı: 1000 1500 2 30 2 25 
Limon 5000 5500 2,50 18i,SO 14 05 
İspaRak 1500 2001) s 100 7 05 
Tomatc1ı1 750 1000 10 100 7 50 
D. Biber 300 400 20 80 6 
Patlıcan 1300 1500 ıs 225 16 88 
Yaprak 100 125 15 l'" -5 1 41 
Prasa 750 1000 8 80 6 
Lahna 250 300 10 30 2 25 
Semizotu 200 Z'iO 15 37.50 2 81 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 936 nihayetine kadar ı:tlı· 
nacak C\lan yukarda isimleri hizalarında miktar ve fiyatlariyle tu· 
tarı ve muvakkat teminatlarr yazılı erzak 20 gün müddetle açık "!k-
siltmeye konmuştur. İsteklilerin 29 ikinci kanun 936 çarsamba <Ü-
nü saaL 12 de müracaatları. (54) 1-138 

Samsun Belediyesinden: 
1 - 450 liraya yapılacağr tahmin edilen Samsun ~ehrinin mev

cut haritalarmm muşambaya alınması işi şartnamesi dairesinde 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Bu hususa aid şartnameyi görmek ve tetkik etmek isti
yenlerden Samsunda bulunanlar belediye fen müdürlüğüne hariç
te bulunanlar ise Ankarada ve İstanbul belediyeleri fen müdür. 
lüklerinden temin edebilir. 

3 - Bu i~ için teminat mikdarı 33 lira 7 5 kuruştur. 
4 - Pazarlık 17.2.1936 günlemecine rastlayan pazartesi günü 

saat onda Samsun belediye encümeninde yapılacağından Samsun. 
da bulunanların aynı günde teminat mektuplarile encümende bu· 
lunmaları hariçte bulunanlar ise teklif ve teminat mektuplarını a· 
dı geçen güne kadar göndermeleri ilan olunur. (140) 1-257 

Jaııdarma genel l{omutanlığı Anl{a 
ı·a satııı alma k~omisyoııundan: 

1 - Ank<ıra jandarma ve polis mektebinde yapılacak olan 
(-t6458) lira (60) kuruş keşif bedeJii mutbak ve çamaşırhane tesi. 
salı 29-1.936 çarşamba günü saat (15) de kapalr zarf usulü ile ek. 
siHmeye konulacaktır. 

2 - Teminat bedeli (348440) kuruş olup 233 kuruş karşılığına 
a~ı:ığıda komisyondan alınabilir. 

Genel, fenni eksiltme şartnameleri. kesifnamc, mukavele pro· 
jesi, iki plan. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat sandık makb:.ız 
vey banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulunan 
t~klif mektublarını eksiltme günü en geç saat on dörde ~adar 
k~misyona vermiş olmaları. (68) 1-149 

nlcara llelediyereisliğiııdeıı: 
1 - 45x30 ebadında 119 adet cadde levhası açık eksiltmeye kon

muştur. Muhammen bedeli 892.50 liradır. 
2 - Eksiltme 10. 2. 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

11 dt yazı işleri direktörlüğü odasında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 67 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla malumat almak için beledi-

y< yazı işleri direktörlüğüne müracaat edilecektir. (145) 1-250 

Nafıa Balianlığıııdaıı: 
1 - Nafıa şirket ve müesseseleri umum müdürlüğü fen heyeti 

kadrosunda münhal bulunan 200 ile 300 lira aylık ücretli vazifele· 
re elektrik veya elektrik ve makine mühendisleri alınacaktır. 

İsteklilerin aşağıdaki vesikalarla birlikte sözügeçen umum 
müdürlüğe müracaatları il.in olunur. 

a) Askerliğini bitirmiş veya ihtiyat sınıfrna nakledilmiş ol. 
duğuna dair vesika, 

b) D iploma ve 1035 N D. lu kanun mucibince almmış mühendis 
ruhsatnameleri asıllarının veya tasdikli sııretlerile ihtisas vesika. 
ları,, 

C) Hüvivet cüzdanile hüsnühal varakası <121) 1-250 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için kırk ton sa. 
<le yagının 14 şubat 936 cuma günü saat on beşte Tophane satm 
alma komısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
lıedeli beher kilosu 90 kuru§tur: İlk teminatı 2700 liradır. Şartna
mesi 180 kuru!:?a İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonun
dan alınabilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile beraber teklif mek
tuplarını ihale saatından bir saat evel komisyona vermeleri ( 203) 

1-347 

ULUS 28 SONKANUN 1936 SAU 

i\l:iHi 1\liidafaa Vekaleti 
Satnıalma Komisyonu 

İHinlaı·ı 

BiL!T 

ı - ı-ıarp Okulu için hepsi
nebiçilen ederi kırk beş biıt beş. 
yüz otuz dört lira olan bes kalem 
mefruşat kapalı zarfla eksiltme
ye konulmustur. 

2 - Şart;ame. kesif ve resim· 
leri 228 kuruşa M. M. V. Sa. Al. 
Ko, dan almır. 

3 - Eksiltmeye girecekler, 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele •. 
rindeki belgelerle, 3415 liralık 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariie birlikte teklif mek. 
tuplarını ihale gunu olan 31 
ikinci kanun 936 cuma günü sa· 
at onbirden bir saat evvel M. M. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(91) 1-177 

BİLlT 

Beş baş nakliye ve payton ko-
11umu beygir pazarlıkla satm ah -
.ıacaktır. Pazarlığı 29 - 1 - 936 
çarşamba günü saat 10 dadır. İs
tekliler belli gi.ın ve saatinde hay
vanlariyle birlikte M. M. V. sa -
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

160 1-280 

ofLI ı 

YAPI: Akköprude sıhhıyc de. 
polarında yapılacak ETÜ gara
jının kapalı zarfına istekli çık
madığından yeniden kapalı ek. 
siltmeye konulmuştur. Keşif tu. 
tarı: 8896 lira 15 kuruştur. Keşif 
ve sartnamesi bedeline karsı in
saat şubesinden alınacaktır: İHA
LESİ: 14 subat 1936 cuma günü 
saat on birdedir. İLK TEMİ
NATI: 667 lira 21 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 
de le rinde istenen belgelerle bir
likte teminat ve teklif mektup
larını havi zarflar ihale saatin. 
den en geç bir saat evetine kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna 
versinler ve lüzum görülen fenni 
ehliyetnamelerin alınması için de 
6 şubat 936 gününe kadar Ba
yındırlık bakanlığına müracaat 
etsinler. (201) 1-345 

1 oı•harıt·ıı ~ l '."tanhnl Le· 
,·azını Amirliği Satın 

ı.\ lma K omi"' 'onu 

İLAN 
İstanbul Levazım amirliğine 

bağlı Kıt'at için 35 ton zeytin 
yağı 10-2.936 pazartesi günü sa
at 15 de Tophanede satmalma 
komisyonunda kapalr zarfla ek
siltmesi yapıiacakttr. Tahmin be. 
deli 17500 liradır. İlk teminatı 
1312 buçuk liradır. 

Iartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile lhale saatından bir saat 
evveline kadar tekliflerini ko
misyona vermeleri. (391-331) 

1-266 

Ur. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlaı1 oue pek 
kr::.a bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesı, her eczanede bu· 
lunur ciddi ve müessir bir na· 
sır ilacıdır. 

l(iralık 
l§rklar cadesinde İmar Müdür

lüğü karş ısında Rifat apartıma
nında dört odalı bir daire kira. 
lı ktır. İstiyenler üst kata müra
caat etsinler. 1-322 

iş arı)70r 
Paristen mezun bir türk in

şaat ve nafıa mühendisi, yapı 
veya bayındırlık işlerile meşgul 
olan müesseselerde vazife arıyor. 
Fransız, alman ve ingiliz lisan
la rma vakıftır. Referansları var. 
dn-. 

Adres: A . S. Posta kutusu 249 
A nkara 

1 

T oı: tan ve perakende 
satışlar 

Müracaat yeri: Işrkl ar caddesinde 

Adapazan 

Türk Ticaret Bankası 

De, leı IJemir) otları 
Limanları Sahnalnıa 
Komis~·onu tlanları 

Muhterem yolculara daha ra. 
hat ve çabuk seyahat etmek im
kanını vermek üzere İzmir Ban
dırma ekspres trenleri 1.2.936 
tarihinden itibaren haftada üç 
güne çıkarılmıştır. 

Ekspres katarları İzmirden 
Bandırmaya pazartesi, çarşamba, 
cuma günleri Bandırmadan İz
mire salı, perşembe, pazar gün. 
Ieri hareket edecekler bu günler
den matla günlerde de İzmir 
Bandırma İzmir arasında adi 
posta trenleri i§liyeceklerdir. 

Ekspres trenlerine kar~ı mun
tazam ! stanbul Bandırma deniz 
yolları seferleri mevcut olduğu 
gibi İzmir'den salı, per§embe gün
leri ve Bandırmadan çar§arnba. 
cuma günleri kalkan adi posta. 
lara karşı da İstanbul Bandırma 
deniz seferleri bulunduğu ilan 
olunur. (204) (187) 1-349 

l\.iralık~ 
Beş oda, büyük salon, güzel 

manzaralı, su ve elektrik. Saman. 
pazarı Musabey caddesi Güner 
sokağında 2 No. lu evin üst katı 
tamamen müstakil. Evin alt ka-
tına müracaat. 1-343 

l(iralıl{ 
Kalürü!er li daire 
Yeni';jehir Ali Nazmi apartr

manı arkasında Erkut apartrma. 
nında 3 odalı kiralrk daire, bü
tün konfor. Telefon 3395 

1-336 

lmtiyaz sahibi ve Ba~u . .. . 
h;ır~iri ... :alih Rıfkı AT~YJ 
lf mumı neşriyatı idare eden 

\'~ lş~i MUdilrü N;auhi 
ö AYDAR -
~ 

Çankırı caddesi civannd• 
uı;1s Basmıe.xJ...ndt bas!J.mış· 
l iri.! 

Telefon 2316 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - (Uouphı!) markalı elektrikle işler, elektriıe tesısatıle bera. 
bcr komple ve işler bir halde teslim edilmek şartile bir adet kopya 
ıstinsah makinesi alınacaktır. Muhammen bedeli 1000 liradır. 

2 - İzahat almak için inşaat şubesine gelinecektir. 
3 - İhale 13.2.1936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 d:: 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktcr. 
4 - Muvakkat teminat 75 liradır. (198) 1-340 

İLAN 

1 - İstasyon • İstiklal cad -
desi yeni demiryol köprüsüne ve 
Atatürk bulvarı ve Çankaya cad
desi - Sarı köşk ve barıkalar cad -
desindeki refüjlerin kenarlarına 

beton plaka döşetilecektir. Keşif 
bedeli 4483.36 liradır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini 
görmek için fen kalemine ~eline
cektir . 

3 -İhale 8 - 2 -936 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat l l 
de fen direktörlüğü odasında a -
çxk eksiltme ile yapılacaktcr. 

4 - M uvakkat teminat 336 li-
radır. (l 74) 1-292 

Ifualıl 
Mobilyasız bir 
veya iki oda 
Işıklarda konforlu bir apır. 

tıınanda ve aile yanında bekarlac-.ı 
bir veya iki oda kiraya verile· 
cektir. İsteklilerin saat: 10-12 ve. 
14-17 kadar (2194) numaraya tl-
lefon edebilirler. 1-338 

Kiralık Oda 
Hacıbayram cadde:;inde Çrk· 

maz sokak (45) N o. hanede mo. 
bilyalr, banyolu oda kiralıktır. 

1-334 

Kapalr zarf usulile eksiltme ilanı: 

Y ozga l ilbaylığıııdaıı: 
l - Yozgat Memleket hastanesi için saten al~nacak (7873) lic& 

(50) ku•uş muhammen bedelli 34 kalem madeni eşya kapalı zırf 
u:.~ılile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 10.2.936 pazartesi günü yevm i ihale olup talihlerin teklif 
mektupıc.rını ve kanuni teminatlarmr mezkur günün saat (13) oa 
ü~ i!nc ka<lar ihaleye salahiyettar olan Yozgat vilayet daimi encü~ 
menine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye kanuni şeraiti haiz olanların iştirak -edebile· 
cekleri esas olup ~erai ti öğrenmek için isteklilerin İstanbul, An· 
kara ve Yozgat sağlık Direktörlüklerine müracaatları, Şartname!<!. 
rin yukarda ismi geçen direktörlüklerce meccanen verileceği ilin 
olunt:r. (427) 1-341 

Yozgat ill)aylığıııdaıı: 
Yozl,at Memleket H ast anesi i~n satın alınacak laboratuvar mat. 

zemesi iıe alatı cer rahiye tevhiden ve ahşap malzemede toptan bi-
rf'r kayrna ile ve bazı man ifat ura ve mutbak levazınu müteferrik 
olarak açrk eksil tmeye konulduğu ihalesi 1-0-2-936 pazartesi Yoıg.ı~ 
Dııimi enc-ümeıınicte vapı l acağr ilan o l unıı r. (428) l-3.ı2 

r SİNEMALAR 1 
( YENi 1 BU GUN ti 

Yon E. Burri'nin Die Kleine Trafik 
namındaki tiyatro piyesinden 

muktebes 

Gönül İstediğine Gider 
Aşk - Neş'e - Zevk ve eglence filmi 

DU G UN 13U <..~ECE l.KULOP] 
Boris Karloff'un en rnuvaf fak eseri 

Frankenştaynın N işanlrsr 
Görülmemiş derecede heycanlı \ '.e 

dehşet saçan bir film 

ALİ BARA ve HARUNREŞtT - Türkçe büyiik şark opereti 


