
ON YEDİNCİ YIL. NO: 5222 

... 
lJa.~betke 

Vlt:OAN HÜRRIYE'fl -
LAİKLiK 

Vicdan hürriyeti hiç şüphedsiz 
. · haklarından ır · 
ınsanın en azız . . .. .. 
İnsanların istedikleri gı~ı duşunl -

· ·b· nına a· meleri ve istediklera gı 1 ma . 
rı hakkı binlerce yıl yapılan çetdın 

· sanlık a ı-
aavaşlardan sonra an d 

k 1 bu··yük zaferler en 
na azanı an . h" 
b. 'd' G çen asırda vıcdan ur-
ırı ır. e . l d bu 

riyeti teessüs etmeınış ~ksa.y 1
' .. k 

d ·ı ·ı ve yu -asrın her alan a 1 era 1 .• 1 · ·· kun o -ıekliğini elde etxnesı m~ . d 
d ıl · mı' ilet reJımlenn e maz ı. erı . 

bugün kabul edilen laiklık pre~: 
ıipi vicdan hürriyetinin kıymb~~ ı 
b. d F kat vicdan ur-
ıt meyvası ır. a , . .. .. lük 
. . b caksız bır ozgur 

rıyetı uçsuz, u . . . un 
d W'ld' Sosyetenın ıçınde, kan 
egı ır. b' takım 

ve örf halinde yaşıyan 1f rı çi-
.. 'd l 1 onun sınıra 

mueyyı e er e d ah-
·ı . . C kanunumuz a ş zı mıştır. eza dd 

A h" . . hd'd eden ma e-sı urrıyetı ta 1 • h 
l . t hep bu düsüncenın ma -er ış e · . 
sulüdür. d vlet oto-

Bundan başk~ ge_ne e -· ordre 
. . . ~ enın nızamı -

rıtesının aınm · bcnda 
bl. bakcmrndan ıca 

pu ıque ld - bazı va· 
menetmeğe haklı 0 ugu ki 

. d k' bunu yapma a 
zıyetler var ır ı, d" lahiyetini 
h "k"' t ancak ken ı sa 1 u ume b' ekteb e-
kullanmış olur. Ecne ı m. f dadı 
. d ok ocuklar~n 15 1 

• 
rın e uya~ ç.. in takiblere gı-
karşısmda hukurnel .. l b' ınisa-
. . . t b nun guze ır 

rl~dş?1esHı .~şk~ :tin böyle bir hadise 
t ır. u um - takibler iki ba-
karşısmda yaptıgı Ad' 

d - ve zarurı ır. 
kımdan ogru 'k dilerek di-

l - lrtidada teşvı e k. 
• • w. • cuklar on se ız 

nını degıştıren ço .. I Bun 
d kücüktur er. 

yaşın an · . l rin çocuklar 
lara yapılan telkın~ evi mane
taraf ından kabulu, ır n menettiği 
vi icbardır. Kanunun da hü
böyle bir vaziyet kak~şısı;.nı hare-
k .. t' Adliye ma ına 
umeın "f •d'r 

kete getirmesi vazt esı·~al eden 
2 - Kanuni ':a:}mdı ıh'' ve ser-

d . . . 'htıyar a ur 
herkes ınını 1 • 1 boz-
besttir. Fakat sosyal nızaın 
mamak şartile. k'd l 1·0 e inan-

d. · · a 1 e er 
Bugün ının . l · · tutıru-

emır ennı 
mryan ve onun 1 dır Hü-

k · nar var • 
yan pek ço ınsa d . de olduğu 

.. k ..ren evır . kumet artı , g~"Y l aıniye gıt-
gibi, oruç tutmaya;a ar ·~kib yap· 
mi yenler hakkın l 1 A 'ktı'r Her-

ç .. nkü dev et ıaı . . 
mıyor. ~-- . . .. ünür ve ına-
kes istedıgı gıbı .. d~ş nelerini ka
nabilir. Fakat Tur ge ilerde bi
tolikliğe teşvik eder~~' ·ın düşün
zinı duygularımıza, .. ~1 

-·nde bi
celerimize türklük go eg•. le ya-

. · taınaıntY 
zim ananelerımıze . . • den do· 
b b. k"lt''rün ıçımız 1·· ancı ır u u . b' tür u 
~ .. un esme ır 
garak teessus e .. kü din yalnız 
razı olamayız. Çun ıniyJe bir 
bir İnan işi d~ğ~I, t~~tiyle, Os· 
kültür meselesıdır. ad esasen 

ı 1 torluğun a man ı mpara .1 r arasın-

hıristiyan olan e.rın_e_,~ı ~ktığı za
da ermeni katolıklıg ç tu ve 

k 
t kopmuş , 

man hayli ıyame ecbur ol· 
hükümet müdahaleye dınha. ziya.de 
muştu. O zamanda~ a meselesi 
b ·· b' ,.. ıne nızaını ugun ır am . karışınası 
olan bu işe hüküınetı~e çok ye-
hem çok haklı, he~ A /(iiçüka 
rindedir. Necıp · 0 

• 
Düul{ii spor 
harel{etleri 

do· Altın
.Ankara lik maçların :. Ç • .. ·; rııı • ıın 
ordu. Kırrkl.-alı• gt1cı d'·ı r 

huya I>cmirsporıı ,,en ı ek • . . o. 
llisil..-leı lı·ro.'flmnırı.~ı ç 

uiizel oldu '·.l 
Eo b wg.,.; fl • 

lst11nbulda: l/<1l'llnın ::· a(f<l'" 
iforıdan Feru'r ~wcfın.da ·r nı 
Vrtpılamadı. - frmir tik • li•ı·; 

. nwclarının netıce "" 
· ı kııvurırı

H('.'finci suyfamı;:,r a 0 
• m 

• 

ı••tt .................. _. .......... " ........................ .. .......................... , 

1 
ntR lNGlLIZ 

1 1\fEBUSl'N~Jı tFŞ_.:'AT~ 

B. 1'1ıısoliııi Paris 
tel{lif]erini l{abu] 

edecelimİ~ ama ··· 
Londra. 9 (A.A.) - Muhafaza -

k"r mbus Sir Arnold Vils, Obsr-
a . d yazdıg~ I bir yazıda ver gazetesın e ~ 

B. Musolini ile yakında yapt~gı 
bir görüşmeyi anlatmakta?ır. Vıls, 

D 'nin Faris tekliflerim kabule 
uce . . B 

haz~rlandığı sırada ingiltcre. nın . 
Hor'ı uzaklaştırmak suretıyl~ bu 
işi bozduğunu ifşa etnıekte~ı~:B. 
M ı . . B Vils'e su zözlerı soy-

uso ını, · · 
!emiştir. .. .. 

thtiyath bir kabul formul:.ı aa-

ı d m Pilan görüsmelere e-
zır amış ı · • • _ 

1 aktI Hareketinizin dogru-
sas o ac · 
d dog~ruya verdiği netice, boş ye-

an k h b ka · 1 kanı ve birco a eş • re ıta yan · 
nı dökülmesidir. . . 

B. Musolini. zecri tetbırl~nn, an 

1 _ hallinden sonra ıtalyan 
laşmaz ıgm 

1 kaybetmiş olacaklarım pazar arını ... 
. . .. d''kten sonra su sözlen soy 
ıterı sur u • 

. . Eski ticari cereyanları can 
lemıstır. 

d
, k ·ımkanı kalmıyacaktır. 

lan ı.raca .. 

Ç
.. k' biz yeni cereyanlar vucuda 
un ı,. • " 

. k irin çok fazla masraflar 
getırme ... . 

k Açmakta bulundug.ım11z 
yaptı . • 

d 'erı' im.asına baştadıgımız ma en. · ~ . ~· . 
fabrikaları ve akdettıgımız uzun 

deli kontratlar bırakamayız. ..... :~ .... --__ ............................. ,._. ............ _,_ .................... .. 

HAVALAR 
SOGUIJU -

Geciken kış artık gelmiş 
bulunuyor 

Havalar epeydenberi bahar gün
. . dıran bir güzellik içinde ge-

lerını an _ . 
. d Bazı yerlerde agaçların çı· 
~y- ~ b 

k 
t g-ı hakkındaki haberler, u 

~ ~I • • 

1 karlı, ayazlı bu· kış olmıyacagı 
y~ . . eriyordu. Gündüzleri öğl~ye 
hıssını v • 

_ ltolarını giymiyenlere, tabi dogru pa . 
.. l . kırlara gezmeye gıdenlerc gun erı 

rasthyorduk. 
ötey gün hava birdenbiı·e bulut-

larla karardı ve sürekli bir yağmur 
n toprakları ıslattı. Geç de 91· 

susaya dd h''k .... 
1 kı"' bütün yur a u munu sa ge en ... 

.. me'7e başladı. 
sur Me;eoroloji enstitüsü direktörlü-

( Sonu 2. inci sayfada) 

Gııstlof içiıı dini l1iı
ayin yapıldı . 

-:vos'da öldürülen Nar.i ajanı Gustluf 

Bern, 9 (A.A.) - Davos' da~ 

b'ld. 'ıldig·ine göre maktul nazı 
1 ır 1 k'l' · d 
f • Gustlof için a man ı ısesın e 

şe 1 G ti f' 
b

. "'yin yapılınıştır. u.s o un 
ır a 1 Al • 

....... 1• hususi tren e many,ya cenaz.....,. •• 
gönderi im ıştır. 

10 ~l HA J' ICJ~;c. PAZAH'fl·.~I .•. ~ ................................... ,.,,.. ... ,.,....., 

Son lıuber ler iirii.ıı,·i~ 
saufamı:da.dı.r . 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

• 
karışıklıklar Samda 

...:a 
yenı 

Fal{ültede dersler tatil edildi 

Hamada da 1 O kişi öldü, 26 kişi yaralandı 
Berut, 9 (A.A.) - Şam'm iki 

mahallesinde birden, çabuk bastı
rılan nümayişler oldu. Fakültede 
dersler tadil edilmiştir. Hama'da 
sükünet vardır. Hums' da numayiş
çiler taş alarak ve ateş ederek as
kere saldırmışlardır. Asker muka
bele etmemiş. sokak başlarını tu
tup halkın akınını durdurarak or
talığı temizlemiş ve nümayişçile
rin bir çoğunu da tevkif etmiştir. 

Paris, 9 (A.A.) - Pöti parizİ· 
yen'in Kahireden almış olduğu bir 
muhabir mektubuna göre, Suriye 
karışıklıkları esnasında, Hama'da 
·>n kişi öldüğü gibi, ayrıca, polis 

memurlarından 12 ve f ranslz atlı 
kuvvetlerinden de, biri subay biri 
de yarsubay olmak üzere 14 kişi 
yaralanmıştır. 

Öte taraftan muhtelif şehirler
deki nümay'işçilerden de bir çok 
yaralı vardır. Hums' da elli kişi tev. 
kif edilmiştir. 

Şam' da talebe bir ortodoks hı
ristiyan cenazesini taşlamışlar, son
ra da patriğe gidip tarziye vermiş
lerdir. 

Dün elli kadar talebe, cumur 
reisi Mehmet Ali Abid beyin sa
rayına taşla taarruz ederek, şeyh
T acettinin istifa etmesini istem; .. 
lerdir. 

Yeni karışıklıkların çıktığı Şamdan bir göriinu~ 

''lJlıı~ ,. un Dil Yazıları 
... j, .... 

GtJNES 
,_;., 

«Damar, dam, 
etimolojt 
semantik~ 

deın., danıla» sözleriııiıı 

fonetili: ve morfoloji, 
hak.ımından aııalizi 

UA:\IAR 

"Damar" kelimesinin 
jik şekil şudur: 

(1) (2) (3) 

etimolo-

(4) 
(ağ ad -r anı -r ar) 

( 1) Ağ: ana köktür. Burada iki 
anlama alınabilir: 

a) Esas, hayat, söz 
b) Su, mayi 
( 2) Ad: yapıcılık, yaptmcılık, 

yapılmış olmaklık anlamlariyle 
ana kök mefhumunu temsil eden 
ektir. 
(Ağ -t ad - ağad) şeklinde a· 

na kök, kendisini takip eden ele
manla kaynaşarak (ad) olmuştur. 
Bu da ana kökün iki anlamına gö-
re: 

a) Faal ve müessir bir şekilde 
hayat ve esas; 

b) Faal bir halde mayi ve su 
demek olur. 

(3) Am: Doğrudan doğruya 
süje veya obje anlam.iyle ana kök 
mefhumunu tecelli ettiren ele
mandır. 

(4) Ar: Mefhumun muayyen 
:············ ................................................ , . . . . 
f l(ırmızı Zanl•ak i 
i : 
: Bugün bitti. l . . 
: ULUS : . . 
! Bir kaç güne kadar i 
! Güstav Flober'in i . . 
~ Me0 hur ' 

i Madam Bovari 
~ sini, tefrikaya başlıyacaktır. 
; Uzun bir dava sonunda dünya 
: edebiyatına mal olmus olan bu · 
! esas - romanı okurları~ıza tav : 
' siye ederiz. i . . . . ................................................................. : 

bir nokta veya sahada tekarrür ve 
temerküzünü ifade eden ektir. 
(Ağ + ad + am + ar = ağa

damar) sözünde, ilk önce ana kök 
kendisinden sonraki elemanla 
kaynaşmış. sonra da baş vokal 
düşerek, kelime, son morfolojik 
ve fonetik şeklini almıştır: DA
MAR. 

Her bir elemanın anlamı birer 
kelime iJe ifade edilecek olursa, 
ana kökün iki manasına göre şu 
şekiUer husule gelir: 
a) esas faal + obje tekarrür 

b; su ., + ., + ,, 
Ana kökün ( a) anlamına göre: 
Damar: "faal bir halde bulu

nan esas mefhumunun üzerinde 
tekarrür ve temerküz eylediği ob
je" demek olur. 

İçinde, hayatın esası sayılan 
kanm bulunduğu vücut uzvuna 
''damar'' denildiği gibi, toprağın 
içincıe bir madenin varlığı kendi
sinde tekarrür eden yerlere de 
"damar" adı verilir. 

Ana kökün b) anlamına göre 
de: 

Damar: "bir mayiin faal bir 
halde kendisinde tekarrür eyle
diği obje" demek olur ki vücutt;\
ki damarın manası da budur. 

DAi\I 
Not: 1. - (Damar) sozunun 

tekarrür ve temerküz ifade eden 
sorı elemanı bir ta.rafa bırakılır
sa kelime (dam) şeklini alır. Bu 
nun dilimizdeki manası, binanın 
üstü, sakıf, doğrudan doğruya 
mesken .... v. s. dir. 

Bu anlamlara göre (dam) ın 
etimolojik ı;pl<fi şövle analiz edi
le'hilir: (C\,.,nıı 2. incı $ayfaclcı) 

Heryerrle 5 kuı .ış 

f'ıkra 

ll·adlar ve tatbikler 
Büyük Aurnpa şehirlerinde bir 

pabucun ayağımza iyi gelip gel
miyeceğini anlamak için, kenar
daki t·ontgen cihozının yanına. 
yakl~ırsmız. Cıhazm i.iıtünde iki 
resım vardır: Birr, kötü pabucun 
içindeki ayak şeklini, öteki iyi 
pabucun içindeki ayak §eklinı gct'>· 
ter11. Yenı kunduralı ayağınızı 
alt delikten sokaı, ve düğmeye 
bastıktan sonra üst delikten ba
karsınız.. 

işte size eskiden Avrupa'ya 
gidip gelen basit türk yolcuları
nın anlattıklarına benzer bir hi
kaye! Dahası var: Hani §U para 
atınca sizi tartan veya ıize çiko
lata veren otomatlar uardır. Pa
zar günleri çall§ma yaıak olduğu 
için, bunların birçoğu bir dükka
na sıralanmıştır. Cigaranızı, li
monatanızı, sandoviçinizi. her 
türlü, ulak tefek, yiyecek içecek 
ihtiyaçlcuınrzı temin edersiniz. la
terseniz böyle bir makinaya lo
toğJ"afınız.ı da çıkartabilirainiz.. 
Bu da herkes - harcı sokak gÖrİİf
lerind en biri! 

Fakat bizim anlatmak istediği
miz bu değildir: lcadlar, her yer
de, büyük bir hızla, ya bir ihtiya
ca cevab verdiği için, geniı ölçü
de tatbik bulur; yahut ortadan 
kaybolur. Bizde ise, ilk önce pek 
kıymetli bir .; e y i r matahı ol
duktan sonra, yüksek l ü k • a
rasına karqıp gider. 
Bazı şehir ve kasabalarımızda. 

sadece en iyi değil, aynı zaman
da en ucuz ve ekonomik t§ık ve 
kuvuet vasttası olduğu için ıımwn· 
laşan elektriğin bile böyle bir 
l ü k s olarak haldığını biliyoruz, 
Fakat radyo gibi, sanki biz düfii
nülerek yapılan, icadlar için de 
vaziyet aynıdır. 

Amerika'da 25,000,000 alm~ 
olduğunu geçenlerde gazetelerde 
okumuştuk: Her birinden 4 kiti
nin faydalandığını ta•avvur eder
seniz, 100 milyon kulağın birktıf 
istasyona bağlı olduğunu larzede
bilirsiniz. 

Acaba arada bu tez.adın sebebi. 
yalnız vergilerinden veya güm
rük resimlerinden gelen pahalı
lıkta mıdır? Birçok kimselerin du
daklarında kolay eve ı'in kımıl· 
damakta olduğunu görüyorum. 
Hayır, mesele, ekonomik ve me
deni nüfus sayısının, henüz, bu 
geniş yoğaltım maddelerini mem
lekette yaptırabilecek bir yekuna 
varmamış olmasındadır. Elektrik 
dahi, sudan da alınsa, çok kulla
nılmakla ucuz.lıyabilir. 

Çünkü aynı istatistik, gümrük 
ve ve,.gi özürü olmlyan bütün Af
rika kıtasında radyo almaçlannın 
200,000 adedlni geçmediğini gös
termektedir. 

Bu davada, bfrçokları gibi, kül· 
tiir, ekonomi ııe endüstri hayatr 
ilerliyerek, büyük kafobalığın. bir 
taraf tan, terbiye ile ilıtiyaçlanma
sına, bir taraftan da, ihtiyaçlarırı: 
ödiyecek kazanç imkônlartnt elde 

Y cui tef rikanuz 

Topyekf111 Harb 
(;ENER :\L Ll 'BENOORF 

IJiinyll lwrbmcfo, cılman or
rlulnrı Cent•l J( m·1ıw~ lloşkam 
olan General 1.rull'fı<lorf f :•n 
l>iitiin <liinya lmnwnnm 'nui
lt•ıulhen lm veni t•.~ı•r·ini. 1>ir 
l:at,,;· !.:İİt.e 1.-rular /,iı,•ı•t>I..· ulan 
.,Cem lu:rlvyn 'in lmtırrrlfırr. n

rlan sonrt1 nı•srf' 1Fıo:I" • .,.,.,;,. 



SAYFA 2 

''Ulus ,, un Dil Yazıları 
(BCl§ı 1. inci .aylada) 

( 1) (2) (3) 
(ağ+ ad + am) 

(1) Ağ: ana köktür. Burada 
anlamı "sahip, Allah, efendi" mef
humları dır. 

(2) Ad: yapıcılık, yaptırıcılık 
anlamlariyle ana kök mefhumunu 
temsil eden ektir. Ana kökle kay
natarak "hami, koruyucu'' mana
aına (ad) unsuru vücut bulur. 

(3) Am: kök mefhumunun ta
alluk ettiği süje veya objeyi gös
terir. 

Ana kök kendisini takip eden 
elemanla kaynaşarak ve baştaki 
Yokal de düşerek husule gelen 
(DAM): herhangi bir şeyi koru
yan, himaye eden, sahabet eden 
obje demektir. 

insanı dışarının soğuğundan 
koruyan meskene, binayı hariç
ten kar, yağmur ve aairenin nü
fuzundan himaye eden sakf a 
( tlam) denilmesi, i~te bu yüzden
dir. 

•• 
HEM 

Not: 2. - Y ukarıki kelimenin 
~ali değiıerek huaule gelen 
( d~m) kelimesinin etimolojik a
nalizi fÖyledir: 

(1) (2) (3) 
(eğ+ ed +em) 

( 1) Eğ: ana köktür. Burada bu 
ana kök ıu anlamlara alınabilir: 

a) Hayat, esaa 
b) Mayi, .u 
c) Zaman 
(2) Ed: ana kök anlamının fa

al bir halde bulunuşunu anlatan 
ektir. 

( 3) Em: ana kök mefhumunun 
taalluk ettiği aüje veya objeyi 
gösteren elemandır. 
Şu analize nazaran ( Jem) ke

limesinin manaları şöyle izah e
dilebilir: 

a) Faal ve müeaair bir halde bu
lunan hayat özünü temsil eden sü
je veya obje = kan. 

b) Faal ve müeuir bir mayii 
temsil eden aüje veya obje = kan. 

c) Faal ve müessir bir zaman 
parçası - (dem) in vakıt anla
mı. 

TA~11R 
Not: 3. - (Damar) kelimesi

nin birçok Türk lehçelerinde (Ta
maT) ve ( tamır) tekilleri de var
dır. Nitekim ( Jam) kelimesinin 
de (tam) şekli vardır. iki §ekilde 
fark gösteren yalnız ''t - d'' kon
aonlarıdır ki ikisinin de fonetik ve 
aemantik bakımından bir olduğu 
malumdur. 

Bu halde ( tamır) sözü de (da
mar) sözünün §ekilce ve manaca 
aynıdır. Etimolojik tekillerini 
karıılattırmca bu hakikat açıkça 
görülür: 

(1) (2) (3) (4) 
Damar: ağ+ ad+ am + ar 
Tamır : ağ.+ at + arn + ır 

DA.\11. .. A 
Not: 4. - (Damar) sözünü 

(damla) ile bir asıldan tutarak, 
içinde kan damlıyan uzva (da
mar) denildiğini ileri sürenler ol
mu§tur. iki kelimenin münasebe
tini iyice görmek için (damla) 
sözünü de analiz edelim: 

(1) (2) (3) (4) (S) 
(ağ+ ad + am +al + ağ) 

( 1) Ağ: su anlamma ana kök
tür. 

(2) Ad: yapıcılık, yaptırıcılık 
anlamlariyle ana kök mefhumu
nu temsil eden elemandır. 

( 3) Am: ana kök mefhumunun 
taallfık eylediği süje veya objeyi 
gösterir. 

Buraya kadar kelime faal bir 
halde bulunan bir mayiin taalluk 
eylediği süje veya objeyi gösterir 
ki yukardaki (dem) kelimesinin 
analizinin aynıdır ve "m" demek
tir. 

( 4) Al: kelime anlamının alel
ıtlak, gayrımuayyen bir sahada 
teceJlisini gösteren ektir. 

( 5) Ağ: kelimeyi tayin ve ifa
de eden, tamamlıyan ve isimlendi
ren elemandır. 

S•ı hale göre, ana kök kendisini 

takip eden elemanla kaynaıarak 
ve baı vokal ile dördüncü elema· 
nın vokali ve son elemanın okun
maz ( ğ) ai de düşerek husule ge
len (Damla) kelimesinin manası, 
faal bir halde bulunan, yani dur
gun olmıyan alelıtlak bir su olur 
ki (damla) dan anlaşılan mana da 
bundan ibarettir. 

ll.\ .MLA)IAK 
Not: 5. - Aynı kelimenin 50-

nundaki beşinci (ağ) elemanı, 
( am) a çevrilerek ve sonuna (ak) 
getirilerek (damlamak) kelimesi 
husule gelir. Kelimenin etimolo
jik §ekli şudur: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(ağ ad anı + al + am + ak) 

Bu analizdeki ilk dört elema
nın fonetik ve semantik iazhları 
(damla) kelimesindekilerin aynı
dır. 

(5) Am: Alelıtlak, gayrımuay
yen bir su mefhumunu üezrine a
lan ıüje veya objeyi gösterir . 

(6) Ak: kelimeyi tamamlar ve 
isimlendirir. 

Böylece (damlamak) kelimesi
nin de durgun olmıyan alelıtlak 
bir su varlığının bir süje veya ob
je üzerinde tecellisinin ismi oldu
ğu anlasılır. 

itte "Güne§ - Dil'' analizleri, ke
limelerin manalarını bu kadar vu
zuh 1J,. ortava CI'Jı-ATl'Yla.ktadır. 

. 1. N. DiLMEN 

HAV~4LAR 
SOGUDU 

(8a§t l. inci sayfada) 
ğünden aldığımız malumata göre, 
son 24 &aat içinde yurdun her tarll~ 

yağışlı geçmiştir. Yağış Edirne, Kırk· 
fareli, Ke§an, Hayrabolu, Biga, Muğ
la, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Anka
ra çevresi, Afyon, Emed, Uşak, Ye
nişehir, Konya, Ilgın, Niğde, Sıvu; 

doğu Ana dolusunda: Kars, San ka
mış, Bayburd, Muşta kar şeklinde ol
muştur. Karın toprak üstündeki ör
tüsü, Yenişehir, Konya, Nigdede 1. 
Kütahya, Sıvas, Haymanada 2, Uşak
ta4, Bayburdda 7, Muşta 13, Karsta 
30, Sarıkamışta 46 santimetredir. 

Yağıştan husule gelen su mikdar
ları metre murabbaına Dörtyolda 
49, lstanbulda 48, Bigada 42, Yalo· 
vada 39, Somada 28, Muğlada 25, 
yağıf olan diğer yerlerde 1 ile 23 ki
logram arasındadır. 

Oç gündenberi Trakya, Orta Ana
dolu, Karadeniz kıyılarında düşmek
te olan ııuhunet neticesinde bugün ge_ 
ce ııuhunetleri Trakyada sıfırın üs
tünde 1, Ege bölgesinde Manisada 5, 
lzmir ve Nazillide 4, orta Anadoluda 
sıfırın altında; Eakişehir, Afyon, İs· 

parta ve Sıvasta 1 dereceye kRdar in
miştir. Akdeniz kıyılarının suhunet 
sıfırın altında 12 iken bugün 7 dere
ce yüksek olarak sıfırın altında 5, 
Erzurumda gene sıfırın altında 10 
derece iken bugün sekiz derece daha 
yüksek olarak sıfınn altında 2 dere
cedir. Ankarada bugün gece suhune· 
ti sıfırın altında 2 dereceye düşmüş
tür. Hava yağışlı • e yağış karla ka· 
rışık yağmur şeklinde olmuştur. r 

kü pazar günü öğle suhuneti ancak 6 
dereceye çıkmıştır. Yani bir iki gün 
eveline göre 8 derece daha düşü!ı 
kalmrşhr. 

Huli:uk ilmini ay -
ma li:urumunun 

Ankara radyosundaki 
Konferansları 

Bugün saat 19,30 da 
Birinci hukuk mahkemesi 

hakimlerinden B. Fuat tarafın
dan: 

"Karının, Kocanın, Çocu
ğun nafakası, Nafakalar nasıl 
takdir olunur? Nasıl çoğaJtılrr 
ve azaltılır." 

Mevzu etrafında l'erilecek
tir. 
IVVVVVVVvvvVvvv.JV'VVVVI~ 

ULUS • . .. t 

/ i ç HA • RLE 
Tiitüıı piyasası 

Tütün masasının İstan
bulda çalışacağı haberi 

yalandır 

Ekonomi Bakanlığının iç ve dış 

piyasaları takib eden servisinin top -
ladığı malfunata göre, İstanbul mın
takasiyle Edirne, Gönen ve Bursa 
tütün piyasalarının açılması bekle • 
nilmektedir. Diğer mmtakalarda tü -
tün satışlan hararetli geçmektedir. 
Açılacak bu piyasaların da çok canlı 
geçeceği ve fiatlann geçen seneye 
nazaran o/0 20 yüksek olacağı kuv -
vetle umulmaktadır. 

Türkofis tütün masası raportörü 
B. Mümtaz Kava1cıoğlu muvakkat 
bir müddet çalışmak üzere lstanbu
lı.. gönderilmiştir. Bir lsta.1bul gaze
tesinin tütün masasının İstanbul ofi 
sine daimi olarak nakledildiği hak • 
kında yazdığı haber doğru değildir. 

_, .talmı;ında, 1935 mahsu-
lünün heJJk. tamam· .. a~ıl1ı11ş gibi
dir. İkinci kan.ınun son günler.nde 
Holanda'ya 15!:~7 kilo tütün gön -
derilmiştir. 

Samsun rnıntakasmda, tütünün 
batmam (7.697 Kg.) 9.5 liraya ve 
kilosu 123.5 kuruta kadar yüksel 
nıiştir. Daha engin mallar beş liraya 
kadar satılmıştır. İnhisar idaresinin 
~tın n?ıl.ığı tiitün mikdan 40 bin ki
lo tahmin edilmektedir. 

rijRl~ü HABERl,ER 
BALIKESiR 

• 1 §Ubattan itibaren Bandırma · 

latanbul arasındaki vapur ıseferleri 

yeni tarifeye göre işlemeğe ba§lamıı· 

lardır. Vapurlar fdanbuldan cumar· 

tesı, pazartesi, salı, çar§amba ve per· 

ıembe günleri &aat 21 de Bandırma· 

dan da pazartesi, salı çarşamba, per

şembe günleri saat 22.30 da kalk

maktadır. Bu suretle lstanbuldan 

Bandırmaya vapur postaları dörtten 

be§e çıkarılmıştır. 

KONYA 

• Belediyenin Emlak Bankasına o· 

lan 363 bin lira borcu 240 bin liraya 

indirilmiş ve on yılda ödenmek üzere 

taksite bağlanmı§tır. 

IZMlR 

* Kızılay, l:ımirin fakir halkının 
parasız yıkanmaları için hamamcılar. 
la gÖrÜ§meğe başlamıştır. Her ha· 
mam haftada bir gün fakir halkın 

yıkanmasına tahsis edilecektir. Bu. 
nun için gereken masrafı kızrlay ve. 
recektir. 

• Limited şirket haline getirilen Ü· 

züm kurumu esaslı birçok yenilikleı 

yapmağa karar vermi§tir. ilk İ§ ola 

rak lzmirde bir kutu fabrikası kuru. 
lacaktır. 

• Elektrik tarife komisyonu kilo. 
vat Ücretlerinin indirilmesi için yeni· 
den tetkiklerdt. bulunmaktadır. 

• Memleket hastanesine yeniden 
bazı aletler alınmasına karar veril. 
mittir. 

• Verem mücadele cemiyeti 22 §U· 

batta bir balo verecektir. Orduevinde 
de askeri hastane faydasına 7 mart· 
ta verilecek balonnu hazırlıklarına 

başlanmıştır. 

• Son yağan yağmurlardan Gediz 
taşmış etrafmdaki arazi sular altın· 

da kalmıştır. Havalar soğumu§tur. 

Sulu kar yağmaktadır. Manisa dağı 
karla örtülüdür. 

"' Gümrük hamalları tarife ko
misyonu bugünkü tarifeyi yüzde elli 
eksilbneyi uygun görmüt, raporunu 
Ekonomi Bakanlığına göndermi§lİr~ 

• Son bir ay içinde lzmirde 829 
kedi ve köpek öJdrülmüştür. 

Menderesin ve Cellat gölü nün taşmasından sonra 

Su basan köylerde oturanlarııı kur
tarılması işiııe devam olunu. or 

İzmir, 9 (A.A.) - Küçük Mende 
re$ nehri ile Cellat gölünün taşması üze. 
rine su basmış olan köyler halkının 
kurt;mlması için mahalline giden ilb 
Fazlı Güleç ıchrimize dönmÜ§tÜr. ilbay 

bu kôylerdeki halkın kurtarılması için 
tedbirler almıştır. Torbalının Arapçı kn
yiindc bazı evleri su basmışsa da suyur 
arkasI devam etmemiş ve evlerini su ba 
san halk yüksek mahallerdeki evlere 
rıeçmişlerdiı. Tirenin Subaşı k 'iyünd k 
evlerJen bir kısmı da su altındadr. Bu· 
rada da evlerini su basan halk köyün 
yükseK yerle ine geçmek suretiyle can 
Jarınr kurtarmıılardır. Y alnz Naime köyu 
düzlük üzerinde olduğu için bu köyün 
bütün eı,.leri su baskınına uğramııtır. 

Bütün arazi •ular altında olduğundan 

Naime köyü halkı kayıklarla civardak· 
köyler• ta§ınmaL.ta ve kurtarma ame 
leyesine devam edilmektedir Tütüm kö· 
yünde bir kısım evler su altında oldu 
ğundan halk yüksek yerlere çekilmişt:. 
Yas,nurlar devam ederse seylabır -la. 

ha genit bir ıekilde olmasından kork ' 
maktadır. Su basa" köylerin · ... ,. .. Jc• • 

kullanılmıyacıık bir hale gelmi~tir. Ekil
miş araziden on bin dönümü sular 11

1 

tında knmıştrr. Kızılay kurumu hıı,. · ' 
le çalıı,maktadır. Vilayetçe su baskır 
uğrayanlara çadırlar gönderilmekt~ · .• 
8-.. •ün hııva açıktır 

Boluda yeni tepremler 
devam ediyor 

Bolu, !f (A.A.) - Dün gece ~ 

de gene bir yer sarsıntısı oldu. Bu 
c•ntılar dört gündür devam edi ·· 

Bir furunda dört kişı 
yandr 

İzmir 9 ( A.A.) - Bornouda y

yapılan bir fırının badanası kurumar' 

geceleyin 111tılmıt ve fırının ağzıyla b 

cası dahi açılmamıt olduğundan saba 

leyin fırında çalışanlardan dördü ··• "i • e 

biri de pek baygın bir halde bulunmuş-

tur. • 

])ünliü filarmonik konser 
Cumur başkanlığı filarmonik or

kestrasının 11 inci halk konserini dün 
uat 15 de müzik öğretmen okulunda 
vermiştir. 

Programın birinci kısmı Hendel
M>n'un uvertür Zu den Hebriden'i ile 
keman konsertosundan mürekl~epti. 

Orkestra, çalınması güç olan bu par

çalarda büyük bir muvaffakiyet .. s 
terdi ve viyolonist Winkler taı-afm· 
dan solo çalınan konserto, orke3· 
tramızın kazandığı bu yeni elemanın 
ne büyük bir virtüoz olduğunu göster
di. B. Winkler dinleyiciler tarafın

dan uzun uzun alkı§landı. 

Programın ikinci kısmında Betho· 
ven'in sekizinci senfonisi çalındı. Bü. 
yük bir beraberlik ve teknik olgun· 
lukla çalınan bu parça, tef Proetori. 
usun idaresi altında orkestramızın 

kısa zamanda yaptığı büyük ilerle
meleri isbat edecek mahiyette idi. 

Her pazar, Ankaranrn büyük bir 
elit zümresini koynunda toplryan 
müzik okulu, faydalı bir sanat ocağı 
halinde çalışmaktadır. 

Ötey ?kşam halkevinde 
verilen konser 

Ötey akşam Ankara halkevinde viyo· 
lonist B Enver ve fülütist B. Ahmed ta· 
rafından bir konser ve.rfünistir. Güzel 

sanatlar şubesi tarafından tertib edile 'S 

bu konserde viyolonist B. En"·e sahne. 
ye layik bir virtioz olduğunu gösterdi. 

Fülütist B. Ahmed büyük ve küçük 

fülütleriyle çalmı§ olduğu parçalarla bü

tün dinleyicilerinin dikkatlerini ken .!" 

üzerine celbederek çok alkışlanmı§tır. 

Sahnenin eski emekdarı olan piya 1'11 

B. Sadri Özozana gelince arkada~larına 
yüksek çalışiyle refakat ederek her -'!· 

man olduğu gibi bütün müzik severle

rinin takdirlerini kazanını§ tır. 

Konserden sonra güzel sr.nntlar ·:.:e• 
ferine ayrıca bir su\'are verilerek çok 

1amimi saatler yaıatılnuftır. 

Flüwt B. Ahmed 

-
Kon.eri veren artistlerden BB. Sactri ve Envn-

Halkevi film çevirtiyor 
Halkevi faaliyetini caiılı bir su -

rette tesbit etmek üzere aeali bir fi
lim hazırlatmaktadır. Bu filimde, do
kuz ıubedeki günlük çalıfllla, can -
landmlacaktır. 

Halkevinde spor filmi 
Dün Halkevinde öğleden eve! 1(1 

ve öğleden sonra 14.30 da 1936 olim· 
piyadlanııa aid bütün sporcuları ilgi· 
lendiren güzel bir film gösterilmişitr. 

Gönnek istiyenlerin çokluğu do
layısiy)e filmin hafta içinde bir daha 
gösterilece~İ bildirilmektedir. 

Halkevi balosuna hazırlık 

Halkevi, içtimai muavenet komi
tesi menfaatine, 22 fubatta vert"ceği 
çiçek balosu için, hazırlıklarına de • 
vam etmektedir. Bunun için tc:~kil 

edilen tertib heyeti haftada birkaç 
kere toplanmaktadır. Son toplantı

da, salonda fazla kalabalığa mf'ydan 
vermemek için yalnız 3::>0 bilPtİn sa
. ılığa çıkanlmasma ve balonun taial 

bir 0 çiçek balosu,. olmııı!' ic:;n hiı· bir 
fedakarlıktan çekinilmemf'~İn~ ka • 
rar verilmiştir. 
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tTALYAN-HABEŞ HARBi 

U L (J S SAYFAJ 

H beş makamlar 
Simal cephesinde italyarı tayyarele-
"'J • • enı·den ı·şe baslanı.asından 

rıııın u · · , l 
dol~yı. kaygılanıyor ar -

--- -

... ~. JC 

l h 'ıtcl• d I topçu Carr ,una cep uc 
ltalyan a . 1 kay"'u ve ıercinlik hemen 

Gö- banz o an • . . . 
L d 9 (A.A.) - kaybolınu gıbıdır. Bunun· 

o n r a , , ·. tamamen .. ·ı 
.. .. .. Habe•istan da ne fi J b ber Mıaıra asker·gonden me· 
runuıe gore ,.. . d .. a era ı b" 
ınal, ne de ceııup cephesın e ~tu· sine devam edilmekte ye herk~& r· 
him hiç bir §eY cereyan etmeme ~- çok tahminler yÜrütmektedır. &• 

dir. ltalyanlar, iıgnl cttimlkleri • .:::x.~ kenderiyc etrahnda, faydbaült~.nılm:~~ 
· tl · · ııagla afu.> ·- 5 .. •• ı her yerde un • ferde vazıye erını k mumkun o an f d 

. l Habet ma aın· J b skerler tara ın an 
dcvnm etmektedır er. ··-1 teJ"ik nokta ar u a f d'k 

~ b ılayan ı .. • . 1 h tara ta ı en· lnrı, keşifler yapmaga a • ·- işgal edilmıf o up, er k d 
. b ' d nbıre yenı • ı • bulunma ta ır. 

yan tayyarelerinın ır e ı az k li tel sedlen yapı mı,.. .. .. emiler 
den i e ba lamalarından dolay .fiO_ İıkenderiye limanını buyuk g 

§ ş Ka anık, ıush . . iv ri li bir hale sokmak ı 
kaygulanmaktadırlıır. p .. ıçın daha e e d B dan iki 

lu olan son gun· • Jiınan taranmakta ır. un 
ve çok zaman yağmur k çın .. h b bulutları ufku karartır· 

d n dolayı ço ay once ar k' 
lerin fena havaların a "tal· M 1 1 r Jngilterenin Mısırda ı 

rağmen, ı ken ısır ı a 
güçlüğe uğramalarma h d . . artmaSını görerk hoınud 

. k ti mu a• ku rctının . . . . . 
yan tayyarelel".ı, memle e ıı, 1 d . fal-.at şımdı polıtikacılar ın· 

k olan kısım· luyor ar ı, .. 'ld' 1 
rebe hattından çok uza . . .1 ı· · tenkide mutemayı ır er. k buraların gılız ı gn ını 
lıırının uzerinden uçara . d ına- f k t e'"er ortaya bir harb teh· 

kt n gerı ur a a , 6 
fotoğraflarını alma ~. k" tayyar~ . . k Vafdçılar da dahil oldu· 

D ilebılır ı dıdı çı arsa, 
makta~ırlar. en . luna kadar he- ide herkesin İngiliz iıgalinden 
ler Adısnbaba demıryo · nu ha ~ . .. b 

b .. tu .. n •imal Habeşıstanı d 1 hoı.nud olacagına hıç §Up e 
men hemen u ,.. . h '. o ayı ,.. . h d M 
.. . keri hiç bır e eını k Bu günlerın, ya u ısırın 
uzerınde uçup as ' ·ı f yo tur. · b' 

. k '" •:k köylerin bı e o. .1 "le olan münasebet ve ıt ır· 
"eta olmayan uçı; fngı tere 1 

1 .ı.. d 
J d' ··h' o UY~unu ve an to ~raflarını çekmiıler ır. . liğinin çok mu ım . . -

g . ı k deriyedekı muha· . ·n müzakerelere gırı§mek za· 
R t r'ın ıı en · · lııtma ıçı 

oy e d·~· göre İtalyan ıstı· geldiğini herkes anlamakta. 
birinin bildir ıgıne ' h "küm ıii· manmm 
lası dolayisiyle Mısırda u .. çok dır. 

. k hafta once 

. . bombardıman ettiler 
I. 1 areleri Dessıeyı 

ren ve bnuclan bır aç 

ta yan taYY Şehrin merkezındeki kilise • ·a 

D . 9 (A.A ) - ltalyan tayyare- sa da içinde kimse ölmerniıtir 
essıe, · d k"ka müd· uğraı.ı.f 

1 · b bah Dessie'yi 65 a 1 
L ..... t yyare meydanı da bombardıman en u sa d tutınut· Hn~ı a 

detlc şiddetli bir bombar onana .J") • t"r Meydanda iki taıyare bulu· 
. aratorun sara· e~• ınıf ı • 

lardır. Yedi tııyyare ımp r bombalar du Yabancılardan ölen olmamış 
.. . d ,.uşarak kuvvet ı nuyor • . d'" .. ·· ı . 

yı uzenn c Uy •• ..k bir ıo: k it 1 an tayyarelerı uşuru mcmışıe 
t 1 d Jmpıırator buyu tır. n Y 

a mış ıır ır. bizzat idare et· are toplarının ve tüfekler 'llcnn• 
kanlı~ıkla tayyare topunu .... _ de tayY . .. .. .. .. 

d h . biri duşurul· . . bir çok isabtetı gorulmuştur. 
rnirtir. Tayyareler en ıç d icranın 

" . . - . ı ve hasarın e· 
rnemıştir. Ölulenn ıayıs 
recesi belli deiğldir. Gazeteciler ve ~a· 

• • • 8 ,·lerin uçu~.d· 
bancı atıemıhterlen taYY eyre· 

- L--ba atışlarını ı 
rını ve yuzlerce uu<11 k t 1 rı iye ı a a 
derken imparaton1n ma • . le bo· 

.. tamanUY 
rnüstesr.a olmak uzere b" ka'" ' · · şi 

l l h. d • kalan ır ,.. ta tı an şe ır e gerı 
1 

ıevke-
b k l rafından kır ar& 

u uvvet er ta •·t kların· 
"l 1 dan kor~ u 

<d yorJu, Halk gaz ar k mı~' .,r· 
d b 1 rle apa · an ağızlarını ya' ez e 
dı. 

IJIR TAl'l'ARf; 
REKORll KIRll.1>1 

Kap, 9 (A.A.} - Tayyareci 

Tonımi Ro:z: saat 18 de buraya in· 
. t' Bu suretle İngiltere - Kap re

ınış ır. 

k u 13 saat 8 dakika bir farkla 
orwı 8 M ili 

kınnl§br· Eski rekor ayan o -
aon'da idi. 

iŞ 
B 1' R Ara~ • 

Balkan antantı reisi oldu 
Paria, 9 (A.A.) - Dün akşam 

Türkiye büyük elçisi tarafından ve
rilen ve küçuk itilaf ve Balkan 

, andl şması bakanlarının hazır hu· 
lundukları ziyafet esnasınla Ro
ıruınya dış işleri bakanı B. Titüles
ko, Balkan andlaşması nizamna· 
:nesi gereğince, bu antantın reisli
ğini Doktor Tevfik Rüştü Aras'a 
devretmiştir. 
Prcn. l'ol llelgnulu lıarel.·f•t etti. 

Paris, 9 (A A.) - Yugoslavya 
naibi Prens Pol Belgrada hareket 
etmit ve istasyonda Fransa hükü
meti iiyeleriyle Balkan ve küçük 
antant elçileri tarafından uğurlan
nuştn . 

İNGİLTEREDE 
lluıa h11cu111lar11w lmrşı 

tedbirler alınacak 
l.ondra, 9 (AA.) - Londra eya· 

let mecliııi hava hücumunlarma kar

ı• müdafaa t rtibatınm incelemekte 
ve bu işte çalııacak kimselerin tayin 
edilmeııini ve huııusi bir muhArebc 
sisteminin kurulmaııını dütünmekte· 
dir. 

İTALYADA 
Saatte 160 kilometre hızla giden 

trenler ·yapılıyor 
Roma, 9 (A.A.) -Torino tez

gahlan, halen, saatta 160 kilomet· 
relik bir hız temin edebilecek, ve 
İştialli motorla işleyici trenler in
şaasiyle meşguldürler. Yüz elli ka
dar yolcu taşıyabilecek olan bu t
renler, yakında Torino-Roma ve 
Torino-Venedik gibi büyük hat
lar üzerinde işlemeğe başlıyacak
lardrr. 

UIR 1'REN KAZASI 
Roma, 9 {A.A,) - Roma garın

da bir tren kazası olmuştur. Pasera. 
dan gelen banliyö yolcu treni istas
yonda bir lokomotif ile çarpışmq ve 
lokomotif devrilmiştir. Yolculardan 
otuzu, çoğu hafif olmak üzere yara
lanmıştır. 

Ustaşiler davasında 
Yeni şahitler dinlendi 

Eksnnprovans, 9 (A.A.) - Usta· 
ıilerin muhakemeııi esnaııında, Mar. 
silya seyyar polis amiri komiser Mar· 
ten, Eksanprovanııta bir otel oda
ııında, Kralj'a id birçok silahların, 
yatnğın somyesi içinde nasıl bulun
duğunu anlabnı' ve o zaman bıııkası 
nı tedarik edemediği cihetle, sırpça 

tercümanlık etmek Üzere Simonoviçe 
başvurmaya muztar kaldığını söyle· 
mi~tir. 

Komiser Marten, sorgu esnasında 
biçok kimselerin hazır bulundukları· 
nı ve ıuçluların, sorulan sualler kar· 
tısında ne hayret, ne de İsyan emare· 
leri göstermediklerini ilave etmistir. 

B LER 
Fransız Bakanlar Kurulunda 

B. Flaııden hütiiıı arsıulu~aı meseleler 
hal kında izahlar vt~rdi 

Pnris, 9 (A.A.) - 8 . Ffanden, dün kında tatbik edilen eı1ı1k:oıo-•%• ....t 
ııabah bakanlar kuruluna verdiği i
zahlar esnasında, bütün anıuluaal 

mc cleleri, bu arada orta Avnıpa ve 

Ren sınırı "aziyetlerini özden gcçir
miıtir. B. Flanden, arkadaılarına 

Londradan dönen hükümdarlar ve 
devJct adamlariyle yaptığı görüşme· 
ler hakkmda izahlar vermiıtir. 

Pazartesi günü, B. Flandenlc B. 
Hodza arasında baılnyacak olan gö
rüşmeler esnasında Avuııtury nın İs· 

tiklnli ve Tuna havzasının t nzimi 
meseleleri yeniden gözden geçirile· 
cektir. 

l·'~tuısı:ı gazetelerinin 
diişiinceler 

Paris, 9 (A.A.) - Dünkü bakan· 
lar kurula toplanhııı hakkmda Pöti 
Parizyen diyor ki: 

"B. Flanden dıt aıya&a hakkında 
sarih malümat vermit ve günün me
selesi olan itleri, ezcümle AYUaturya· 
nm iııtildali, Tuna andlaıma.u ve aıı. 
keri bölge meselelerini gözden geçir· 
miıtir. Sovyet andlatmasma gelince, 
bu andla§Jlla diplomatik görü.pne aa· 
h aı içinde tabiatiyfe yer bulma§, fa
kat bakanlar bu meseleyi busuııi bir 
ehemiyetlc gözden geçirmemi lerdir.,, 

Maten gazetesi diyor ki: 

"Bakanlar kurulunda, Tuna paktı 
h kkındaki görüpnelere devam zaru
reti kendini göstermiştir. ltalya hak· 

Paris görüşmeleri 
llalt·1'·mda bir ingil.iz gazetR.sirıin 

diişiintt~ri 
Londra, 9 (A.A.) - Paria gö

rüşmelerinden bahseden Söndey 
Taymis gazetesi diyor ki: 

" Çakoalovakya, Y ugosluya, Ro
manya, Rusya, Türkiye, Avusturya 
ve F ran arasında karşıhldı inanca 
verilmesinin sulhu ne kadar kuvvet
lendirdiğini ve ekonomi miUiciliğini 
ne derece hafifletmeye yarayacağım 
anlamak için yeni Avrupa haritası
na bir göz atmak yeter. Bu görüş
melerin gerçek ehemiyeti dünyayı 
geçmişin ktskançlrldarmdan kurtar • 
mak ve sulhu kuvvetlendirmek için 
başka yollarda anlaşmalar aramak 
hususunda izhar olunan dilektir. 
Merk«>.zi Avrupa'da menfaatler bir
liğini temin için yapdan böyle bir 
gayret lngiltere'de ancak teveccühle 
karşılanabilir.,, 

Gandi hiristiyan olaca~ 
Nagpur (Hindiııtan) 9 (A.A.) -

Hiradal Gandi hıriıtiyan dinini ka
bul etmek niyetinde olduğunu, fakat 
hintlilerin duygularını kmnamak için 
daha bir müddet bekliyeceğini 11öyle
mitlir. 

tedbiri rin neticeü ve ital,... - ........ 
nlaşm zhğı meaeleleri ... lrn _. 

rilmiştir. B. Flandcn, gaJri uluıril• 
tirilen Ren bölgeai At....,. taraı.. 
dan tekr r İşgal edildiii takdirde. 
Franııo.nm lngiltere ile UJlllUak ala
cağı ihtiyat tedbirleri .... hmt " • 
aynı :ı.amanda franııız • ...,.ı aalat-
masınm tümulünü de ~ Ye ia• 
etmiştir. 

Maten gnzetesi, çe~ah ,,,,.. 
bakanmrn bu aab h PU'İllt varn .... 
dan bahsederek, küçük Ullantın ,. 
kın bir gelecekte Tuna ha...,..a ,._ 
&aslı bir imil olacağmı liplemellt• 
dir. Umumi bir andlqmap dojT9 

gidiliyor gibidir. lngilt__. iftira 
bu andlatmaya Tuna aıtcU•re•• iç9 
önceden düşünülen ....w,.ii ,._, 
bir surette artan bir vud ............ 
dir. Onan için, Lokarao ~....
•tan bir emniyet formiffi Wma• " 
aynı zamanda kollektif ~yet pre. 

sibini göz önünde bulundwarak. r• 
pdan kombineı:ona ltaJ~ da iflL 
rakini temin etmek la ....... Meca
riııtanm bu işlerdeki aaliW,eti göz ö
nünde bulundurulmalıdır. 

Ekselsiyor diyor ki ı 
"Ba§bnkıın görüşmel_. Scwtwl 

anlaşmuından bnhsettiiW temin f'l

mektedir. Herhalde, kabİllı9 azaaı •• 
rafından nlaşma yapıt._ oba ... 
rektir." 

B. Antoni Eden 
Aı-sııılwul durumda,_,..., Mbe

bi olnwdığını söyfiifor 
Londra, 9 (A.A.) -"Pre11 u

sociation" gazetesi B. ........... 
günkü ar ıuluaal va:d:r Uı b,... 
ğdanmaya hiç bir s_. ....... 1 
nı söylemiş olduğunu rumakta
dır Bu özler son gii..._. dant
mun fenalaştığına dair dolapa 
ayialara bir cevab suretinde m. 

§İlanabilir .. 
Öte taraftan 8. Ed••İn ltalra 

elçisi Grandi' den bü,. Fqüıl 
meclisine teminat verm11°ni rica 
ettiği de tamamiyle uıl .. dır. 

Royter Ajansı şunu tasrih et
mektedir ki, petrol ambuaoıu bak 
kında henüz hiç bir karar werilmit 
değildir. Ve böyle bir karar da a• 
cak 18 ler komitesinin tatalanb-
dan onra verilebilir. 

B. Hodza Pariste 
Paris, 9 (A.A.) - - Çelnıhnk bat

bakanı Hodzanm per .... .,. mı.
burada ':alması mubteaııd•. 

Pariı, 9 ( A.A.) - Çe'-'-ak IMf
bako.nı Hndza öğle yemeiW Tltülea
ko ile birlikte çekoslovak eefareti. 
de yemiıtir. 

-~ ---~c~F4 
Yazan: Norberl ııonB han BELGi:. 

ra iptilasını, doğudan gelen hesablı ticaret 
emperyalizmini ve Moğol ve Tatar atlıları
nın doludizgin akınlarını görebiliyoruz .. Da
ha arkalarda da, kan selleri içinde boğulan 
köylerle kızıl akisleri göklere vuran ve çı
rağlr gibi yanan şehirleri. 

ruz ve bu sefer, Almanyalı üçüncü Konrad'
ın ve Fransalı yedinci Louis'nin kumandasın
da olarnk Bunlarda ilk haçlıların inanı var
dı ama, gücü yoktu. Kıskançlık ile talisizlik, 
kumandadaki idaresizlik ile Greklerin hiya. 
neti, açlık, hastalık, ve üstelik Selçuk düş
manın kudreti bir araya gelmiş ve ilk ordu
?~n ;.zinden "arzı mukaddes" e gelen bu 
~~~~cı orduyu öylesine perişan etmiştir ki, 
olunı sa!ınelerine alışık olan Anadolu bile 
beş bin yıllık hayatında höylesine nadir şa
hid olm~1ştur. 

ve kendilerine daha o zaman .. Sultanı Mum·• 
unvanı verilen Selçuklardan fkoaium'u tes
lim 6ld1. Ve Toroslan aştıktan 1011ra ora
larırı kıralım haraca bağ amak isterken Sa
leph'in dalgalan arasında hem dünyanın 
hem de ordusunun gözlen önünde~ihan ol
du. Sonra Saleph'in dalgaları onu Almanya
nm bağrındaki Kiffhaueser dağma tasıdılar. 
Ve hata orada. o. A iman olu-;unun viizl~r~c 
yıllık bir vicdanı gibi, r,özü açık uyumakta
dır. 

.N!viren: ur d k" Türkçeye ,..- Anadolu a ı 
Bızans imparatorluğun~.n 1 sünrıüstür. 

. d .. rt yuz yı .. 
can çekı melerı taın ° T Bizansın dest~· 
Bu yüzyıllar, karanlık talı. 1b .. Iümlerdir. B~~ 

h eketlı 0 ·· •• u n.ında en çetin e~ ~r .. ve onun goçu~ 
cıhan medeniyetı goçuyor A a bin beş yuz 
biı yenisıni doğuruyordu. d :yn; geri alıyor
Yıl önce A vrupaya ~a~.t~~ ~~ı ve Küçükas~a 
du. Gine. taze kan dokuluy. "nde gine bır
topraklarma. bu yüzyıllar lıçı se~piliyordu. 
Çok milletlerin ta.zoe tohum arar Uzak Do· 
Batıdan gelen sarışın tohum Qrtaasya'dan 
ğ d hu"mlar ve G k u an gelen sarı to .. kÜ Türklerle re -
gelen koyu tohumlar. Çun ,.

1
• · mukadderat 

1 b.. "k ta ı ve . d 
er arasındaki bu UY~. deieye katılan a-
savaşınm ortasında muca 

8
. "birine karışan 

ha birçok unsurlar varch. . ırırlar arasında 
Ve biribirine dolanan b.u unsı~masrnı. mace· 
<:e '~e hC\linde inanlar~n ç~rp 

Bouillon'lu Gottfried ve onun ilk hach
lan kar~ımıza çıkıyor. Gönüllerini tutuştu
ran inan, onlara yollarını gösteriyor, Nikea 
ve Uorılayon'da karşılarına çıkan din düş· 
manla:mın saflarını yarma kudretini veri
yor \ e kendilerini Anadolu bozkırları ile 
Suriye çöllerinden Mesih'in mezarına ve, Ü· 

zeriııde İbrahim'in oğlunu tanrıya kurban 
kesmek istediği mistik taşa, dünyanın gö
brg i sayılan noktaya getiriyor. Bir zaman
lar Siıleyman'ın altar'mı taşıyan ve Muham
me~'in göke çıktığı noktaya. Ömer'in, ma· 
bedinin ihtişamlarına kucaklattığı nokta-
ya. Diinyanm en eski, en ulvi ve en esrarlı 
miibarekliğini süzgün bir nur sızıntısının ışı
ğında ;-ıkayan asıl kayaya. 

Ve frenk diyarının bu sanşmlarını elli yıl 
kadar c;onra bir daha sökün ederken görüyo-

V c bir kere daha; hem de batı'nın yüzyıl
ları arasında en büyükleri olan. çünkü batıya 
dünyanm sınırlarını tamtarak bu dünyayı 
hir birliğe götürmek misyonunu veren on 
ikinci yüzyıl henüz sonuna gelmemiş idi ki, 
bir kere daha Anadolu topraklarında, Al
man illerinden gelme bir ordu, bir şövalye
ler ve dindarlar ordusu belirmiştir. Ordunun 
baş~nda, hıristiyanlığın o zamanki şefi Fre
derık Barberoc:;sa bulunuyordu. Freclerik, or
dusunu, Gottfried'in zaferini ve Konrad'm 
felaketini tanımış topraklc.rdan geçirdi. 
Grek ve Selc:;uk eyaletlerini C\avaı;;ırak yardı 

Haçlılarm kızgın damgasını tası; an Lu 
on ikinci yüzyıl ile Anadolunun kesin olar k 
Tiirklerin eline" rfüsrnesıni ha71rhy2cak olan 
Mongol akınını ayıran kısa perde arasmua, 
ölrııekte olan Grek dünyasının büt~::ı ihtı~
mı ve marazi güzelliği Anadolu toprd:lann
da son olarak bir kere daha parladı. ~anki, 
batan güneşin ışığında ve hcnüa da!ıa gece 
ha~madan. uğnına. iki bin yıl bolar-ut oı. 
dugu ve O!la kendı ebedi s:ın ve terefüıclei 
b~rco~ şeyler verdiği bu topral:lılda:ı ....... 
nıznıın, vedalaşması gerekborda. 

(Sonu nr) 
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Zonguldakta kış hayatı 

"" ~~~·~~~~~~~~~~~~ 

Halkevi ~·alışıyor -Şehir ~~leri - işçileri111,iz • • 
lf'lh 

Z o n i u 1 d a k , (Hwuai) -
Zonguldak balkeviniD kıtlık çalq... 
malan biiyük bir hızla devam etmel.. 
dir. 

Saptana.n konfenuular.dan, tifo ve 
buLaıık haıt.alıklar, zehirli ıadardan Jro. 
ıunma mev:.tUlan hakkındakikr birer 
hafta faaıla ile verilmiı ve sonlarmcf 
piyes 'lie4İnema göıterilmiştir. 31 Son; 
kanun ZonguglJağın "Atatürk tar.ih gü
nü" olmasından bugünün geoeıi de 
ha k vinde umumi bir toplantı yapılnuı, 
bu mutlu gün 'li'e türk tarhinin ana bal
lan hakkında mktupçu Hilmi Ulug 
bir konferans vermiş ve bu münasebetle 
de Büyük Reisimiz Atatürke ballnn an• 
ıılmaz bağlılıklarını ve derin aayğılarl· 
nı arzeden telyazılan ve ilk sözlerile bu 
günü Zonı:uldaklılara yaratan ve yap· 
tan Bolu ıaylavı Cevad Abba. Gürer.e 
halkın şükran ve minnetlerini bildiren 
tel yazılan binden faz.la halkın heyecan
lı ve sürekli alkı~ları arasında okun· 
muştur. 

Bundan sonra oda okul tarafın · 
Akın piye.sinin birinci perdesi takdir Ye 
al'k!§larla kar~ılanan baıarılarla oynan· 
mışlır. 

Halkevİm.i2.in toplaotılar .oıwnda 

hep bir ağızdan t"umuriyetin omancu y:dı 
mar~ınm söylemeği proğramma key
muı ve güzd neticeler Tenniftİr. 

Vra) i~leri: 

Zonguldak uray meclia& ıubat toplaa
tıımı yapmış Zonguldağın bugünkü 
ileri durumları göz önünde bulcmdara
larak bayındxrltk hakkında mühim kn· 
rarlar verileceği anlaıılmaktadır. Yeni 
....._y: Memleketin iman yolanda~ 
değerli ~&11.!fmalara pçmİJtİr. 

Cayt.:uma yolu: 

Ankara - Filyoı uttırun ~· 
hsine ehaniyeti .mn Zonguldak -
ç.,.ca.ma yolu devlet yollan ~ •• 
lmank 'Ye bödçede .münakale yapıdarak 
bu J'Ofun çok ımrnlaam bir halde yapıl• 
manna rili.1et meclisi karar ........ , ,,. 
ite INı.şlanm•~tır. 

lıçiler birüji MJğuk h.urula.: 
Yeni air.amname preiiace H.vı:a

daki İfçİJerin sağlık dunımlan için amele
n madencilerin aeçeceği aağUk kvulu
na madenciler tanıbndan türlöı aosye · 
teai genel direktörü Esat Kerimot, eski 
Hana direktörü ve tecim odası &eşkanı 

H. Fehmi l~r ve işçiler tand:mdan da 
Kozlu kömüriş 111tahaşrlarmdıan Sadi. 
'Ereğli ııosyeteıi timendifer depo şefi 
Adil ıeçilmitlerdiT. Bu kural yakında 
faaliyete geçecektir. 

Boluda gii2el bir balo 
Bolu, 9 (A.A.) - Dün gece parti 

aalonlarında kızılay menfaatine çok ne

zih bir balo verildi. 300 kitinin iıtira

lriyle ~abııha kadar büyiik bir neşe İ~İrı

de devııın eden balo, k::ırlay'.a mühim ge
l:ir bırRkmıştu·. 

1'iladen ıoıyetelerinin faaliyetleri: 
lıçilerimizin bütün ihtiya~ları bilbiss'l 

y"11ek ve giyinmeleri Üzerinde bf · ··, 
aosyeteler esaslı tedbirler almağa başla· 
mışlar. Yeni ve modern tesisata gİriş

mi§lerdir. 

'ekauır hu.atalığı: 

Havzada i çiler arasında görülen no · 
kator hastalığı için halkevinde toplanan 
doktOTlarnmnn verdikleri karar gere
-· noe bu hastalıkla önemli bir surette 
mücadeleye ııeplnıiıtir. 

{.tX·uk f.1Jirg~nw kurumu: 
Ceçt.'n yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk 

esirıeme kurumu fR11li,·ete ıeçerek ortn 
ve iJk okullardaki yoksul çe kir 
316 yavruya öğleyin sıcak yemek veni· 

mektedir. Bu çocukll\rın giyinnıelerin 

de çalışılmaktadır. 

ı;mwrar diidiiğii: 
Hükümet konağının Ü7.erine bir ca 

na var düdüğü konularak ıı at a) rırlann 
bozukluğu ve bu husustaki zorluk kal 
dmlırutbr. 

ilerleme ~olunda Zonguldak; Zehirli ga7. sergisi ve 
HaUıeoini.n temsilleri"Jen ilıi RÖriinüş 

{İT 
KULTÜR BAKANUC1 E.5ERLE

H.J: Kühur .Baki1nlığ1 liı.e H• Üni~ er. 
ut~ aenclij\miır:in kala terbiyesine 
hızmel edecek ve umumı küHürlerini 

"ilk seltcc.ek mahiyetteki almi e~erle

rin dilimize ÇP.vrilmesi ve ne~ri i~iyle 
bu der-ıı yılı başından beT"i meşgul ol
maktadır. Bu çalı~maların neticeııı 

olarak bugün elimizde on bir cildlik 
yeııi ve çok kıynıetJi bir aeri eser bu 
lunmaktadır. Alıcısı az olan böyle a· 
ğır mevzulu fakat milli kütüphane

miz için çok lüzumlu e&erlerin devlet 

eliyle htı.zıriattınfıp neıredilmeı;i bu 
gun için bir zorağ halindedir. Onun 
içil"dir ki Kültür Bnkanlığınm bJJ çok 
yerinde giritimini all ıılamamak ve 
bu hayırlı yolda devam edilmeaıni 

dilememek elden gehn z. 
Aşağıda birer birer gozden geçİ:r· 

receğimiz bu on bir eac:rın kıymet ve 

ehemiyetltti üzerinde uzun boylu 
durmaya lüzum görmiyoru:ı.. Ancalı 

bütün ilme susamrşlarmuzın bu değer
li hizmetten faydalanmalarını aile . 
mdiyiz. 

PASTEUR'UN HAYATI - 1822 de 
doğarak 1895 &enesinde ölmü; olan 
Paııteur dünyanın tanıdığı en büyiilc 
bb adamlanndan biri "e yaptığı bir· 
çok keıiflerle medeniyet ve İıışa.nlığa 

ölçüsüz hiZ.DletJerde bulunmuı bir ha. 
kilci inaan olan Pa&teur'un hayatı, bir 
ş.uurJu jotizam, yorulmaz ç.alt.pna, ve 
gaye uğrunda sönmez azim örneği. 
dir. Mikroba keşfederek, insan bün
yesıai kemiren hastalıkların a&1t se

bebini meydana çıkaran ve ontara 
karıı almmuı lizrmgelen tedbirlere 
çalışma eaa&ı hazırlıyan Paatear, bu 
itibarla milyonlarca inaanrn hayatını 
kurtarmı9tır. 

Paateur'an hayab, ilme ıre bir İn· 
sanlık daYasına •akfedilmi, bir Öm· 
rün hik·yeaidir. Bu hikayede, inlu· 
lab ate iyle yetişen türk gencleri için 
almatak büyük der&Jer olduğu ise 
meydandadır. 

İ§te Calip Ataç, Pasteur'un haya

tı ve eseri hakkında yaulmtf en ~
metli e$er olan Rene Valery - Radot. 
nun "Pasteur'un .hayatı" adh kitabını 
türkçeye çevirmekle kütüphanemize 
yerinde bir hizmette buJunmu~tur. 

529 n.yıfalık kitab 140 kuruş fiatla 
satılmaktadır. 

YARATICI TEKAMÜL - Bu•ün
kü fransız filozofi$İnin en sivrİlınİf 
•İması olan Bergson'u, türk okurları, 
bithusa Mustafa Şekib'in tercümele
riyle tanırlar. Oniversite felsefe pro

fe&Orü M11.stafa Şekib bu defa da, 
Bergson'm. ''Yaı·ahcı Tekamül" adlı 
eserinden "Hayatın Tekimü.lü_, fa.ah

'" dilimize ç.evirmif, buna "Beraaon'· 
wı F elşefeıi" hakkmda 61 saydalık 
bir önsöz ilave etmek $W"etiyle kıy· 

metli bir eser vücuda getirmi§tİr. 
20 inci asrın felsefe aleminde §Üp 

lıe götürmez bir otorite olan Bergson· 
ım dilimizin kazandığı bu yeni ese· 

ıinin febefi kültürlerini genişletmek 
iııtiyen bütün türk aydınları için lü 
zumlu bir kitab olduğunu ili~eye ha· 
cet yoktur. 277 sayıfalık eserin fia 
tı 70 kuruştur. 

ET1KA - Spinoza, 17 ine• aaırda 
ya{lamı!I olan bu HolJandalı filozofurı 
felsefe alemindeki §Öhreti herkesçe 
malumdur. Ve Etik& ise, Spinozanm 
eserleri icinde K.ıtrteziyen metodu en 
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PLAR 
müfrit haddine götüren kendi felse
fesinin en vazıh bir örnfidir. Spjno. 
za'nın AHRh hakkındaki Panteist te
lakki:>ını ·~uslereb bu e~rin ilk kııı.ını 
Mt!~ud Kemal Yetkin tarafından dili
mize çevrileı-ek bir citd halinde Ki.il
tür Bakanlığı tarafından neşredilmis· 
tir. Çeviı·ici, kitabın bi'lı<ırıa Panl ınn 

ile Spıno7a hakkmd" notis!er de koy

mak suretiyle o.kurlara rehberlik et. 
mek istemiştir. 

Bu 50 sayıfahk küçük eser ~Pİ· 

noza felsefesi h1'kkında ufalr bir fi

kir edinmek istİyf'nlerın çok isme va
rrvacaktrr. 

BEŞERi BiLGiNiN PRE.NSIPI...ER[ 

- 18 ınc.ı auın ouyuk ingıliz filozof 
ve aosyaloğu Beı keJey'in otuz ya ın

dan once yazdığı ve eaerleri içinde 
en meşhurları olan ''b~eri bilgınin 

prensipleri hakkında bir eser" fe "Hi
liu ile f'ilonoa aragında üç komqma", 
B. Mehmed Saffet Engin tarafından 

dilımize çevrilerek bir cildde toplan
mı§tır. Kültür Bakanlığı tarafınd811 

bastırılan bu kitabın başına B. Saffet, 
Berkeley hakkında bir notis ilave et
miıtir. 65 sayıfalık kitabm fiab 65 
kuruştur. 

MlST1KL1K VE MANTIK - Çağ

dq İngiliz filozofisiııin en önde Uim

lerinden biri olan Bertrand Rus11el 

ilim aleminde otorite yapını§ birçok 

büyük felsefi eserlerin müellifidir. 

İngiliz üniversitelerinde ders veren 

ve Londra kırah cemiyeti az.asandan 

olan Russel'in baılıca esederinden 

biri de Mistiklik ve Mantık baf]ıklı 

etüdüdür. 

Bay Yusuf Şerif, bu eaerin en mü~ 

hlm famllannı dilimize çevİrmİ§ ve 

batma müellif hakkında kısa bir no
tla ilave etmi§tİr. Devlet Basımevinde 
basılan 55 sayıfalık bu eserin fiatı 

17,5 kunqtur . 

MONADOLOJJ - 17 inci r al

man filozofu Leibniz alman felsefe 

ve kültüröısün temellerini kunnıq ıuı

yıh iaimJerden biridir. Meşad Kemal 
Yetkin. Leibniz'in doğrudan doğruya. 

fransızca olarak yazmı§ olduğu "Mo
nadoloji" eıerini türkçeye çevirerek 

ba§ma Leibniz'e felsefesine ve mona
doloji'nin tahliline dair notlar ilave 

ebni9tir. Bu suretle vücuda ge&eo 44 
aayıfalık küçük eser Kültür Bakanlı· 
ğı tarafından bastırılarak 15 kuruş 
nalla satışa çıkarılmı~tır. 
.... _.._ ............................. , ........... , ........ . 
i : 

~ ULKU : 
1 HALKEVL13Ri MECMUASl 
ı 

I 

! . . . . . . : 

36 ıncı sayısı ıJe uçuncu yılını 
dolduran Ülkünün bu nüsh:\ııın 

daki yazılardan birkaçı; 

Yeni fakültemiz, 

Guvan~ 'tjrkleri 

Türkiyeııin endüstrilesme dil 
: • ''ası, 

~ . . 
: . . . 

Kıskançlık, 

Spor bilginin e:ı;erı olmalı. 

Moı;kovada türk ı·esım «<"rgı"' 

lki hikı'iyr ve rfaha ba!IL 

: yazılar. 

. . 

: Heryerd~ 2~ k11ru!'a 11,;thlr""'r»l tA·I· : . ................................................... ......... 

Lokarnoda toplanmı~ olan yedi devletin~ ~~ 
ttıüm~ssiHeri, andlaşmalann yapılması, si- ÇEMBERLEYNiN H 4 TIRAI 4 R l 
lfilısızlanmayı hızlaştıraca.ğı gibi, alınanların .ı.. ...._ h 

isteklerini de, yani, hususile işga\ ahında Numara: 28 Türkçıeye çeviren: Hikmet TUNA. 
bulunan yerlerin bosaltdmasım gerçekleşti- "" vvvvvvvvvvvv 

la kötülük beı:.leıııek, u~ılıı 1111.ı.ıyuı u.ı1. Yal
nız sunu itiraf etmPliyim ki. bu~ünl;:i alrrı;::n 
lıilkiim ... ~inin n"P•·illeri ve güne.rflk prrıp:ı

gan<iasmrn. ~lm;:ın milleti Ü7.erindr vaptr{r 
tesirler kor~;u vP ,.p.-•rMiirf~ veı::iJe olrnakta
drr. Btuıa karşı da. Betshakan Hİtfrr,in. ~mi
hu ciddi olarak istediğine dair, tekr.ffla<lıt:ı 
sözil vardır. Acaba. bu sükun verici sözleri· 
nin arkasından, g-ene sükfin verici işler ya
pamaz mr? 

receği kanaatini tasnn1ş oldukları, doğru bir etrafındaki arzularına da, akla yakm bir is- yız. Böyle bir şeyi iddia edenler. ya ingiliz 
iddiadır. Netekim bo altma isi, 1930 yılının tek göziy1e bakmadık1armı Almanlara c:;öy· tarihıni hiç bilmivorlar, ve vahut da bu ta· 
ilk altı ayı içinde, yani, sulh ancUaşmasında liyecek kaclaı ileri gıtmi~lerdi. rihin vercliği en basit dersleri bile kavrıya~ 
tesbit edi1mis olan tarihten, heş y11 önce va· Bunun için, Lokarno andlaşması menli· mamrslardır. 
pılmıştı. ğ ini muhafaza etmektedir. Bugüne kadar, Bu hususta son bir öz daha: Lokarno 

Silahsızlnrırna işi, co';: claha zor tatbik e- ona karsı vapilan lıücumlar hir tek sonuc an(füıc;;masmm gayesi, sulhun korunması ve 
dilir bir şey olduğunu meydana koydu. Kon- vermistir: o ıla. İn~ilterenin verdiği söze han~mava yol ac:;ılması idi. Onun, ne Al
ferans, Almanva geri cekildiği anlara göre, sadık kalclığ'rnrn hu ~ııretle tas<lik e lilmis manva. ne Franscı ve ne rle Belcika için. hu
her bakımclan elverişli hir g-idiste idi. ~u va- olmasrrlrr nunun hövle olması, iyi bir sey- su<;i hir taraf1 varrlr. Fransa ve 'Rf'lcikava ve
. .iyetin ncjcesi su olmuştu: dir; çünkü, Lokarııo. hıırrıin lı?la. A'·rııpa'rJa rilı-n garantiyi aynı şartlarla, Almanya da 

Lokamo andJrısması ne bosaltmayı ve ne bir "demir perde,. <lir Onu. siipheli hir ;:~ aldı. 
de, silah~rzlanmayı şart koşuyordu. ftfülf kilde gösterınek, harbtan başka hic bir ca- Eğer ki, günün birinrlP t)ir rhic:'11an or· 
devletlerinin miimessil1eri de, bu hususta, resi olmıyan wnud ve arzulara kuvvet ver- taya cıkacak olursa, hu rfüc:man. ne hu. ve ne 
herhangi bir ~uretle sö.z vermemekte ı-:rar me dernek, olur. efe öteki ülkedir, Dü(;m"n cı:(\.,;;rıil tutmıva-
erlivorlardı. Bu mümessilJer. sömürgelerin Bu gibi meseleler idn bir harb c;ıkacak rak tahrik ffiifmeden. '!)ornsnsuna salrhran 
geri verilmesi hal:kmdaki alman iste~ ine olursa. hu takdirde biz, elimizj kolumuzu ılevJettir. 
rı.,._,J itih:ır e1,.,.,.,·.1 0rlarc-a. silah mi;~ .. vatı hpölJ"arak, hir kenarda seyirci di, e kalama- Almanvava karSJ h'r ':; .. ......,;:ınlık. vahııt 

l 

İNGİLİZLE FRANSIZ 
Biribirlerini, Fransa ve İngiltere kadar 

anlamak ihtiyacında olan, dünyad:ı ker..d!
lerinden başka iki millet olmadı~ı o i1 i hir:. 
birlerini anlamak gliçlliğilnil çeken, lCendi· 
leri gibi ild ulus da yoktur. Msdaril1'!11. n-ıll
letler cemiveti sekreterliği azası bu1u.41du
~n sıralarda, "İngiltere ile Fransayı birilıir
lerinin gözlerine bakacak vaziyet'! o-e
timıek g:ic hir .:;e·1 değildir; onlann, yalnı,;ı; 
g( :deri birihirlerire benzemez." Diye va.nnış· 
tı. (Son-.ı var) 
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Dünkü spor hareketlerı 
------

Ankarada: Albnord u Kırıkkale Güe~ii, 
Çankaya Dem irsporu ) endı. 

B. 'kl t kroskantirisi heyecanlı oldu 
ısı e . mak · · lrii 

-t.namak •• biribirleriai aç IÇID • 
9in, karla karıtlk plan Pi· 

•• •• hafif soiui• rağmen Ankara 
lik maçları yapıldı. Ankara gücü a· 
laıuna batk• ridecek yeri olmayan. 
futbol' meraklıları sene gelmiılerdi. 

~ .. bi 
0-. Altıaordu • Kırık.kale pcu • 
rinci takımları kartılaıtılar. Birinci 
aolii atan Kırıkkale giiciiaün bu gali
biyeti on bet dakika sürdü. fakat 
tonradan dokuz rol yiyerek 9-1 ye-

nildiler. 
ık. . Çankaya • Deminpor 

ıncı maç . . . 
arasında idi. Çankayalılar rakıplel'IDI 
kolayhkla 10-l yendiler. 

nısıKıet yarışıarı 
AM.ara bisiklet Jaarulaoun tıaxırladai• 

aeri llııroe lıontri biıildet yanılanndaa 
birincisi bugün yapılnuıtır· 

A.-a llarcla yapılmakta olan bu 
rn:aıl y o lııi-

kotularda, kotuculann uman ~
aildetlerini omuzlarına ...... fv bö 
'-- urtlar -'--'eri aımak ve J· _.., ı ve acn:- • bi 
leli.ıe kih bisikletlerini onlar ve üb · 
•mıetleri onu1an tat....-k ....-iYle ... 

-..l-l! k • L-L-daa M pil fay-z ....... ve aı en_.... 
dalı olan bu kotular• bav.ı.m ~ ...... 
nnarlu ve karlı olması da ayrı 

• d".:.:-..1-. düne kadar yazdan 
•Yet Yer lgu ... --, 1 .•. bu 
t.ir farkı olmayan bavalarm ıüzel •I"• 
la __ .___._ laa "' ..... bu .... na· 
0~......... f-L-t 

• di . • uyandrrllPtb· -7ac:agı en ,eaım 

dün aabah ıoğuk bir han ile .....,.. 
f lalarla cıe.am 

ve aec:e yan11na kadar ası 
eden Nnıunan, _....kak ..... ~ 
caii amulmakta idi. MitekİID ...... = 
lmllaldıiı valut, Ankara ıırtlanDlll 

·örtülü olduğu ...... dü cla-
c.-L-Ll • .. , ..... ua- ..., 
--.-..eyıa H• 

na biıildet meraldılariYle dolmuıtu. • 
Iİllİ ... ,...... 

kea ublrıızhkla Jant _. edi .. • __ _. ... Y mu· 
T mn dokuzda verilen •t- ... - • luıfif 
..... olstıMI ,....,_ bir ya7 rib• y 

_...._ .,..1ac1ıı.r. a· ,. ..... kar·-,.... M,.m.. 
"fa~ ......... ,.., Gü 
F .... ~~~·. 
•enç ..,....n T.liıt, "-' pmiılerti-

t.§=dea if .ac,metre 
..... ~ 1 

-- p&acliii .. . 
......... K.w. lıii~ ... . 
musıf ... ~ llöioe plilMliti b 
patla+ Ayni kıl pten F ...... çok •· 

... _ _._ lritillet be· 
~ ............. IJGllll'lll'I' • 

• A---t .J-- L.:..:....;.,e Wr de biıildet 
J'eti Ulrlllln-· --~ - Jıaldanad-n 
•erilecetine rapneG. bütiiD 
arluıclqı lehine ferasat .._ "'--~ 

. ·ldetiızi E,..'z .......ı" 
denkap ltit1 • • Pek kı• 
ı...racla yanı b..,;ci ~· ele 
L~ • • .J. -1-- bu biıildel • 
.. , zaman ıçınuc -· . .t.Jr. 

ii!tirme aıneley..- miitellkib• =~
.... Keçiören yokuıunu çıkmaY• 1 d 
lar K ... okuıuınu çıkmaY• bat • ı 
~ y :..- t.fl..-z 

oa.. ı-ekti. y okut baflar _...; 
Nıyazi'nin sol pedalı lunldl ye 1 -..il 
siiçJükle çıkmaya bafladı •. y okut ....... 
.L::.!:.·· "-.l- Nun blfaUll .. .._u uınan en aa- ,,,.__ 

.....,.~ 

anıdu Eyub. Ha.san.~ . • Talil ... 
aeliyonlu. Tiirki,. ~ ·yeti 
tinci elarak voku ... döa4'İİ· Bu ~ 

J ,.- • tirell":Pft 
Jı.fu-. 80DUNt ... dar delif • • cfi 
Talit, kofuyu betincİ olarak lritU" . · 

Kotunun en heyecanla a111, :: 

fundalığında başlamıttır. Bı.orll)-a bu 
L _ b" klt>tler • 
-Ofucuların altında olan 111 

•• ~ a 
... "-omuzlarda tapaıf_.. En ~_a.-

--:.a.. .. ,..u-· 
.lan E,.n, Nuri, H...., s-- . b 
la., dört rakipleriyle e>Mn ınetafeyı . 

-· • :&den -!1.AG&. tün kuvvetleriyle Karacleni ~-:' 
· auna iamei• bafladalar. Aldııiprü ıatuyo _ . 
ufaltma selindiii vakıt sene ~ _ llS mu 
sabık önde ve toplu bir ı.we sıcli)'Orlar· 
dı. Nihayet Ankara istasyonu. !akıyla 

. eYine plindi. Burada Narı one ıeç· 
.... .. metrelilı me-
ti ve fanale kalan bet yuz . . . 

. bir balnlede almak iıter glltı bir 
aafeyı . · tak 1 
atak yaptı Eyub rakibinın peıme 1 

• 

cb bu arada Haaan elli metre kadar ge

ride kalmıştı. Böylelikle finale y~la,a~ 
Nuri, Eyub'un arkadan hrlayaııyle bı· 
rincıligi Eyub'a kaptırdı. . 

E ub, 36 kilometrelik mesafeya laa 
l bal~ bir meraklı kitl.:1inin alkı!I~ 
a da 1 t 16 dakika 1 S'de bu·ın· 
........ ... Nwi" 
cililde llitircli. Ginns tpardan _ _ ·~ 
kinci ve Çanbyadan Haaan cla llPftf"" 

pldiler. (A..A.) 

tzmirdeki lik maçları 
&amw, 9 (A.A·) - öU ~ta~ JD8Ç· 

&arımD birinci devreaİ lıitti. Ga~ en 
miiWm karıda..,... Altay • l~r apor 

lnmlan anauada idi. Şampayo~~i 
tal L!..:....: - bu iki la· 
......-& Uıkrmkrdaa --
.__.... Bu bakımdan aaha çok kalaba· 
......... d iJ-·t. 
WdL Altay lııll .-p ektik ka ro e .,,.. 

a___ lzmir apor en kunetli ıe
b. Buna .-11 

llil• i& OY911 olduilç9 ~ :du· 
B" . . devrede lzmir tpOI' uıtlln r o-

anaa arak iki ..ue clevrefİ 2/0 le-
yua .,..., 1 .. tü"" ... 1ıitir9- lkiacİ de ..... Atay UI n 

__ __. -.-onadı. iz. 
_.,-..... ___ ·- ı-r-

~ .,. 111icllfaw ..... p s6nl = J'ID oJIQarala karta .....,. Sol fır. 0 
. __ ..1: "'-•n bittili zaman Altay 

.. b yem-• "'7 .. 

20....,..... 
Bu ınaçtan öace o)'DlllMUl maçlarda 

it. S. it. &/I ~ Altmordu 2-'0 ... .....,., ....... 
tSTANBULDA 
K.aıJ&lcöy ~ maçjar 

,,.,.. walaldı 

l .. hl' • (A.A.) - Kadıköyü.ı.k 
~ - , . 

f .- eııkn• ,..,.lecak olan reamı 
__._ -·- p f9IM" lu ohuı 
;;;..~· 

Tzktiın ıtllllanda yapılan maçların 

IOll'lflsn .......-= 
lıll sireni..- 3 • Kitiıl 1 
"-_,.... • l)oianaper 2 • O 

Şer•/ .taıtluwJa: 
JCaraPmrük. Simerspor A. ......... 

ları ......... yapılma11 lizım gelen .• .aç 

Sümer t,akmu aahaya gelmedijin • 
ta -1:- • • edildi 
~hllvnens ..... uaa · 

S..t 13 de Beylerbeyi • Anadohı '1 i 

,.... A. ..a.-a-ı ........ )'lllJılan maçta 

ilk 1ııa1ta,aa• ........... Wr .._,. ppall 

..,..befi, itinci hJt.,mda her iki t 

luınm t.qka .. ,. y.....-ınuiyle 1>= • \ 
.ılır Beylerbeyi plip sefdi. 

Betiktat • Aıuıcfotu : 

A. Tal11mlan ..-.un•" hakem S" 

im Turpdun iclweainde oynanan bu 
89fİldat birinci baftayımdlı 3 ... = ı..ftaymıda da bir sayı Y~ 1

< 

maçı ... o kazandı • 

\.> s SAYFA 5 

TURLU HABERLER 
Bir inerna stüdyo u 

yandı 
Londra, 9 (A.A.) - Bu gece Hert· 

fordıayr'da "Britiı Dominyon Film
limticl" tirketinin bulunduğu Elatri 
aiDema ıtüdyolarmda çıkan zorlu bir 
)'angın binayı battanbata harab et· 
mittir. 

Alevler "Britit lateraeytınl Pik· 
çO.." Ün bititiiindeki binaaına dahı 
sirayet etmipe de zamanmda yeti· 
ten itfaiye ateşin geniılernesine mey· 
dan vermemiştir. insanca .zayiat yok· 
tur. Fakat maddi zarar ga: et önem
lidir. 

Yüzlerce kimseler uzaklardan oto -
mobillerle, yangmı seyre gebnittir· 

Kış olimpiyat oywıları 
devam ediyor 

Garmiı • Partenkirhen, 9 (A.A.) -
Buaün Pazar olmuı tlolayıaiyle ber 
taraftan Carmite büyiik bir akm Yar· 

clL Y alma 18.000 i Miailatma olmalı 
Üzere, büyük bir kalabalık te .... •••· 
•itti. 

Galipleri kutlamak için Ganait •· 
soklüb"i tarafmdaa ,apılaa Wr te

maata .ı... Aeroldi• bafk•w B. 
Gronau misafirleri hararetle •liml•
•ıttlr. 

Hokey nwçuırı: 
Garmit - Part...ıun.., 9 (AA.) 

...... &.vip-e 1.o1ı.,. -ÇI --... 

cim fula lrıir Myirci gw..lıiJ iein-

de yaptJllllfbr. a.,._ ... - a.lar 
Myİrcil9'İ MJ'8Caa ............... . 

...... telmik iatünliii ile ..,.. ... 
maçtan, Almanya .... salip pis.ar .. 
dömi final maçları.. ...... k ı.alduaı 
kaua•lfl8'. 

A..ıur,.a • Letoa,. ı.okeJ map 

Riueruee e&atlmda Japdaut •• Afta. 
tw"Ja ekipi bÜJik bri iatialilde OJ• 

_,.arak 14 • karp 3 •:JJ De maça ile-

··-.,m. 
Frawa • çekoalowak bola~ masa

m da tekoelo•ak tak.al ufıra karta 
bet •J'• ile llH••'Dlfbr • 

Diinya haJter reJıoru lanldı 

Vqana, t (A.A.) - OlimpİJatlar 

o,........._ laaaırbk idmanlanacla ... 
ki A.wupa halter flUD~ • ......_ 

~ab FA7D iki eHe tle...ıöpe 105 kil. 
kaWannak llünya r--... kısı .-. 
Ealıi rekor 104 kilo ile alınan Val
terde idi. 

Gün: Eczaneain adı: 

- -
Çarpmba Es• k&aDeaJ 
Pel'feJDbe Sebat · Yenitebir 

ec:....ı.rı 
Cuma lttanbuJ eczaaeai 
c-rt.ei ..... e. .. 
Paaar y- " 
Pazarte8İ Aalırara ., 
Sair Hallr .. 

1.1.1936 tanbiad•• i--. .... iki ., 
caüd~etle. ,.ı-.. ıtmiz •caa ... ., Jlllsar 
daki cetl•el• sön ~tçi kalacak 
ı.chr. 

Fransanm mali durumu 
Paria, 9 (A..A.) - Finaaa Mkanı 

B. Manel Re:ıye, mebuslar meclUi 
finans komisyonunda, hazinenin. ı•· 
lecek hazirana kadar 7 milyar fran
ga ihtiyacı bulunduğunu, bUDunla be. 
raber hazine bonolarmm en Mil had· 
dine henüz varılmadığını aöylemiştir. 

lngilterede yapılacak istikraz t•· 
yialarına gelince bakan, timdiki bal· 
de Londrada cereyan eden görütme· 
ler daha ziyade teknik mahiyette ol· 
dutu için, kendisinin bu hususta he· 
nüz tafsilat verebilecek durumda bu
lunmadığını ve ht> halde hüküme· 
tin, parlamentoya haber vermeksizin 
böyle bir İstikraz yapmayacağını be 
yan etmi~tir. 

B. Kaganoviç 
Kabarovsk' da 

Moıkon, 9 (A.A.) - Munalıı.alat 

llolniMri Kaganoviç, Viladivoıtok'u zi. 
,.,... ettikten aonra Kabarovık'a sel· 
IPPİftİr. 

Kas-oviç demiryolları münakalatı 
itl-ia.: aW mufaaaal izahat alımı ve Vi
llulivoıtolı civarındaki Artemovık ma
._. .. lllİ .-mittir. 

Bütün içtimalarda hatipler uzak 
tarlı ifPl-iııün memleketin eliler lcı
anlariyle Wrlilsete Yatanı midllfas ı... 
•aundaki azimlerini ln1climıiıelrdir. 

Bir ıelaib 
Moakova, 9 (A.A.J - Ulanhator'dan 

-liriWiiiae • iyi haber alan mo-
r • "l'i, IMa aym rnöe 

_. waWızlanma Aakrıllla ciY.,... 

.. "'Q"9+= bnkoluaa taarruz ettikle 

riae dair .;..on 0..- ajzoı - "'~ 
...._,; t.W. eylemektedir. 

Sovyeı ıayyareüwi Mançu ıop
raklara üzerinde uçuyorlar 

Tek,o, t (A.A.) - lki eo.,,et h · 

,_eti 4/1 tarihi...., .... ·- .. ........ ,, ................ , .....- ....,.....an herinde Uplf yapauf..... 

~·raıı~ - Belçika 
fskt'ri uml,,,şrrnı•uaa lwrıı 

bir proıeaw 
Brüksel, 9 (A.A.) -Eski fla

man muharibleri federuyouu barli 
bakanı Devez'in franuz - Belçika 
askeri andlaşmanm ehemiyeti hak
kındaki M>D beyanat.mı protelta 
etmekte ve flaman halkının Jiizcle 
ıekseninin aıkerlik mükellifliji
nin artırılmasına karıı oldujuuu 
ve Fransa ile olan andlqm•nm 
feshini istemekte oldu0 unu bildir
mektedir. 

Neşrolunan bir beyannamede 
22 martta Belçikayı Fransanın kö
lesi yapan baglara kartı protesto -
da bulunmak uzere Hı un ya

pılacak büyuk mitinge bütün eski 
muharibler davet olunmaktadır. 

Lll\DBERG'll\ ÇOtlJGLıNlll\ 
KATII.J Bl l..L "i'l'VYOR MU? 

Bulonya, 9 (A.A.) - Aslen 
Bulonyalı oldujunu Ye uzuu za. 
man Amerika'da oturduğunu ıoy
leJen bir kadm, Linber,'in çocu
ğunu uıl öldüreni meydana çıkar· 
mak huauıuncla adliyeye yardun 
edecek bir çolc biJaiJer Yerecek 
vuiyette olduğunu poliı komise
rine bildirmiftir. 

Bu kadının ifadeai ıözden ıe
çiril~eciir. 

.4KO H..A RBI ESiRLERi 
Ml1B.4DELE EDiLECEK 

1 apn, 9 (A.A.) - Pwk • 
ş.lm ... lmnfenınmnm, ... .aia 
memleketlerine iadeaıüıi telbit eden 
protokolunu tMc1ik etmİftİr· 

Geıw;~r birliğinin lıoagrui 
Ankara futbol •e atletizm fa!Dpİ

~onu Geçi.. Wrliii düa iil.._ e
vel Wkninde, yıllık kongreaiıü yap

tı '" fU aatlan ,..i idare heyetine 

Relaı Y-' •IL...• .. aa•a. • ...._, C.. 
••d. N...a. ....... w. '' A-. 
Al--

uylı- • ıecıt ....., .-Ha l'J lene ~. l.e" ..,._,_.,_ 
lı~ ve b~ bir teyden memnun olmaı, Heı m ... Mlyetin • tafto 
llrı ...._mit '* *91 W th* •9 9sirlenlk. fıe ..W ltrnb. 

Bromuraı ...... komprimeleri 
sizi lalrtanr. 

Mıısctdıindlr ve u1kuyu temrn eder ve hfç bır zaran JC*tur, IHiüill e .Jiinya tanırı 
10 ff 20 lıomprlmc1I lınl ıDp· I 

1 

"'" ıa-lnde ~Hı taflhr. 

KnoJt A.·O., kimyevl maödeler fabrikaları, ludwiııttafen • Rhfn. 

!L,1.1 ~·un rumunı: -Te~: 109_ 

Rırmızı Zanbak 
(Sonu var) 

yalarına; Dötartr tarafından çizilmiş olan 
ve ıatırabb zayıfhğı ile gülen küçük lw ba
tma baktı. Buraya gelmiş ve bayatın ve hi· 
diselerin korkunç sonsuzluğu içinde sürük· 
Ienip götürülmüş olan bu küçük gazete satı· 
cısı kızın önünde, bir dakika, sempati ile 
durdu. 

k~~kuyordum ! Doğmamı§ olmak daha iyi 
ıdı. Evet, dünyaya gelmemi§ olsaydnn çok 
daha iyi etmiş oluJ'(lwn. Küçücükken, Ju
vanvil'deki ıhlamurların altında, mermer 
nenfolann karşısında, ölmek istediğim a
manlar ne doğru bir hisse kapılmq imişim. 

Kollan düşük ve elleri biribirine kinetli. 
başını kaldırdt. Islak gözleri yan karanlık
ta parladı. 

mız •.. bof, faydasızdı. İnsanlar biribirini kı
nyor, birleıemiyorlar ! 

İayaa etti. Kendiai için Jak.'m ne idig ini 
hilıeclememesi imkinsızdı. Ve kınhp parca
lanan .. kmm ateşi içinde Jak'm üzerine a
tıldı, yfizünü gözilntı öptü, göz ya.şlar~ bağı
rıştan ve ısınşlariyle onu IU'dı. 

\'a"an: Anatol FRANS h BAYDAR 
. Nasu ı 

Türk~Y~ çev•""· 
.. .. .. _:ı..ı;. IODl'a. 

·ı· ·ı· il yuzunu ~' k' erez mendi ı e .. Ieriyle Ja a 
Yaslar arasında parhyan goz 
l akarak: b"tti ı 

k . her sey 1 • 
- Öyle ise demek 1 

·• bir husu· 
. Kalktı, neşeli ve şcbv~tli kendisinin 

11Yct içinde yaşamış ~ıdu~· ıoünasebet· 
'8ydığı ve birdenbire hıç bir sanki düş· 
~ kalmadıgmı, yabaDC~':ğü odadaki 
~ gibi baktıkl~ g ·r ti. koşarken 
ın çeşid eşya gözJerıne 1 ışı ~ırnaınış o-

t~Ptığı hareket kendisine. anı ~yi ve sihirli 
-.arı ı . a Fıezo e ..ı 1 l Çlp ak kadına. Ofl Floranca maua · 
taJva günle-rini hatırlata" 

Tekrarladı: 
- Demek ki her şey bitti mi? 
jak suauyordu. 
Batan günes daha şimdiden şekilleri si-

liyordu. 
Terez sordu: 
_ Benim halim ne olacak? 
J ak cevab verdi: 
- Ya ben ne olacatmı? 
Biribirine merhametle bakblara çünkü 

ikisi de kendi kendilerine .ayorlanb. 
Terez devam etti: 
- Ben ki sizin için, kendim için, göı.c;I 

askrnır"m hitmernesj için ihtivarlamaktan 

Halbuki söylediklerimin doğru 

olduğunu. size duyurmanın imkinı yok. Si
zin olduğumdan beri hiç bir suretle, kati

yen... Fakat nasıl yapabilirdim? Böyle bir 
diifiincc bile bana iıküuç, manasıa geliyor. 
Demek iri beni bu derece az tanıy01 ıonuz? 

Jak kederli, bquu salladı: 
- Hayır. Sizi tmmnyG1111D. 
Terez, o odada, sevfştilderini gönnüş o

lan her pye bir kere daha baktı. 
- O halde hiribirimi?. irin yaptıkları-

1 ak da her şeyi unutarak Terez'i bitkin 
kırgın, bahtiyar, kollan arasmda, arzunu~ 
b~tün korkun5 ihtiruiyle sıktı. Terez, lim
dı. ba$I yaıtlğm kenarında. göz yaslan ara
sında gülümefyordu. Jak, birdenbire, Glldan 
aynldı: 

. . - Sizi yalnız görmiyorum. Ötekini hep 
sız.ınJe bir arada ~rüvonım. 

Tere~ Jık'a sessiz, müteessir, ümid!::iz 
~ .. ~· .Xalktt. e1hisesini ve saçlannı, bilme> 
dıe:ı hır. at~c duy~usivle, <lüzeltti. Sonra. 
h~r ş~yın bı~iş olduöumı !::ezerek, art* b•ç 
Pormıven gozlerh-Je sa~n şaşkın etrafına 
halnnch ve ~onra , i'l,,~c .. a Ç?ktt. 

-~ON-
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o ıl u re. 

imar MüdiirliiITTinrlen: 
Kimden istimlak 

edildiği Mahalesi 
Mlihammen 

bedeli 
lira Sok.:ıtı. ada No. Parsel No. 

Çeşme 

İbrahim kızı Koezba.n Akşemscttin meydanı 33 2 120 
Çankırı 

Ahmet oğlu Mehmet Hacıbayram İnişi 49 
Şefik oğlu Halil lnkılib Yukarı 66 

17 
4 
s 

180 
40 
40 Fitnet ve Dildar İnkılab Yukarı 66 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 15 şubat 1935 cumarte· 
ıi günil saat on beşte bilmlizayede satılacağından taliplerin İmar 
Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (248) 1-427 -------
Ankara P. T. T. Başmiidürlüğiinden 

İdarei merkeziye binası arkasında bulunan boş yere mevcut 
plan mucibince ve muktazi tuğla dairemiz tarafından temin edil
mek üzere pazarlıkla bir oda yaptırılacaktır. Keşif bedeli 252,55 
muvakkat teminat 16,94 liradır. Bu işe ait plan keşif ve şartname 
Başmüdürlük yazı işleri bürosunda her gün görülebilir. 

İsteklilerin 24 şubat 936 pazartesi günü saat 15 de komisyonu· 
muza müracaatları. (310) 1-506 

Devlet Demiryolları ve li manları umum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

İLAN 
Aşağıda mıkdar, cins, muhammen m' fiatları yazılı cam kereste 

&ırasiylc 25/şubat 1936 sah glinli saat 15 den itibaren ayrı nyrı iha
le edilmek suretiyle Ankarada idare binasında kaplı zarf usulü ile 
satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 145 kuruş mukabilinde Ankara, Haydarpaşa, 
Eskişehir. İzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (296) 

M3 Muhammen 
CİNSİ T AKR. M.3 I BEDELİ Muvakkat teminat 

35 Lira 3203,29 lira 
30 " 2946,58 " 
30 .. 2768,64 " 

1 - Çam tahta 1220,300 
2 - Çarı kalas 1309,590 
3 - Çam vagon tahtası 1230,506 
4 - Çam dilme 973,710 30 " 2190,85 " 
5 - Çam azman 2240, 780 22 •• 3697,29 " 
6 - Cam tomruk 3000, 18 3950 " 

1-512 

lVııliı LV1uaataa Vekaletı Satın Aıma 

Komi~vnnu ilanları 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi on dokuz bin kırk lira olan 140 tane 

yemek masası ile 280 tane yemek sırası. 
2 - Biçilen ederi on dokuz bin beş yüz dört lira olan 368 tane 

Ukur gardiropu. 
3 - Hepsine biçılen ederi altı bin dokuz yüz doksan lira olan 

20 tane teneffüsane masası ile 125 tane teneffüsane sırası ayrı ayrı 
şartnameler içinde olmak ve 24 mayis 936 tarihine kadar teslim edil· 
mek şartiyle kapalı zarfla yaptırılacaktır. 

4 - Birincinin ilk inanç parası 1428, ikincinin ilk inanç parası 
1463 ve üçüncünün ilk inanç parası 525 liradır. 

S - Şartnamelerini parası karşılığında komisyondan verilir. 
6 - İhalesi 20 şubat 936 perşembe günü saat ıs tedir. 
7 - Hepsine birden yapılacak teklifler kabul olunacağı gibi ayrı , 

ayrı teklifler de kabul edilecektir. 
8 - Eksiltmelere girecek!.dn kanuni il~ inançları ile belgeleri 

vt teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evet M. M. V. 
!la tın alma komisyonuna vermeleri. 252 1-420 

BİLİT 
1 - 50 metre mikabı gürgen 

kalas açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Hepsinın biçilen ederi 
2500 lira ve ilk inanç parası 187 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 21.2.1936 cuma 
günü saat 11 dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin hergün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3, üncü maddele· 
rinde istenilen bilgelerile iha
le gUn ve saatinde M.M.V. sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(272) l--446 

B1LtT 
Alınacak 6.000 liralık toz şe

aer kapalı 7arf:a eksiltmeye kon
~Şt"lt'. 

~epainin biçilen ederi 6.000 
.,. i:k inanç narası ~50 Eradır. 

thPlesi ı- .. Ol6 pazartesi sa· 

.. '' ct"'1i 

Evsaf ve numunesini görmek 
isteyenler her gün eksiltmeye gi· 
receklf'ıt'in 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde iste:ıilen 
belgeleriyle birlikte teklif ve te· 
minat mektup!nrını ihale saatin 
den bir s;ı;ıt evci M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(221) 1-374 

BİLİT 

Ordu sıhht ihtiyacı için 9 
çeşit şişe ampul ve kutu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 17 .2.936 pazartesi günü 
saat 14 dedir. Hepsine biçilen e
deri (S.~00) liradır. İlk inanç pa· 
rası ( 390) liradır. Şartname ve 
örnekleri görmek isteyenler her 
gün komisyona uğramaları eksilt 
meye gireceklerin 2490 sayılı 

kanunda gösterilen vesikala.r ve 
(390) liralık teminat ve teklif 
~nektuplariyle birlikte belli giln 
ve saatinden en az bir saat evet 
komisyona gelmeleri. 223 1-376 

Ank:ara 'l'i<·aret ve Sanayi ()(la~ı 
Sicilli Ti<·aret l\1cnıurluğundan: 

Ankarada telsiz civarında 160 numaralı evde mukim Ali Osman 
oğlu Mehmet Kamil gene aynı mahallede 196 numaralı evde mukim 
Recep oğlu Mehmet, Samanpazarında 14 numaralı evde mukim İs
mail oğlu Turali, aynı evde mukim Musa oğlu Arslan, Hacıdoğan 
mahallesinde 2 numaralı evde mukim Man oğlu Hayrebet, Fevzipa
şa mahallesinde 2 numaralı evde mukim Mehmet oğlu Ömer, Saraç 
Sinan mahallesinde Erkenekon sokak 14 numaralı evde mukim Ali 
oğlu Bekir ve telsiz civarında 90 numaralı evde mukim Mehmet o ğ
lu Ahmetten müte5ekkil olan ve Ulus matbaası karşısındaki dairei 
mahsusayı ikametgahı ticari ittihaz ve 1. şubat. 1936 tarihinden iti
baren gazete ve mecmua satıcıhğı ile iştigal ettiklerini ve Ankara 
Ticaret ve sanayi odasının 1955 sicil numarasında mukayyet bulun· 
duklarını ve şirketlerinin ünvanmın Mehmet Kamil ve ortakları ga· 
zete ve mecmua satıclar birliği kollektif ~irketi olduğunu ve sirket 
imzasının şeklile şirketi temsilen vazı imzaya mezun şürekanın isim
leri ve tatbik imzalarının tescil ve ilan edilmesini tescil talepname
si ile talep etmiş olmalarına mebni hususu mezkCtrun ve şirket mu
kavelenamesinin dairede mahfuz vesaike müsteniden 6.2.936 ta ri
hinde tescil edildiği ve mukavele suretinin be rveçhizir aynen neş
redilmekte olduğu itan olunur. 

f(o)J~ktif Sirket 1\luk:avelenamesi 
o; 

Ankarada Telsiz civarında 196 numaralı evde mukim gazete, 
mecmua bayilerinden Recep oğlu Mehmet ve gene aynı mahallede 
160 No. lu evde mukim ve gazete bayilerinden Ali Osman oğlu Meh· 
met Kamil, aynı mahallede 94 No. lu evde mukim İsmail oğlu Tora
li, aynı evde mukim Musa oğlu Aslan, Hacı doğan mahallesinde 2 
numaralı evde mukim Manuk oğlu Hayrebet, Fevzi paşa mahalle
sinde 2 numaralı evde mukim Mehmet oğlu Ömer, Saraç Sinan ma
hallesinde Ergenekon sokağında 14 numaralı hanede mukim Ali 
oğlu Hacı Bekir aralarında 31 sonl:anun 1936 tarihinden iti~ren 
bir kollektif şirketi kurmu'?lardır. Bu kurulan şirketin mukavelesi 
aşağıdaki şartlara bağlıdır. 

1 - Şirketin adı Mehmet ı<amil ve ortakları gazete ve mecmua 
satıcılar birliği kollektif şirketidir. 

2 - Şirketin ticaret merkezi Ankarada Ulus Basımevi karşısın
daki binanın alt katıdır. 

3 - Ortaklar arasınrla Mehmet Kamil ile R. Mehmet ve 1. Tu
rali'nin üçü veya bunlardan biri ile şirketin müdürü sirket adına ve 
nam ve hesabına müçtemian imza koyabilirler. 

4 - Ankarada Yenice mahallesinde Kalçın sokağınd 4 No. lu 
evde mukim Ömer Nakip. Köstem tam satahiyetle şirkete mtidür 
tayin olunmustur. 

5 - Şirketin mevzuu, Türkiyenin içinde veya dışında çıkan ga
zete ve mecmua gibi matbuaları alıp hem bizzat satmak ve hem de 
sattırmak suretile ticaret ve komisyonculuk etmektir. 

6 - Ortakların koydukları sermaye hem sayü amelleri hem 
ticari itibarları ve hem de ortakların aboneleri üzerinde olan (1000) 
bin lira mikdarmdaki alacaklandır. Ortaklar bunun müfredatını iki 
gün zarfında :?irkete yazı ile bildirmeğe ve bu miktar eksik olduğu 
takdirde tamamlamağa mecburdurlar. 

7 - Her ortağın kar ve zarardaki hissesi biribirine müsavidir. 
8 - Ortaklardan herhangi biri askerlik vazifesini yapmağa git

mek gibi kanuni veya hastalık, malCttiyet gibi mecburi ve yedi ih
tiyarında olmayan bir sebeple çalışamadığı zamanlarda da kardaki 
hissesini alacaktır. 

9 - Şirketin müddeti 1 şubat 1936 tarihinden itibaren beş yıl· 
dır. Bu müddet bitmeden bir ay eve! ortaklardan biri noterlik va
sıtasile şirketi u:.ı:atmıyacağını, öteki ortaklara bildirmezse şirket 
kendiliğinden bir yıl daha sürer. Bu hüküm bu devreye ve bunu 
takib edecek diğer devrelere de şamildir. 

10 - Ortaklar arasında şirket yüzünden bir anlaşmamazlık çı· 
karsa evvelemirde kendilerinin uyuşamadıkları takdirde Ankara 
Ticaret odası reisinin seçeceği hal<eınlerin ekseriyetle verecekleri 

karar şeriklerce kabul edilecektir. 
11 - Şirketin alacaklardan ve ticari itibardan mütevellit serma

yesi büsbütün kaybolsa dahi hiç bir zaman fesih talebinde bulunu
lamaz. 

12 - Ortaklardan herhangi biri kendiliğinden şirketi bırakırsa 
protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmadan şirketin 
bu yüzden uğrıyacağı zarar ve ziyandan maada ayrıca şirkete def. 
aten (250) iki yüz elti lira tazminat venneği bütün şüreka kabul 
etmişlerdir. 

13 - Şirketin hrrhangi bir sebeble feshi veya infisahı halinde 
tasfiye memurluğu resmi ilanlar irketi Ankara dirnktörü Muam
mer Kemal'e verilmiştir. 

14 - İsbu muka\"elename bir nüsha olarak Ankarada imza ve 
teati kılınmıştır. 31.1.1936 

Kaşe: 
Mehmet Kamil ve 

ortakları 
Gazete ve mecmua 

satıcılar birliği 
Kollektif i!İrketi 

Mehmet 
imzası 

Aralan 
imzası 

Kamil A. Ratip Torali 
imzası imzası imzası 

Hayrebet Ömer Lütfi H. Bekir 
imzası imzası imzası 

Dairede yazılan ve okunup anlatılan bu şirket mukavelenamesi 
altındaki kaşe ve imzaların şahıs ve hüviyetlerini tanıdığımız An
karada telsiz civarında 196 No. lu evde mu1dm ve Gazete, mecmua 
bayilerinden Recep oğlu Mehmet, gene aynı mahallede 160 No. lu 
evde mukim ve gazete bayilerinden Ali Osman oğlu Mehmet Ka
mil, aynı mahallede 94 İo. lu evde mukim Mehmet oğlu Ahmet, Sa
manpazarında 14 No. lu evde mukim İsmail oglu Torali, aynı evde 
mukim Musa oğlu Arslan, Hacıdoğan mahallesinde 2 No. lu evde 
mukim Manuk oğlu Hayrebet, Fevzipaşa mahallesinde 2 numaralı 
hanede mukim Mehmet oğlu Ömer, Saraç Sinan mahallesinde Er· 
genekon sokak 14 No. lu evde mukim Ali oğlu Hacı Bekirin olup 
yanımızda koyduklarını ve klişenin de Mehmet Kamil ve ortakları 
gazete ve Mecmua satıcılar birliği kollektif şirketinin olduğunu 
tasdik ederiz. 31.1.1936 

Şahitler: 

Ankarada Postane caddesinde Çıkmaz sokak 10 No. lu evde 
mukim Kızılcahamamlı Ali oğlu Ülfet ve Atıfbey mahallesinde 147 
No. lu evde mukim Müdanyalı Ahmet Tevfik oğlu gazeteci Tevfik 
Akkan İmzaları. 

Bin dokuz yüz otuz altı senesi ikinci kanun ayının otuz birinci 
günü tarihli bu şirket mukavclenamesi altındaki kaşe'nin Mehmet 
Kamil ve ortakları gazete ve mecmua satıcılar birliği kollektif şir
ketinin ve imzalarında şahıs ve hüviyetleri zahrmdaki tariften an
laşılan Mehmet, Mehmet Kimil, Ahmet, Torali, Arslan, Hayrebet, 
Ömer ve Haci Bekirin olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
altı senesi ikinci kanun ayının otuz birinci cuma günü. 31.1.1936 

Resmi mühiir: Ankara birinci noteri Reşit Tamersoy, imza: 
. Vekili Rauf Candar 

Bu suretin, dairede dosyasında saldı 31.1.193~ tarih ve 1045 nu
maralı aslına mutabakati tasdik olunur • 

1 )ainıi Eıu·ünıeniııdeıı: 
Yapılacak i~ 
Gelibolu Keş.ın 
yolu tamiratı 
esa .. iyesi 
Gelibolu Mavdos 
yolu tamiratı 

esns ivcsi 

T ulü 
16040 M . 

12539.50 M. 

Keşif bede~ 
33110,76 

21247,86 

teminatı 
2483 30 

1593 59 

Biga • Çan yolu 8250 M. 13612,50 1020 94 
tamiratı 
esas iyesi 

1 - İstiyenler yapılacak bu üç işin ke~if, şartname ve başka ev
rakın ı An kara, İstanbul. Çanakkale Nafıa mUdürlliklerinde görebi
lirler. 

' 

2 - Eksiltme 14.2.1936 cuma günü kapalı zarf u ulü ile saat 15 de 
vilayet daimi encUmeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayıh kanunun yazdığr şekle 
uygun olmalıdır. • 

4 - istekliler her üç işe birden veya ayrı ayrı talip olabilirler . 
(318) 1-520 

Ririı ci bntalia Etıhha Odası 
Baskanlıbnflan : .., 

Oda genel kurulu 14 şubat 1936 cuma günü aat 17 de Yeni
şehirde Kızılay umumi merkezi salonunda toplanacağından sayın 
üyelerimizin gelmeleri rica olunur. (316) -519 

1 - İdaremiz için bir adet demir tekerlekli ve üzeri keza de
mir bir adet basklll alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12.2.936 çarşamba günü saat on dörtte otobü 
direktörlüğünde komisyonda yapılacaktır. 

3 - İhale açık eksiltme suretiyledir. 
4 - Muvakkat teminat on iki liradır. (307) 1-516 

Ankara Ti•·aret ve Sanayi Otla~• 
SirilH Tirar~t Biirostın(lan : 

Sicilli ticaretin 310 numaraı;ında müseccel bulunan Mehmet t. 
Turali ve H . Ali ortakları gazete ve mecmua satıcılar birliği koll ek
tif şirketinin infisahı hakkındaki Ankara ikinci noterliğinı!cn mu· 
saddak feshi şirket mukavelenamesinin dairede mahfuz vesa ı t·e 
müsteniden 7.2.1936 tarihinde tescil edildiği ve mezkiir mu kavele
namenin berveçhizir aynen neşredilmekte olduğu ilan ~lunur. 

Feshi Muk:avelcnanıe 
R. Mehmet, t. Turali ve H. Ali ve ortakları gazete ve mecmua 

&atıcılar birliği kollektif şirketi Unvanı altında Ankarada icrayı ti· 
caretten firketimlz tUrekhmdan H. Alinin şirketle alakasının kat'
mı m:.ibeyyin Ankara ikinci noterliğinden tebliğ ettirdiği ihtarna
me ile Ubs gazetesinde neşrettirdiği llln üzerine şirketin kalan di
ğer ortaklarının klffesl de bil'içtima her şerik aynı hattı hareketi 
iltizam eylemelerile mezkiir tirketin bu •uretle ve ittifakı şilreka i
le infisahına muvafakat eylediğimizi beyan ve ikrar ederiz. 31.1.193S 

Ankarada Telsiz civarında 196 No. lu evde ga- Mehmet Kamil 
zete, mecmua bayilerinden Recep oğlu Mehmet ve imzası imzası 

aynı mahallede 160 No. lu evde gazete bayilerinden 
Ati Osman oğlu Mehmet Klınil, ayni mahallede Ahmet Turali 
94 No. lu evde Mehmet oğlu Ahmet, Samanpazarm- imzası imzasr 
da 14 No. lu evde İsmail oğlu Turali ve ayni evde 
Mu:.a oğlu Aslan ve ayni evde Mehmet oğlu İslam Arslan Hayrebet 
ve Hacı Doğan mahallesinde 2 No. lu evde Manuk imzası imzas ı 
oğlu Hayrebet ve Fevzipaşa mahallesinde 2 No. tu 
evde Mehmet oğlu Ömer ve Saraçsinan mahalle- Ömer H. Be.dr 
sinde Ergenekon sokak 14 No. lu evde Ali oğlu imzasr imzası 
Hacı Bekir 

lslfun 
imzası 

Uairede yazılan ve okunup anlatılan bu fesih mukavelename al-
tındaki imzaların phrs ve hllviyetlerini tanıdığunız Ankarada Tel· 
siz civarında 196 numaralı evde mukim gazete, mecmua bayilerin
den Recep oğlu Mehmet, aynı mahallede 160 No. lu evde mukim ga· 
zete bayilerinden Ali Osman oğlu Mehmet Kamil, aynı mahallede 
94 No. lu evde mukim Mehmet oğlu Ahmet, Samanpazarında 14 No. 
lu evde mukim İsmail oğlu Turali, ve aynı evde mukim Musa oğlu 
Arslan, ffJlcı doğan mahallesinde 2 numaralı evde mukim Manuk 
oğlu Hayrabet, Fevzipaşa mahallesinde 2 numaralı hanede mukim 
Mehmet oğlu Ömer ve Saraçsinan mahallesinde Ergenekon soka· 
ğmda 14 numaralı hanede mukim Ali oğlu Hacı Bekidn olup vam
mrzda koyduklarını tasrlik ederiz. 31.t.1931'i 

Şahitler : 

Ankarada Postane caddesinde Çıkmaz sokak 10 No. lu evde mu
kim Kızılcahamamlı Ali oğlu Ülfet ve Ankarada Atıfbey mahalle
sinde 147 No. lu evde mukim Mudanyalı Ahmet Tevfik oğlu gaze-
teci Tevfik Akkan İ m z a 1 a r ı . 

Bin dokuz yüz otuz altı senesi ikinci kanun aymm otuz birinci 
günü tarihli bu fesih mukavelename altındaki imzaların şahı ... ve 
hüviyetleri zahrmdaki tariften anlaşılan M ehmet, Mehmet Kii.mil, 
Ahmet, Turali, Arslan, Hayrebet, Ömer ve Haci Bekirin oldugunu 
tasdik ederim. Bin dokuz yüı: otuz altı senesi i kinci kanun aym m 
otuz birinci cuma gilnU 

31.1.1936 
Resmi mühür: Ankara Birinci noteri Reşit Tamersov. İmza! 

vekili Rauf Candar 
Dairede okunup anlatılan bu bin dokuz yüz otuz altı senesı ıkin· 

ci k~nun ayının otuz birinci gün:.i tarih1i mukavelename altındaki 
imzalardan birinin şahıs ve bliviyetini tanıdığımız Ankarada Sa· 
manpazarında 14 No. lu evde mukim, gazete bayilerinden Mehmet 
oğlu İsllmm olup yanımızda koyduğunu tasdik ederiz. 

1 Şubat 1936 
Şahitler : 
Ankarada Keçiörende Deliktaş mahallesinde 5 No. lu hanecıc 

mukim Ahmet oğlu Kenan ve Postahane caddesinde Çıkmaz sokak 
10 numaralı hanede mukim Kızılcahamamlı Ali oğlu Ülfet imzaları 

Bin dokuz yüz otuz altı senesi ikinci kanun avının otuz birinci 
gunü tarihli bu fesih mukavelename altındaki imzalardan birinin 
şahıı. ~·:: hüviyeti yukardaki tariften anlaşrlan İslamın olduğl!nu. tas· 
dik ede~im. Bin dokub yilz otuz altı senesi şubat ayının birınct cı • 
martesi gUnü. 1 şubat 1936 

Resmi mühür: Ankara birinci noteri Reşit Tamersoy. İmza: ve
kili Rauf Candar 

Bu suretin dairece kaydedilmiş 31.1.1936 - 1.2.1936 tarihli ve 
1044/1069 umumt numaralı aslına mutabakat\ tasdik olunur. 



-- ·rürk Hava Kuruınu 

R ·r UK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar bin~e~ce kişiyi 

zengin etmıştır 

4. cu KEŞiDE 11 ŞUBAT t936305AD1Rooo 
l~ü,1ük il~ranıİ)1e · • 

' l ,iradır 
A . 15 000 12 000 1n000 liralık ynca . b. 

. . 1 1 20 ff '0 liralık ır 
ıkr2mıye er e 

rııiik~f~t ui='rchr. 

- ı· · -·· 1 ıı· .. . ilf 00 dÜr UO"Ull( (~ • K·tı·a(·al)(•'' Haı '1~ • ı' u ~ k < ,, k dar istıhsal olunaca 
~ . • mın sonuna a .. .. n beşte 

l-Mart-936 tarıhınden ~.a7ı . 25 şubat 936 sah gun.u saat f aktır. 
hara yayla ve ova koyun sut erı a usulu ıle satı ac . 
lit.rsa baytar müdürlüğünde aleni arttırm kıymet takdir edilmi~tır. 
8 . k :nuhammen b' J"kte artırma 

eher litresine (yedı). uruş • kkat teminatlariyle ır 1 k misyo· 
hteklilerin beş yüz tıra _ m~;~nde tesehkül edecek satı: o 
günü Bursa baytar müdurlu,. 

2
64 l-4___:.:::.2,;._ ___ _ 

nuna müracaatları ilan olunur. 

- 1 .. Fil·ırıuonik ()r-
< :u ınurhaşl{an 1~ '-

k f l. '"'· leır {"'strası Se ı~Jl( ,/ • mak üzere Piyano. 
' ..._ k olan yerlere atan Klarnet Fage. 

Orkestra kadr~sunda açı ontrbas, Flüt, Obuva, r Saksafon. 
Keman Viyola Vıyolonsel, K ba Alto Saksafon, Teno • gu"nü 
ı,. , , T bon Tu ' ' 7 3 936 cumartesı 
~orno, Trompet, ro~. ' lan alanların. • · . inde sınavları 
Akoediyon, Caz baterısı saz ul çGalatasaray r~ıse~ Artistlerin 
taat 10 dan 17 ye kadar lstna: i i bir surett~ çalabıle~irer dilekçe 
Yapılacağından bu saz~arı ~ol'kt~ sınav komısyonuna 
kendi enstürümanları ıle bır 1 ı-296 
ile ba~vurmaları. (142) d 
-\] 1 . bavlıITTn aıı: 

f { )J~ar Ur .1 t""- ·sii için Bayındırlık 
ktrik tesisatının te" . ke ifli Loko· 

Akhisar kasaba:.~nı? ele ·esi mucibince 17.SOO lı~ı ~e sairesile 
~akanlığından tasdıkh pro~I su ve bunların monta] 'Je merkezi 
rtıobil, Alternatör, Tev~;lita e;ekenin ıslahı .. ve ~~:daevt~~ kapalı zart 
34,819 lira 8 kuruş keşı.. ş apılma işi 45 gun mu esi giinü saat 
Yapılması ve sair teferruat Y İhale 9.3.936 pazart 

konmuştur. 
Usuliyle eksiltmeye . . de yapılacaktır. . fi rın 2490 sayılı 
ıs de Akhisar Beledı~esın vvel verilmesı ve za~. a bütün vesaiki 

Kapalı zarfların b.ır saa~ e ununun ahkamına gore 
artırma, eksiltme ve ıhal~ a~ılmış bulunması şarttı~. Akhisar Ura-
\'e teminatı havi olarak .apa ve fenni şartnameyı 1-331 

İsteklilerin proje, keş~~~~~nde alabilirler. (184) 
Yından 2 lira 65 kuruş m 

Türkiye Ziraat 
. Bankasından : 

mobilya kapalı 
b · için alınacak . · k artları 

Bankamız Bursa Şu esı tur Eksiltmeye ıştıra ş 
ıarfla eksiltmeye konulmuş · . . 
Ş 1 d . a·ımehdır) un ar ır. ( "ddet zıkre ı . 

1 - Teklif mektubu m~kat teminat akçes1 ilkem· 
2 - % yedibuçuk muv.a bir işi defaten ve m 
3 - Asgari yir~i bin l~~:lı~yanı kabul. vesikakabilinde 

tnelen yapmış ol.duguna ~e v~ saire beş lır~~uat Banka· 
4 - Bu işe aıt ş~~~alükten ve İstanbul ıra 

A.nkarada Umum Mudur M'" 
· ·ı f dir d levazım u 81ndan tedank edı me 1 • J 6 ya ka ar 

. - Ş bat 936 saat 
.. Teklıfler 1 ı · u. . · . 1 kkını durlüö-üne verilmelıdır. Banka tercıh 1a 

::. muhafaza eder 
t-403 - ... 

'---- ·· BAllRI l\IAll!\1.ı\RA frSSl J -~ 
roi\IU'l'ANIJ(.I 
\ . onu '" eisliğinden : 

Satınalma koınısy Teminat . kli gün saat 
Tahmin bedelı M.Li Ku. Eksıltınef~2-2-936 15 

Ci · 1 • Ku · ı.•apalı zar S nsı Kilosu ~ı. · 495 00 n. ,, " 

ıgır Eti 30 ooo 6600 OO 393 75 " " ,, " 
l<oyun Eti 15 000 5250 OO 420 00 ." t;rihde tzmi~te 
({Uzu Eti 20 000 5600 OO da gösterılen da bir eksılt· 

Y k hizasın k misyonun k .,. ukarda yazılı erza ın • tın atına o "t cartnan1e O· 
~er H •• Bahrı sa k Buna aı " "f k sane kapısında ussu .. d apılaca tır. kJ"lerin teklı me . 
nı~de ve bir şartname dahılın ~ y alınabilir. İ.ste ı aatından bir sa
~ısyonun Reisliğinden bed~ls!z ynı gün eksıltm~ ( 194) 1-333 
'1plarını ve kanuni bel~elerını ? l"aine verrnele~~r::1 ·~~;_----

at ~ . t:!:~~~·~~n'..!R~e~ıs:ı~~~--;--= ~elıne kad_:ır Komısyo 

fi . . 1 "I b·ndcn: . arı<·ıve Ve {a e nebi dihnde muh· 
..7 .• ·n satın alınacak e~bat. 1936 perşem· 

tr:1,Ve~aletimiz kütüphanesı ~ç;700 lira olup 20. ş 
lı ıf kıtapların tahmın bedelı aktır. . 50 kuruştur. Bun· 
e A&Ünü saat 15 de ihalesi yapı!a~eıninatı 127 1,,1,r~:~il~ir::.,· ,!.;(2:;:3:;2.:..) - 1-4 __ 0_2_ 

ı "'lınacak kitapların rnuvakka. nundan alın~ 
~ satın alma koınısyo 

1-\~tıkara \ 7 afiliğiııde~ : Hususi idarey~ aid 
1 rnaballesınde Keşif bedelı 641 

~ E:ski yangın yerinde Ç~kır ar konulmuştur. 
,.ailenin tamiratı açık eksıltml'ye daimi encüme· 
ıradıı. 15 te vilayet 

111• lhaıe 20-2-936 perşembe günü saat kk t teminat ve· 
fide k muva a 
1 yapılacaktır. . 10 kuruşlu .. .. 

rıı haleye girmek için 48 }ıra be Direktorlu· 
llıtsj i muhase 
Ş şarttır. . . Jer in Husus ı-457 
,attnanıesini görmek ısuyen (257) 
.. l?orehilecekleri ilan olunur. 

ULUS 

Bele<liye He· ~liğiud n: ı 
ı- İdaremiz otobüslerindee çıkan ,;e mayıs 9~6 ga)esınc k~dar 

( 1500 • 1600 ) kiloya baliğ olacağı tahmin edıl.eı:ı ya?ık yagl~r 
toplandıkça peyderpey verilmek şartiyle isteklısıne ıhaJe edıl • 
cektir. . 

2 _ Artırma 12.2.936 çarşamba günu saat on uçte otobu direk· 
törlüğünde komisyonda yapılacaktır. 

3 - İhale açık artırma surctiyledir 
4 _ Muvakkat teminat 563 kurustur. (306) 1-515 

--~---------------~ 
Jaııdarnıa Genel I\onıutan 1 ~ı n

kara Satınalnıa Koıni~yonuıu1an: 
ı _ Eldeki vasıflarına ve numunesine uygun olmak uzere za· 

bit bineğine mahsus (100) yüz eğer takımı eks"ltme)C konulmuş· 

turi _ Komple bir eğer takımına yetmiş sekiz lira kı~ met tah· 
min edilmiştir. İlk teminatı (585) beş yuz seksen beş hra ve ka· 
palı zarf eksiltmesi 26.2.936 çarşamb~ günü saat 15 te yapılacak • 

tır. · k ı b r Ek 
3 _ Şartnameler komısyondan parasız olara .. a ına ı ır. • 

'itmesine girecekler şartnamede yazılı belgeler ıçınde bulunacak 
;~klif mektuplarını eksiltmevaktinden en geç .hır sa~t eve Anka· 

d J·andarma genel komutanhğı kurağıodakı komısvomı vermi 
ra a ı 514 
olmaları. (302) -

Ankara Beledivt"'si Su i~lt~ ·i 
Oi rPktc1r1 ii ;;-·ine t• ı ı : 

1 _ Su işleri direk.~örl~ğü için 59.50 ~iralık !on.t boru ve ek 
arcaları alınacaktır. Gumruk resmi beledıyeye aıddır. 

p 2 _ lstkliler bu işe aid şartnamevi su işleri direktorlu 0 u le
vazımında görebil !er. 

3 _ Eksiltme 26.3.936 perş,mbe giınü s:ıat 15 te Ankara beledı· 
yesi su işleri direktörlüğünde kapalı zarf usulivle olacaktır. 

4 _ Muvakkat teminat 446 lira 25 kuruştur. 
5 - Postada olacak gecikmeler kahıı' .. a;ımez. (298) 

l-513 

i\lü~takil J andarma r ahnr 
Kon1ut; nhi"' •ulı n: 

Ankara Müstakil Jandarma taburu hayvanlarının ihtiyacı olan 
azami (55.000) asgari (50.000) kilo arpa 17.2.1936 gününde açık.ek· 
siltmeye konmuştur. Tahmin b<"deli (4,400) lira. muvakkat tcmınat 
(330) liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üz re tabur kararga· 
hındaki komisyona müracaat etmeleri ilan olunur (226) 1-391 

~afıa Rakaıılı'!ı ndan: 
Beton a rme köorü ins.ac:l tr eksiltme ilanı 
Balık~sir • Bursa yolu ilz< rrnde (53 750) lira keşif bedelli "Ya

ya köy" ve Balıkesir • Bandırma yolu üzerinde 50 500 lira ~e~i! 
'>ecl!'IL "Karadere'' köprüleri insaatmn kapalı zarf usuliyle ıkısı 
bir arada olarak eksiltmesi 26.2.936 çarşamba günü saat 16 da Na· 
fıa Vekaleti şose ve köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasın· 
da vaııılacaktır. 

Eltsiltme şartnamesi ve buna mütcferri di1'cr evrak (521) kuruş 
muka'ıilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

M:.ıvakkat teminat (6462) lira (50) kurutur 
tı;t .. • lilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları eksiltmeden 

en az sekiz gün evel göstererek Nafıa Vekal tinden ehliyet vesi· 
kası almaları lcizımdır. 

Teklif mektuplarının 26-2-935 çarşamba giıntl saat 15 şe kadar 
, nkı:ıra<ta şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (197) 

1-433 

Anl\.ara Vilayetinden : 
Nallıhan böcekçileri için açık eksiltme ile 150 adet kerevet sa· 

tın alınacaktır. Keşif bedeli 525 liradır. 17-2-936 tarihine müsadit 
pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılacağmdan taliplerin yevmi 
mezkCırda vilayet daimi encümeninde bulunmaları şartname ve nü· 
munesini görmek için Ankara Ziraat Direktörlül!üne müracatları 
ilan olunur. (265) 1-458 

Karacahe}1 Harası i\lüdürlüğünden: 
Haranın lsmetpaşa mevkiinde (Yüz Hektar) Çeltlk ortaklama · 

sı 11 şubat 936 salı günü saat on beşe uzatılmıştır. Teminatı mu. 
vakkate olarak (üç yüz) lira alınacaktır· İsteklileri Şartnamelerini 
İstanbul, Bursa Baytar Müdürlüklerinden alabilirler. Taliplerin 
teminatlariyle birlikte ihale günü Harada bulunmaları ilan olunur. 

(181) 1-307 

P. T . T. Binalar veLevazını 
miidii rl iiiüııfl~rı · 

1900 lira muhammen kıymetli biri 100 lük diğeri 50 lik iki adet 
santral bir arada ve 880 lira muhammen kıymetli 20 adet seyyar te. 
Jefon da ayrıca açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4 mart 936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. '>· U. 
Müdürlüğünde toplanacak komisyonda vapılacaktır. 

İsteklilerin mezkCir tarihe rasthyan çarşamba günU muayyen 
saate kadar santrallar için 143. telefonlar için de 66 liradan ibaret 
muvakkat teminatlarını idare veznesine vatınp alacakları makbuz 
veya banka teminat mektubu ile artn::.mede vazıh kanuni vesaik 
yanlarmda bulunduğu halde mezkOr komisyona müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Levazım müclürlüğilnden. İstanbul Leva
zım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (127) 1-224 

Nafıa Bakanlığından: 
19 Şubat 1936 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa bakan· 

hğı malzeme eksiltme komisyonu odasında Eskişehirin Mıhalıcık 
k.ı. .ısının Gömele ormapından kesili.P. Eskişehir - Ankara hattının 
her hangi bir istasyonunda vagon ıçınde teslim edilmek şartiyle 
(6875) lira muhammen bedeli olan 2500 adet çam telgraf direğinin 
kııpah zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak bakanlık malzeme dai
resinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (515, 63) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 19 şuh t 935 çarşamba günij_ saat 

15 e kadar Ankarada bakanlık malume mi.ıd,ürli\ğüne vermeleri Ja. 
z1mdır. (259' 1-422 

SAYFA 7 

An {ara inlıi a ·ar 
Raşrnüdür ii~ ·· ıul«:.n 

454 Lira 53 kuruş keşif bedelli Ankarada patlayıcı maddeler 
t erit deposu açık eksiltmeye konulmuştur. 

21 Şubat 936 cuma günü saat 15 de Ankara inhisarlaı başmudlir· 
luğünde yapılacak proje ve keşif defterini görmek ve şeraitiııı an-
lamak isteyenlerin başmüdürlüğe müracaatları. 311 1-517 

Evkaf Unıunı i\liidiirlii~iiuclc~n : 
Beşiktaşda Akaretlerde Spor caddesinde 51 53, SS/57, 59 61 

75/79 numarah dört evin tadilatı kapalı zart usuliyle eksiltme) c 
konulmuştur. Keşif bedeli (17287) lira olan bu İiin projesi ile fen· 
ni ve eksiltme sartnamcleri (87) kuruş mukab1linc1e Ak rctlerde 
ikinci Hamid va°kfı mütevelli kaymakamlığından ahnıı. 

Muvakkat teminat (1297) lira olup eksiltmesi 28 şııb t 936 cu
ma giınü saat on beste Bevoğlunda Telgraf sok:ıgrbd.:ı Beyoglu v • 
kıflar müdürlüğünde toplanacak komisy<'nda vaoılacaktır. Eksilt
meye gireceklerin mimar ve -r:ühendis olmaları liizımdır. (10000) 
liralık bir yapı işini teahhüd edip iyi bir urette raşardıklarıl"ı 
gösterir resmi yerlerden getirecekleri vesikaları Beyoğlu vakıfl.ır 
direktörlüğü mimarına göstererek ıılacakları ve ika üıı:erine 25 $11• 

bat 936 salı gününe kadar proie ve artnameleri qfahilirler Muvak · 
1<at teminat akc:eleri eksiltme tarihinden ilci f7iİ'1 ev!'line kadar mii· 
teve!li kavm:ıkamJığı v•7'1Po;İne v~trr;ır:ılcl rn•r (~l4) J-<;1 8 

rltıKdra Leva.lH 11 ıunır ııgı ı.':)d u1 ı 

1 
l - lznıiı müstahkem mevki kıtaauııın lbflOOO kıl n ıhn~ acı 

ıu: palı zarf usulü ilt- eksiltmeye: konulmuştur 
2 - İhalesi 17 ı;;ulıat 936 pazartesı giı ıü ~.ıat onb~ •t lunırde 

Kışlada müstahkem mevkı ,,,atın ;ılma kom v ınunda vapı 1 accıktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 35610 liradır 
4 - Beher kilo un içm on iıç kuruş 50 antım trnt tı hmin edıl· 

mıştit. 

5 - Temınatı muv;ı'kkate akçesi l670 lıra 75 kuruştuı 
6 - Şartname heı gün kllmısyonda görülebılıı. 
7 - İstekliler ticaret uda:ıında kayıtlı 'ldııklarına dau Vl ik.ı 

göstermek mecburiyctındeclirleı . 
8 - Eksiltmeye iştirak cdccckleı .!490 sayılı kanunun /. ve J Lin· 

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla t mınatı mu
vakkate makbuzlarını ve mühürlü teklif m~ktuolarını ihale s?.atın· 
dan en az bir saat evci komisyona vermı bulun~cal<lardır. 

(24~l 1--~0q 

JLAN 
On bir adet soba 11 şubat 936 saat onbeşte pazarlıkla satıl .. cak

t.ır. Sobalar genel kurmay daire müdüriyetinde heı giın guriılur. 
Pazarlığa girecekler mezkfir günde Ankara kv;:ızım amırlı~i sat•'1 

alma komisyonuna gelmeleri. (278) l-469 

İl.AN 
Adet 
800 Ufak kavanuz 

1850 Orta kavanuz 
60 Rakı şişesi 

73 Ufak teneke 
Yukarda cinsleri yazılı kavanuz ve saire 11 şubat 936 sa t on· 

birde pazarlıkla satılacaktır. Şişe ve saireyi görmek istiycnler An· 
kam eşya ve teçhizat ambarında her gün görebilirler pazarlıı;a ış· 
tirak edecekler mezkur günde Ankara le-.azım Amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (279) 1--470 

İLAN 
Ankara levazım amirliğine bagl. muessese hayvanatı içın 360 ton 

yulafın Haydar Paşadan Ankaraya kadar sülüs tarife iizerinden 
nakliyesi satana aid olmak üzere 17 /şubat/936 pazartesi günü saat 
on beşte 1stanbulda Topanede satın alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 6 ku
ruştur. İlk teminatı 1620 liradır. Şartname ve numunesi komıs
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile teklif mek· 
tupJarmı ihale saatinden bir saat evel komisyona vermele.ri. (244) 

1-401 

İLAN 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizon]an için 593 toıı un satın 

alınacaktır. Tahmin edılen bedeli "38.020" liradır. Muhtelif garni· 
zanların unlan ayrı ayrı talcblere ilıale olunabilir. Şartnamesi Bur· 
sa satın alma komisyonundadır. Eksiltme 20.2.936 perşembe günü 

Jc><>t 16 da Bursadaa skeri satın alma komisyonu binası.ıda olacak~•r. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminat 6.226 lira 50 
kuruştur. f steklilerin ticıırPt orl ~ı nda kayıtlı :>lduğuna dair v~ · 
sika göstermeleri lazımdrr. Teklif mektupları 20.2.936 perşembe 
saat on beşe kadar satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(249) 1-404 

Ankara Belediye ReisliP.1 İlanları 
1 - Bent deresindeki anbarda teslim edilmek şartile (300) çu· 

vat Yunus marka çimento alınacaktır. Beher çuvalın muhammen 
bedeli 170 kuruştur. 

2 - Fazla izahat almak üzere yol şubesine gelinecektir. 
3 - İhale 22.2.936 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de 

fen direktörlüğü odasında açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 38.25 liradır. (289) 1-483 

İLAN 
1 - Ankara belediyesi vesaiti için (30000) kilo benzin kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - İhalesi 24.2.936 pazartesi günü tam saat on beşte beledıye 

levazım direktörlüğünde yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Benzin 10335 00 775 13 
4 - Şartname ve evsafını görmek istiyen1er hergUn mezkOr dl· 

rekt8rlüğe gelebilirler. • 
5 - İstekli olanlar teklif mektuplarını teminatlariyle birHkte 

ihale saatinden tam bir 5aat eveline kadar komisyon reisliğine ver-
melidirler. (297) 1-488 

Jandarma Genel Komutanlı~ An· 
kara Satınalına [{onıi. yoı ndan: 

1 - Jandarma birlikleri i'htiyacı için on dört çeşit saraç gereci 
(ıplik, çeşitli toka, çiviler tutkal, biz, balmttmu ve halkil) açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - 1310 lira on beş kuruş kıymet biçilen bu gerecin eksiltrrc· 
""' 21-2-936 cuma günü saat 15 tc yapılocaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınab:Ur. Eksılt· 
me~e girmek istiyenlerin 98 lira 26 kuruşluk ilk teminat m~kbuz· 
lariyle eksiltme saatinde komisyona baş vurmaları. (2~ ) 1-434 
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. TÜRK ANTRA.IİTİ ~! 

öksiiren leı·e~ KATRAN Hi\KKI EKREM 

Günlük kau. mevcudunuz 
Xıymetli eşya ve evrakmız için 

• 
F/lt/NIYET 

Her boyda k iraldc. kasalar - Senelik 3 lira.dan - 16 liraya k21 da r - Mahrem daireler 

Türkiye iş Bankası 

Möbleli oda 
arayan 

45 Yaşlarında bir alman mü
hendisi bir ayle yanında bir ila 
iki mobilyalı oda aramaktadır. 
Taliplerin K. rumuzu ile Ulusa 
müracaat etmeleri. 1-468 

Fransızca ve 
İngilizce ders 

İngilizce, fransızca, türkçe 
daktilo ve İngilizce, fransızca 
stenografi bilen bir Bayan öğ
leden sonra bir dairede çalışmak 
istiyor. Ayrıca fransızca ve İn
gilizce ders de verir. Her gün 
öğleye kadar Ankara Hususi bi· 
zim mektebin İngilizce öğretme
nine müracaat. Tel: 2459 

1-467 

Acele sa trlrk ev 
ve dükkan 

Atıf Bey mahalle:.inde 318 
No.lu iki katlı 4 oda iki sofalı 
mustakil önü bahçeli kargir ev
le gene yakınında iki oda bir 
mutbak ve iki dükkan satılıktır. 
Alıcıların 318 numa<"ada Maşu 
ka müracaatları. Mülkler tapulu 
ve ruhsatlıdır. 1-465 

Acele sa tılrk bağ 
• Dikmende kahvelerin yanın-

da .ln iki dönüm iki evlek ka· 
vakh bağ satılıktır. Yenişehir
de Akaretler caddesinde 10 nu· 
maralı hanede Bayan Emineye 
müracaat. l-448 

(;{iz 
hastalıkıarı mütehassısı 

ltaif (;iiriin 
Sabık Es\.;h;chıı askeri ha:.. 

Doktor 
t\ li '.\ laruf İ Tnver 
DERİ. FlRENGl VE BELSO 
ôUKT.UôU ıJASTALIKJ.ARJ 

MÜTEHASSISI 
l'abakhane caddesi başında Al 

tın taş sokak No. 1 i Hastalarrnı 
hergün 9 • 13 ve 15 . 20 ye kadaı 
kahul ecleı Tf'll"ffln · 129ıl 

kuruştur. 
1 - Havıı işlerine ve venı 

çrkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

ı - Zayi ilan bedelleri ıııak. 

l~yaz sahibi ve Başınu l h ıırriri Falih Rıfkı AT A y 
~!mumi neşriyatı idare ede'n 
Yazı İşle ı : MUdilrU Naauh i 
oAYDAR 

A,tf iyt~ \ 1 ekalt·tiıult·11: 
Açık bulunan Ordu noterliğine imtihan ız n~t r o' ) 111 

şartlarını haiz taliplerin bi r ay ıçindc ad liye ve k51eti11e mur~ 
!arı itan olunur. (290) 1-51 l 

Nafıa IJakanlıi!,·ından: 
19 Şubat 1936 çar~amba giınü saat 15 de An ka.rada Na fıa bak 

lıgı malzeme eksiltme komisyonu odasında Seyhan vilayeti dahilı 
de Dörtyol kazasındaki Hızırilyas ormanından kesilip Dörtyol 1 

tasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartiyle 2700 lira muharıı 
men bedeli olan 450 adet meşe köprü traversinin kapalı zarf ustı 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsi z olarak bakanlık malzeme da 
resinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

saat 14 e kadar Ankarada bakanlık 
19 şubat 1936 çarşamba güıı 

malzeme müdürlüğüne ve 
1-421 le . • lazımdır. (254) 

\7akıflar Uınunı l\tüdüı~lü~ndeıı 
Eskişehirde ema.1ete:-ı }'aptınlacalc Yenice hamamı inşaatına aı 

projenin tatbikinde yevmiye ile çalışmak üzere betonarme ve s 
işleri icin mütehass:s :nühendi,, aranmaktadır. Bu inşaatın betonaf 
me ve su işlerinin devamı müddetince çalışmak istiyen isteklilerı 
bu yoldaki şeraiti ve vcsııiki ile birlikte 20.2.936 tarihine kadar v 
kıflar inşaat müdürlüğüne müracaatları. (281) 1-476 

Ankara sl\:erlik Suhesiııden : 
' 1 - Şimdiye kddar muvazzaflık hizmetini yapmamış tam hİ 

metli ve son yokla.nalarında piyade sınıfına ayrılmış olanlardJ 
316 :328 ve mızıka r.ınıfına ayrılanların da 316 :329 dojumuna l< 
dar olanları 18.2.193'i sah günü milrettep oldukları krtaata sevkcd 
leceklerdir . 

2 - Kimlerin a~kere .;önder.ıleccğin! dair yazılan çağmlma 1'f 
ğıdları her erin kayıtlı bulunduğu mahalle ve köylere gönderilmt 
tir. 

3 - Bunlardan t>cdel vermek istiyenlerin bedelleri ı 7 .2.936 p 
zartesi günü akşam.na kadar alınacaktır. Bu günden sonra bede 
sureti katiyede alınamaz. 

4 - Her er yeni nüfus cüzdanı ile gelecektir. 
5 - 20 teşrinisani 1935 ve 2850 sayılı kanunla bakayada kalafl 

!ara verilmekte olan para cezası hapislik cezasına çevrilmiştir. Z 
manmda şubeye getmıyenler terhis edildikten sonra cezaları!\' 
çekmek üzere mülkiye hapishanelerine teslim edileceklerdir. 

6 - Ankara askerlik şubesi mmtakasmda bulunanlardan bu şe· 
raiti haiz olanların da o günde şubeye gelmeleri ve bu ilanın ys' 
_hancılar hakkında t.!Lliğ mahiyetinde olduğu (295) 1--487 ./ı 

Daima genç 
dalına güzel 
KANZUK 

Balsamin lcrenıi 

Elli senelik bir maziye ınalik 
ve dünyanın her tarafınd;o tak. 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 

daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kihar me· 
hafilinde rağbet görmüş r • li bh 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkaHide bir 
cazfüC' hahser~er . Ruhnüvaz ko
kusu ile aynca llöhret kazannnş· 

tır. Balsamin kremi kativen ku. 
rumu '1'cninizin latif tazeliği. 
ni, dlctinizin r~ ,.in taravetini an. 
cak krem Balsamin ite m<'v rlana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan başka krem kulla· 
namaz Tanıtmış itrivat mağaza. 
ları ile ' iiviik er:za evlerinde bu. 
lunGı 

u~~ l t•I Oemir) o il arı 
Limanları Satına!nıa 

Komisyonu ll ii rıları 

11 Şubat 1936 da yapıiacağı 

\-.kc·r i l·abrikalar llmıı•• 
:\lüdürliiğü Satmalma 
Komiı;ı''oı.tu tlanları 

Muhtelif eketrik malzem-.:si 
Tahmin edilen bedeli (34000) 

lira olan yukarda cinsi yazıl1 

malzeme Askeri fabrikalar um\l 
müdürlüğü satın alma komisyO' 
ııunca 30 mart 1936 tarih.inde pli' 
zartesi günü saat 16 da kapat• 
zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name (bir lira (70) kuruş muk•' 
bilinde komisyondan verilir. 1'S" 
liplerin muvakkat teminat oiatl 
(2550) lirayı havi teklif me1'' 
tuplarını mezkilr günde saat ıS 
e kadar komisyona vermeleri ~e 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindcıd 
vesaikle mezknr gUn ve saatte 
komisyona müracaatları. (286) 

1-509 

Muhtelif elektrik rr.alzemesi 
Tahmin edilen bedeli (30000) 

lira olan yukarda cinsi yaırl• 
malzeme Askeri fabrikalar urn\l~ 
müdürlüğü satın alma komisyO" 
nunca 30 mart 936 tarihinde rıı· 
zartesi g;.inü saat 15 de kapall 
zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name (Bir) lira (50) kuruş ro\l' 
kabilinde komisyondan veritiC 
Taliplerin muvakkat teminat O' 
lan (2250) lirayı havi teklif nıe~ 
tuplarını mezki\r günde saat 14 
e kadar komisyona vermeleri .,re 
kendilerinin de 2490 numarı.l• 
kanunun 2. ve 3. maddelerindelct 
vesaikle mczkfir gUn ve saatt' 
komisyona müracaatları. (287) 

1-510 
~~~~~~~------_____,, 

l\latbaalara 
Ve Mücellidlere 

Çankm caddesi civımnde 
l/lııs Basımevindt basılmış· 
r I</, 

1 

ilan edilmiş olan 497,466 m1 ı 

~--İİİİİİİilMiİİİiiiiiiiiimiiiiiiii;;;jjj;iiiiiiiiiiiiiiiiiiİ'I çam dilme ve tahta eksiltmesi 
:e~'1t-rlilırıi<;tir ('.\OC'I) 1- 505 

Yazın sıcaktan dayanmna' 
rak koku yapan ve kış mevsi• 
minde Yumurtanın ekseriya bO' 
zukluğundan yaldızı bozan yıı· 
murtanm yerine (Ankara verrt1' 
ği) pek yakında çıkıyor: . 

Ulus Basrmevi Raş Müce1lid1 

1 c:rı • ı;> 1\ r ı F 

( YENi ) 
SİNEMALAR 

HU GECb. 

Son derece hissi, heyecanlı büyük 
bir eser 

SON UÇU Ş 
AnM Bella - Jean Murat - Charlea W anel 

Fransızca sözlü 
Ayrıca - Johann Srauas' un 

' 'Mavi Tuna" ıı 

BlJGU N Hı ı ~rl·~CE KULÜP 
Senenin en büyük zabıta filmi 

G ECE ADAMLAR( 

H eye<.-an - Sergüzeşt - Deh~etli 
Po lis vakaları 

Ayrıca - Canlı resimlerde : 
Hol1wutta Mfüamere 


