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Memurları mes enlendirmek U cmanlarımızın 
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rekor UCllSU _, > 

Geçetılerde Ankaradaki mesken davası hakkında bir 
anket açıp, mütelıassısların. fikirlerini neşretmiştik. Bu 

gün de Ankaradaki mesken davasın.ı istatistiklerle 
tetkik eden bir etüdü neşrediyoruz : 

U çınan V ecilı inin. kumandasındaki 
iki tayya,re ve iki yelken planörünıüz 

dün 9, 4 5 de Eski şelıire uçtular 

1386 liraya çıkan lzmir evleri Ankara evleri tçin de ideal 
eli olmak hu.susiycl lerini. taşımaktadır. 

lJZAK~ARK'TAKi 
- - -

HADİSELER ETRAFl~I><\ 

Jaı)onva Sovvetler . . 
Birlij!iyle 

anla~ıvor mu? 
Tokyo, 16 (A.A.) -- "Asahi,. ga

zetesinin haber aldığına göre, 8. Hi
rota, Sovyet hükümetine, yalnız iki 
veya Üç yıllık bir müddet için olmak 
Üzere bir "ademi tecavüz" andlaşma
sı teklif edecektir. Bu müddet içinde 
Uzakşarktaki kızılordu kuvvetleri a
zaltılacaktu-. 

Aynı gazete Kuantun ordusunun 
ve Mançuko hükümetinin bu projeyi 
henüz tasvib etmediklerini yazıyor. 

} eni luidise çıkmcımış. 

Ba~betke 

~il.AHLANMA 

Umumi nufus sayımı, bize Ankara 
nufusunun 74 binden 123 bine çıktı· 
ğını bildirirken bir şey daha öğretmiş 
tir: Ankarada inşa işi nufusun artış 
nisbeti ile aynı hızda gidememekte
dir. 

Moskova, 16 (A.A.) - UJanbator
dan bildiriliyor: Tokyo radyo posta
sının Mogolistan - Mançuri smırmda 
yeni bir hadise çıktığı ve buna sö:zde 
bin mogol askeri ile dört zırhlı oto
mobilin girdiği hakkında verdiği ha
ber burada kati olarak yalanlanmak
tadır. 12 şubattan sonra bu sınırda 
hiç bir hadise olmamıştır. 

Tayyarecilerimi:z hareketlen f'Vel 

Kemal ÜNAL 

Her biri ayn bir merkezden gelen 
şu haberleri Ulus'un dünkü sayısın
da okuyoruz: 

"Vaşington - 6 milyar 390 mil
yon olan amerikan harbiye büdçesi 
·8 milyar 479 milyona çıkarılmıştır.,, 

. " Londra, - Normal masraflar 
dışında 300 milyon İngiliz lirası har
canılacak olan ingiliz milli müdafaa
sı için, Avam Kamarası; bütün vak
tini bu işlere hasredecek bir bakanın 
idaresinde, bir İrtibat cfairesi kurul
masını istiyor.,, 

"Paris - Fransız ha\·a ordusun
da gereçlerin yenileştirilmesi işi, tem
muzda bitmiş olacaktır. Bu ordu; 
.s}ünyanın herhangi bir hava ordusiy
Te, lehte olarak, ölçüşebilir.,, 

Gazete; bu haberlerle birlikte, 
bize, İtalyan - habeş harbmm kan ve 
ateş içinde bir gününü daha anlatı -
yor, Uzakşark'ta başlıyan yeni bir 
çarpışmanın da taf silabnı veriyor. 
Şanghay' dan Anadolu Ajansına bil
dirildiğine göre bin kişilik bir Mon
gol kuvveti, dört zırhlı otomobille, 
bir Japon - Mançuko kuvvetine hü
cum ediyor. 

Gene bugünün haberleri arasın -
da Tas Ajansının uzun bir tebliğini 
görüyoruz: 30 ikincikanunda bir Ja
pon - Mançuko müfrezesinin Sovyet 
topraklarına yaptığı tecavüz için ja
ponların verdikleri cevab, Sovyet 
diplomasisini tatmin etmiş değildir. 

Silahlanma haberleri; Afrika ve 
Asya' dairi haı·b gürültülerinden da
ha sert bir tınnetle kulaklarımızı dol
duruyor, hafızalarımız ise bu mevzu
da alınmış birçok yeni kararların 
keskin intıbaını taşıyor; Londra De -
niz Konferansı, kuvvetlerdeki karşı
hklı bağı kaldırdı, denizlerde de si
lahlanma sınırı herkes için açılmış 
sayılabilir. Alman silahlanması ve 
bundan doğan gene birçok silah ted
birleri ise adım adım ilerliyor. 

Dünyada ve bilhassa ihtilat mer
kezi olan Avrupa'da emniyet veba
rış korunmağa çabalanırken, görü
yoruz ki, silah ve geni~ tabirle harb 
kuvveti hemen her yerde hacmini, 
her gün biraz daha genişletmektedir. 

Büdcelerin dışında olarak, nesil
lerin kültür ve fiziği üzerinde yapıl. 
makta olan harb hazırlıklariyle eko · , 

(Sonu 2. inci saylacla) 

927 den 935 e kadar, sekiz yıl için· 

de, Ankara nufusunda, 60 bine yakın 
bir artış vardır. Bu müddet içinde şe· 

birdeki inşaat artan nufusun ihtiya 
cını karşılıyamamrş ancak Ankara' -
nın ba§Şehiı- oluşundan bugüne kadar 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Dl~ BA KANUUZIN 

'"EN.FORI\f c\S\'ON'' A DlYE\'i 

«Sulh yaliın bir 
tehdide maruz 

değildir» 
Paı-is, 16 (A.A.) - Dış işleri ba

kanı Dr Tevfik Rüştü Ar as hareke
tinden eve] Enformasyon gazetesine 
beyanatta bulunarak Balkan anlaş
masının martta Belgratta toplana· 
cağını ve bazı fili değişikliklerin ve 
Avrupa sulh organizasyon projelerin
de görülen temayüllerin yeniden va
ziyetin tetkikini zaruri kıldığını söy
liyerek demiştir ki: 

"- Mıntakavi paktlar ve emniyet 
i.H!l«ıberliği meselesinde bazı adapstas
) "n, ,u imkansız değildir. Vaziyet va· 
him ohnal,ıa beraber Avrupa sulhu 
yakın hir tehdide maruz bulunmu-
yoı·.,, 

l~ö 1'an ~ozetesiTıe gifre durum 
Paris, 16 (A.A.) - Uzakşarktaki 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Ankara - Eskişehir arasında remork
la bir rekor uçuşu yapmak için uç· 
man Vecihinin kumandasında Türk-
kuşu uçaklarmdan iki tayyare ile Ş. 

5 ve G. 9 iki yelken planörü dün sa
bah 9.45 de §ehrimizden ayrılmı§ ve 
saat 12.10 da Eskişehire varmışlar
dır. Türkkuşu filosunda uzman Ano. 

(Sonu 2. İnci sayfada) 

"lJI ıı~ .. ~ ıın Dil Y az1ları 

''Erkek,, Anlamlı Kelimeler 
111. 

«l\Ierd» ve «recül» k.elimeleriniıı etimoloji, 
morfoloji~ foııetik ve semantili hal<ımııı
daıı analizi ve «erliek~ » sözü ile mul<aycsesi 

[Şimdiye kadar ' 'erkek" anlamına olarak Türkçe/iği herkesçe 
bilinen "er'' ve ~·erkek" kelimeleri ile bunlarla 'lgili sözlerin 
analiziyle uğrCl§tık. Türk dilinin yeryüzüne yaymı§ olduğu - bu
güı' yabancı dil adlan takınmı§ - bQ§ka lehçelerde bu anlama 
gelen kelimelerin analizine de bugünden itibaren başlıyoruz. 
Bıı serinin ilk yazısının ba§ında da söylediğimiz gibi, bu sözler 
Faı-s lehçesinde "merd", Arap lehçesinde 'çrecül'', Fransız leh
çesinde ''homme'', Cermen ve Anglo-Sakson lehçelerinde 

''man" sözleridir]. 

MERD 
"Merd'' sözünü ''Burhanı Kati" 

tercümesinde tek kelime olarak 
bulamıyoruz. Bu sözle yapılan bi ı 

takını üreme ve birleştirme sözler 
yazıldığı halde sözün kendisi ya
zılmıyor. "Burhanı Kati" Farsça 
olduğuna tamamiyle kanmadığı 
kelimeleri almamayı, fakat Fars
ça olmıyan sözlere Farsça ekleı 
veya kelimeler katılarak yapılan 
üreme ve birleştirmeleri Farsça 
saymayı düstur edinmiştir. Bu lı'.l
gatte "merd" sözünün bulunma
ması, fakat .. merdüm, merdümek, 
merdane'' gibi üremelerinin yazıl
ması, kelimenin kendisi tam Fars
ça sayılmadığı kanışını veriyor. 
Böyle bir düstur tutmamış olan 
"Ferhengi Şuuri" de ''merd" keli
mesi vardır. 

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (J) (4 ) 
(eğ -1- em T er , ed) 

(1) Eğ: Kuvvet ve kudret anla
mına ana köktür. 

ı "rakyanın kalkınmasına doğru,, baflılılı önemli )'azı 6 rncı sayfamu.dadır. r (2) Em: Ana kök mefhumunu 

Yultardaki resim, T-rakyada ya,nlan göymen evlerini gösteriyor. (Sonu 2. inci saylada) 

Halla kurumu reis vekili B . Feridun 
ve Bayan Sabiha 

Fıkra: 

Dil kavgası 
- Hala istiklal kelimeşini kul

lanmıyorsunuz? 
- Nasıl? 
- Yazınızda erkinlik kelimesi-

ni göı·iiyorum. 

- Olabilir .. 
- Fakat ba anarşinin önüne 

nasıl geçeceğiz? 

- Siz nasıl düşünüyorsunuz ? 
- Bence, istiklal kelimesini 

kullanmakla! 
- Bence, erkinlik 

kullanmakla! 
- Asla! 
- Belki! ... 

kelimesıni 

Bakınız, asla demekle kasketi
nizin güneşliğini biraz enseye doğ
ru çeviriyorsunuz. Halbuki ben, 
ahvali mahs.ısa diyerek fes giyen
le,., hatta mesaili mühimmei ha
zıra diye Ye§il sank saranları bile 
biliyorum. [Sakın kay taklık iması 
yaptığımı düşünmiyesıniz: ilim 
ve zevk meselesi üstündeyiz j . Fa
kat bunlardan ne çıka!'? Siiley 
man Nazif, yurd kelim si.ıe /..ı;:.a
rak, ve Nahuday1 Huda naşin~s·ı 
mırıldanarak öldü. Sen le> ce I: a
l ı b 'larla konu~anlar, J erdi ra

hatsızlığınızı, milli bü lı::ıs a ık 
gibi gÖJ·meyiniz .. 

- Nasd kal r b 'lar? 
- Eski hükümet kiitibleri ara· 

(Saylavı ceıı ;1·ini::) 



5AYFAZ 

Fırtınanın bilançosu 
ölen insanların sayısı 112 :1i buldu 
Soa fırtmanm 'f'e aeylabın verdığı 

aufua kayıpları ve diğer zararlara 
aid muhtelif ~la7etlerden ıç İ§leri 

bakanlığına gelen raporlara göre: 
1 rakyada, Edirne vilayetınde 34 

inan, biri manda, bi.rı beygir ve 2980 ı 
koyun olmak uz.ere 2982 hayvan so
j"uktan donmut ve olmÜ§ ve bir ev de 
fırhnadan yıkılmıt tır. 

Kırklarelinde, dördü kadm 21 ı 

erkek olmak üzere 25 İnı~an ve dor
dü manda Ye öküz, 1240 koyun u ke· 
çi olmak üz.ere 1244 hayvan soğuk
tan donmuı Ye ölmi&§tür. 

Tekirdağında köyierde bir kadın
la altı erkek donarak ölmii§tür. Şat'
köy ilçeainde fırtına ıiddetinden bazı 
..terin cam Ye çatılan harab olmuı
a.r. lpaalada 18 inaaa, bir benir, 1500 
lro)'UD, Kef&Dda 19 İDaaD, 30 koyun, 
Lalapapda da elli, Akpmarda 20 ko. 
,._ve bir çoban, donarak ölmiftür. 

Trabzonda. Fırtmada limanda 
Wmaan Alua ve lzmir ·npurlarma 
.....- götiireD Çapar alabora olmut 
ve içinclekilerden üç kiti yüzerek çık· 
-.Jardır. Bir kiıinin caedini deniz 
braya abnqtlr. Diğer yedi kiti bulu.. 
-mamqbr. 

O arada vapurlara gitmek üzere 
.te.iae açdaıa iiç çapar daha babmf
.... BanlarclaD ilüai aonradan karaya 
YWllHlflm'. lçİllde küme yoktur. Bun-

.uttla tezkerei aamiye'nin Mdna-
2C811 talıerai demek olduğuna bil,,.781 yoktur. Fakat ft1 Sami'nin 
ne Jemelı oldağıına malannJa 
Jıımr lıİfİ 6ilir1 Şa •adedeki ilô
mn 6afın"alıi i •al e lrelimai
ne balnnı.z: Belki yazimın Ja bil
mediği bu kelime yerine biri•i, 
laattiı uydurarak, a lr ı t ı m ke
lime•ini kullan.aydı, enarıi mi ola-
calıh? ' 

- Demek 8İ.z anaJ'fİ olduğuna 
inanmı-yormllld. 
-Hayır ... Ben bir hare/ret 

olduğunu biliyorum. Fakat bu 
A ar e lı e t Saltan Mahmud dev
rinde: .. _ Halk g er d u n e tö
zünden ne anlar? Onun anlıyacağı 
dille yazmız !'' JenilJiğinJen Ja
ha nlıi zamantlanberi aiiTqelmelc
le olduğunu Ja biliyorum. H~ 6ir 
.zaman tiiT/,çeye lnıgiin olduia ka
tlar inanmaJım ve hiç bir :zaman, 
.öziime Jiklıat edini.z, ~ 6ir za
man fiiT#rçe bupn#tii lıadm lilıir 
ıınlatabilecelı bir lıadrette olma
ntlfhr. Hele fU yeni kolamua wö
re terimler kamu•unu yapalun ve 
.izinle bfaim kelimelerimizi Je, 
daha, çolr değil, üç Jört •ene bo
,,,.maJa •erbut bırakalım: 1940 
Ja görüıürüz! H a r e k e I 'ten 
ürkmeyiniz; nerede atalet varaa, 
bütün tiiylainizle ürperini.z. O•
manl •ca bir ataletli. 

Ya mektebi erimiz? 
Bizim mekteblerimiz kG{lar 

berbat degilılir. Doktor Saim Ali
ye sorunuz: Diploma aldıktan .on
ra Mr daha ada ağzına almadığı 
Duduy mani çqidinden terim ve 
kelimeler'n aayı•ı na kadardır? E
ğ r bugünkü hocalar eakiye bağlı 
kalıp teşrih diyorlana, talebeler 
ilericl.e kullanmıyacakları bu teri
mi oğreniyorlar, demektir. Eğer 
ananeyi bozup anatomi ,ı:yoraa, 

talebelere vakit kazandırıyor de
melrtir. 

' Benim fikrimce, hele Güne§ -
Dil teorisinden sonra, terimler 
lttımasunu kolaylıkla yapabiliriz. 
Kelimelere gelince, bagünkii •· 
vaıı vaktinden önce durdurup 
Jondurmaktansa, daha bir miJ. 
det belJiyeceği.z. Kelimeleri an
cak ve yalnız s a n a I seçebilir; 
ıiirler ve nesirler yaf(ltabilir. On
lma bakınız: Sizin beğenmiyece
Bini:z gibi deiİfmektedirler; yani 
ilrelemektelirler. E:a kayntnan lta-
1"1 ve hareket içinde ,,Jis . lii
pt'in ne va:zile•i olabilir? 

' •.ıptıgrnız, yaphğımız, yapa
ınız ve yapacağımız bütün lii

, sa at atlomlan için, kJa
an ba,ka biT fey olamazlar. 
t adamlan diyorum: Yani 

rn&:'Uft m 'ilet erin toriltlerinde dil 
rvi yapanlar!, • 

!arla kaybolan ı..~-· ciı çapardakilerin 
vaprulara çıkabilmiı olmaları ümidi 
hem.iz vardır. 

Manisa vilayetinde: insan ve hay
vanca zayiat yoktur. Buna mukabil 
Cediz, Alatehir ve Karapınar, Kur 
tunlu çaylarında taıma yüzünden bir 
kısım araziyi ve üç köyü su baamıı ve 
tren hattından bir kısmım su almııtJr. 

Balıkesir vilayetinde: insan ve 
hayvanca zayiat yoktur. Bandırmada 
dört kamyon, bir sandal parçalanmıı, 
dalgakıran köprüsü çokmı.iı, rıhtım
da tahribat yapmıt ve diğer bazı ha· 
sarat olmuştur. 

Muğlada: Köyceğiz ilçeainde gol 
taımı§, 30 ev au altında kalmıt. Bod
nunda dört ve bir tonluk iki mavwıa 
aahile çarparak parçalanmııtır. Odun 
yüklü 14 tonluk bir sandal batmq. 
tır. Ayrıca dört büyük sandal daha 
batmqtır. 

lzmir, 16 (A.A.) - Foça ile Me· 
nemen murma yakm bazı yerleri 
Gediz çaymm t&f&D sulan MUDJ§tır . 
Be meyanda Kumtepe köyii ve halkı 
tehlikeli bir duruma düpnii§tür. S. 
la.'r köy e.leri üzerinden qmqbr. 

Kaymakam ve jandarma kumanduu 
motor ve sandallarla Gediz •iama 
.giderek köylünün yardımına koımut
lardır. Limandan ayrıca aekiz sandal 
da gönderilmiftir. Fe7ezanm insanca 
kayıplara aebeb olmamaa~ için, lzmir
den gece yanvndan aonra tekraa 
kamyonlarla birkaç sandal daha ıön· 
deriJmittir. Ve vali Fazlı Güleç de Me· 
nemene hareket etmiıtir. Kurtarma 
İfİ devam etmektedir. Dikilide gerek 
merkezde ve gerekse köylerde bazı 
çöküntüler olmut iae de nüfusça ka· 
yıp yoktur. Yağmur suları umumi su· 
rede köy yollarmı bozmU§, telgraf ve 
telefon direkleri yılulmıttır. 48 aaat
tanberi ıiddetli aoğuk ve kar mera. 
lardaki sığır ve koyuıılar üaerinde ba· 
zı telefata aebebiyel vermittir. Yalnız 
Ortakahve mevküade dört yüa elli 
me,-cutlu bir koyun sürüsü sular için. 
de kalarak tamamen donmak suretile 
telef olmuttur. 

~beıke 

SiLAHLANMA HIZI 
(B~q 1. inci saylaJa) 

nomik alandaki geniş harb tedbirle
rini de tüphesiz unutamayız. Ancak 
bunlar ibtuula ölçülür ve mukayese 
edilir unsurlar olduia için gazete 
haberleri, bunlardan harb büdcele -
rinde ve harb malzemelerinde oldu -
ğu gibi rakamlarla bahsedemezler -
se J91UUl'durlar. 

16 şubat haberleri arasındaki bir
kaç satırla tasvir edilen silihlanma hı
zı; nereden, nasıl batladı ve nerede 
bitecek, biz bunlara ru.m~eceğiz. 
Bu yazıda, dünya vakıalarmı kısaca 
çerçeftledikten sonra türk milli mü
dafaumm bapnlışmı hamlamak va
zifesini yerine getireceğiz. Bütün 
milli müclaf aalann kaynağı, yurddq
larm emekleri ve kazançlandrr. Bu 
emek ve kazançtan bir parça, •ergi 
veya yardım şeklinde devlet elinde 
toplanarak milli müdafaanın büyük 
biınyesini yaratır. 

Türkiye' de bir hakikat 4tlarak 
görüyoruz ki, milli mfic:lafu vergile
r · miz beklenen ö~lenle toplanmak
tada. Mükellefiyet dqmdaki yardım
~ .. r :ae halktaki fedakarlık duygusu -
r un yüksekliğini gösteret:ek mikyası 
bulmaktadır. Her türk; yakın tari • 
hin büyük vakıalarını hahrlryarak, 
t:mniyet içinde, yurd vazi~elerinf ye
rine getirmektedir, O; milli müda • 
{ aanm gerektirdiği her tedbirin vak • 
tinde ahmnq olduğuna güvendiği 
kadar, yurd kor ...... masmda türk mil
le~:..in sonsuz bir ku..-veti olduimıa 
da inanmaktadır. 

Milli müdafaanın batlıca ku'Yftt 
unsurlan ise, b~lri, bu güven ve 
inandır. Kemal ÜNAL 

Rugünkü konf eran~ 
llalkevi başkanhğından: 

17 2/1936 pa::ıartai günü •a
at 17,30 da Doktor Bay Şeref Nu
ri tGTolınJan "lktiaat lel•efesinJ• 
yeni cereyanlar'' adlı bir konlrans 1 
ı>erilecektir oliikaJarlann bu saat
te halkevine gelmeleri rica olunur. 

U L U S 11 Ol..., ..... _. • 

• 
iÇ HABERLE 
tnkilap e lstikJ.81 

Y RDUN HER TARAFINDA 
KONFERA SLARIN VERİL· 
l\IESINE DEVAM EDiLiYOR. 

C.H. Partisi tarafından memleke
tin her tarafında verilmek Üzere ha
zırlanan inkılab ve istiklil mevzuu 
Üzerindeki konferanalann verilmeıı
ne devam edilmek•edir. Her tarafta 
çok candan bir ilgi ile karşılanan kon· 
feranslara aid dün aldığımız haber
ler tunlardır. 

• Kayseri: 8. Enver Behnan Şa

polyo Orıübte iki konlerans 'ffnnİt, 

konfreansta Nevtehir, lnceau, Avanos 

kazalarından gelen dinleyiciler bu

lunmuıtur. 

* Edirne: Seyhan mebusu Hilmi 

Uran ilk konferansını Halkevinde bin 

kitiden fazla bir : kalabalık önünde 

verdi. İkinci konferans yarındır. 

• 1 z.mit: cireaun mebuau general 

Ihsan Sökmen N~atibey halkevi aa· 

lonunu dolduran dinleyici kalabahiı 
1 

önünde konferanslarını verdi. 

• Kastamonu: Zonguldak aaylavı 
Dr. AltlOk konferanaııu bu gece ve· 

u cmanlarımızın rekor Ufll C"t .. 
• 

Uçman Vecihin.in. kumandasıııdo ;i 
iki tayyare ve iki 11elken planörü"ıiiz 

dün 9.45 de Eskişelıire uçtıılar 
(8Qfı J. inci aaylada) 

himden bqka Bayan Sabiha, talebe 
Mehmet, Mustafa, uçman Kamil, ma· 
lıinist Saip 'f'e lskender bulunmakta 
drr. 

Eskifehire kadar planörlerden bi· 
riı\i Bayan Sabiha, iki Jdtilik Ş. 5 pla 
nörünü Mehmet ve Mustafa idare e· 
deceklerdir. Bayan Sabiha Eakqehir
de biraz dinlendikten 80Dl'a bu ya
kınlarda aldaiı motirlü uçak dersle
rini kuvvetlendirmek için gene bugün 

recelı:tir. 

• Mersin: Gaziantep mebuau A
ıım Aksoy kadmlı. erkekli ,.üzlerce 
dinleyici önünde koaferaaaau vermit
tir. 

• Çankırı: Ulua gazetesi yazı it
leri direktörü Nasuhi Baydar ,.üzler· 
ce kitinin önünde birinci konferanu 
nı verdi. llı:inciaini yarın verecektir . 

U. 2 tayyareaiyle Ankaraya donec.ck
tir. ,, .. " 

iki tayyare ve iki yelken plaaö-
ründen mürekkep Türkkutu filosu ıle 
dün aabah Eski.tehire gitmit olan Ba
yan Sabiha saat 16.45 de tayyare ile 
Ankaraya dönmü.ftür. 

Eakifehire kadar planörle citmit 
olua Bayaa Sabiha Ankaraya döDQ. 
§ÜDÜ kendi idare etmit olclujıa bir tay. 
yare ile yapmq ve Türkk'lfU alanıa
da Tayyare cemiyeti ve Tiirkk-.u 
adına tayyare cemiyeti reia muaviai 
F erichm ile cemiyet ileri plenleri ta· 
rafından aeJamlawnlf 'ft lnatla.nmqhr. 

Tiirkkut• fia... ile sibait olan A
aohim ile Y-mfdlup talebeleri İ9e Ea
kitebir yakmlarmda ,;iluek Je1kea 
UÇU§larma çok elYerifli oldağa ~le
nen artlar üzerincle aratbrmalar 
yapmak için orada kahnı!lardır. 

"Ulu~,, un Dil Yazıları 
( 8Qfı 1. inci .aylaJa) 

üzerine alarak temsil eden ele-
mandır. , 

(3) Er: Ana. kök mefhumunun 
herhangi bir ~ie veya obje veya 
saha üzerinde temerküz ve tekar
rürünü ifade eden ektir. 

( 4) Ed: Bu temerküz kendi u
zerinde vaki olan sahip ve faili 
göaterir elem~cJıJ\, 
(Eğ em + e~ -t ed - Eje-

mered) sözünq~ ıu fonetik ve 
ı-

morfolojik degiımeler olmuıtur: 
1. - Ana kök kendisini temsil e

den (em) elemaniyle kaynaımış
br. Bu (em) kelimesinin Türkçe
de .. ili.ç, deva,. anlamına istimali 
ıayidir. llaç v~aeva dahi bir has
talığı ortadan kaldırmak kuvvet 
ve kudretini haiz olan teYdir. 

il. - Ana köJ<ü içinde Jcaynaı
tırarak temsil eden (em) kökü
nün vokali de dütmüttür. 

111. - En sonda sahip ve fail 
ifade elen ( eJ) elemanının vokali 
de ciüpnüftiir. 

Böylece keliıuenin aldığı son 
fonetik ve morfolojik tekil 
(MERD) dir. 

(MERD): kuv-.et ve kudret 
kendisinde temerküz ve tekarrür 
eden bir sahip .,. faili göaterir ki 
(erkek) demek de bu demektir. 

Not: 1. - Görülüyor ki (er) ve 
(erkek) sözlerind~ en batlı rolü 
oynıyan ve kuvvet ve kudretin te
merküzünü gösteren ( r) elemanı 
(merd) kelimesinde de aynı rolü 
yapmaktadır. 

(Erkek) ve (meıd) kelimelerı
nin etimolojik tekillerini altalta 
yazarak karşılaıtıralnn: 

(1) (2) (3) (4) 
Erkek: eğ + er+ eğ ..... ek 
Merd : eğ + em + er + ed 
Görülüyor ki ana kök birdir. 

(Erkek) sözünde (3) üncü unsur 
olarak gelen temsil edici eleman, 
( merd) sözünde (2) nci ıelmlf, 
yani 7er deiittirmiftir. Bu elema
nm birinde ( i), ötekinde ( m) 
komoniyle gösterilmesi, ( i = o) 
ve (o = m) olduiunlan dolayı, 
birliği bozmaz. T ekarriir Ye te
merküz ifade eden ek, ( erkelı) te 
(2) nci, (merJ) de (3) üncü ola
rak aynıdır. (ErlcJı) sözünde ke
limeyi tamamlıyan son ek yerinde 
( merd) de sahip •e fail ıösteren 
bir unsur vardır. 

Görülüyor ki - fekilce çok farkh 
görünmesine rağmen - (merd) sö
zü ile (erkek) sözü arannda kuv
vetli bir etimolojik yalnnlık Tar
dır. 

Not: 2. - (Merıl) sözü, Türk 
dünyuında ve he&e f ürkiyede pek 
çok kullanılan, hatta okuma yaz· 
ma bilmez halk arasında bile 
{mert adam, mertçe hareket, 
mertlik; mertçeaıne ..• ) yollu söz
lerde yer tutan bir Türk kelime
sidir. liuna Farsça süsü vermeğe 
mahal yoktur. 

Rl::~UL 
•·Kamus'' tercümesi, (recül) sö

zünü §Ôyle tarif edıyor: 
'• (Errecül): ranın lethi ve ca

min zammı ue tahlilen sükiinu ile 
maliimdur lıi nev'i insandan an
cak biiluğ ve febabetiyet kertesi
ne varmq erkeğe denir; eti al oe 
abyana ıtlalı olunmaz. Farüide 
(merdüm) ve Tiirlride (er kiti) ta
bir olunur. Alaluıvlin tevellüt etti
ği •aatte (recül) ıtlak olunur. Ma
saggannJa (rüceyl) Jenir oe (rü
veycel) denir... Ve piyadeye de
nir. Ve kamil ve mürüvveti tam 
adama ıtlak olunur." 

Kelimenin etimolojik fekli ıu
' dur: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + er + ec + fil) 

( 1) Eğ: Kuvvet ve kudret an
lamına ana köktür. 

(2) Er: Ana kök mefhumunun 
bir aüje, obje, aaba veya noktada 
temerküz ve tekarrürünü anlatan 
ektir. 

Ana kök, kendisinden sonra ge
len bu ekle kaYD&f&J'ak (er) tek· 
lini alır ki (er) ve (er/tek) sözle
rindeki (er) in kendisidir. Daha 
ilk adımda ( reciil) ün (er) ve ( a
kek) le birlqmesi dikkati çek
meğe değer bir te:rdir. 

( 3) Ec: Burada bunu oldukça 
uzak saha gösteren bir ek gibi ala
mayız. Çünkü, ( 4) numarada en 
ıenit tümul sahumı gösteren ( L) 
konsonunu görüyrruz. Fazla ola
rak arap söyleyifinde ( c:) nin te
liffuzu tamamiyle ( •) sibidir. 
Burada ( c:) komonunun bir ıüje 
Teya obje göeterea (i) •e onun 
katqorisinden olan komonlar ye
rine ıelcliii meydandadır. Bu hal
ele ( ec = el) diye alırsak ( erkelı) 
•e( reciil) tözleri ilk üç elem•nla
rmcla tamamiyle birlepnif olur
lar. 

(Ec) elemanının buradaki rolü 
süje Yeya objeyi ıc;.termekten iba· 
ret olclaiuna ıöre, "Jmnet Te 
kudretin bir süje. üzerinde tekar
rür Ye temerküzü" anlamı kendi
liğinden ortaya çıkar. 

(4) Olf itte (erkek) ten ve 
(merJJ den aynlık noktası bu son 
ekte görülüyor. (Erkek) sözünde 

aon ek kelimeyi tayin ve ibaam 
ettiği, (merd) kelimainde ise a&• 

bip ve failini ıösterdiii halde, bu· 
rada kuvvet ve kudretin süje üze
rinde temerküz ve tekarrürü ha
disesinin "alelıtlak'' olduğuna, 
"gayet şamil ve ıaynmuayyen" 
bulunduğunu anlatan ( L) elema
nını buluyoruz. 

itte bu ek, ''Kamus tercümeıi''. 
nde "alalıaolin tevellüt ettiii •· 
atte (recül) ıtlak olunur,' deme-
sindeki man&JI gö.teı mektedir. 
Henüz doğan bir erkek çocuja 
bile (reciil) denilmesi, kelimenin 
manaaındaki bu tümulden ileri 
gelir. 

(Ei + er+ ec + iil = eğere
cül) sözünde ana kök kendisin
den sonraki unsurla kaynqarak 
ve bat vokal de düterek kelime 
son morfolojik Ye fonetik teklini 
alır: (RECOL). 

(RECÜL), kuvvet ve kudret 
kendisinde fUllİI bir surette te
karrür ve temerküz etmit olan bir 
ıüje demektir. 

Not: 1. - (Rec:ül), (merll), 
( erlrelı) kelimelerinin etimolojık 
tekillerini altalta yazalım: 

(I) (2) (J) (4) 
Erkek: eğ + er + eğ + ek 
Merd : eğ+ em+ er+ ed 
Recül : eğ + er + eğ + ül 
Görülüyor ki her üç kelimeniD 

de ana elemanlan Te anlwnlan 
birdir. Yer deiift.inneler Te aoa 
elemandaki farklar, kelimelerin 
birliğine halel -.erecek tekilde de
ğildir. 

Not: 2. - (Reciil) ün cem'i de
nilen (rical) sözü de yine (recül)
den bqka bir teY değildir. Eti~ 
lojik tekillerini karıılll!tıralmı: 

(1) (2) (J) (4) 
Recül: eğ +er+ eğ (c) + ül 
Rical : iğ + ir + iğ ( c) + aJ 

Görülüyor ki bütün elemanlar 
birdir. Birine müfret, ötekine c~ 
mi adı verilen iki kelime arasında 
hiç bir fark yoktur. 

Not: 3. - (Recül) kelimesinin 
Türk aslından ıelmit olman, lla 
kelimeyi benimıemeğe ve kuDan
mağa sebep olamaz. Keliıneleki 
tümul ve ıaynmuayyenlik mana
sı, bu sözün Türk dünyumda bir 
yer tutmam•t olması, bu kelimeye 
ihtiyaç olmamaaa, (reciil) kelime
sinin Türk kökünden ıeldiğini 
bilmekle beraber, onu kullanma
mak için kifi Hbeplerdir [1 ]. 

l. N. DiLMEN 

[ 1) "H omme" ve "M an" sözle
rinin analizlerini de yarm yazaca
ğız. 
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ltalyanlar Makalle bölgesinde 
~taarruza geçmişler 

Habeşler Adua - Makalle yolunu kestiklerini bildiri
yorlar. İtalyanlar kıtalarına havadan paraşütle yi

yecek atıyorlar. 
Londra, 16 (A.A.) - MakaJle 

cenubunda devriyelerin hararetli 
faaliyeti, İtalyanların yeni bir ta
arruzuna başlangıç sayılmaktadır. 
Bu taarruzun hedefi Selikot ile 
Ambaalagi arasmdak( yolu tuta
rak Makalle bölgesindeki habeş 
ordularının başlıca iaşe kanakla
rını kesmektir. 

Teyit edilen bazı şayialara gö
re, bu taarruz şimdiden başlamı' 
ve İtalyan kıt.alan habeşlerin çe
tin bir mukavemetiyle karşılaşmıt 
bulunmaktadır. 

Habeşler, Ak:;um'un 100 kilo
metre kadar cenubunda Jebakon 
civarında bir İtalyan müfrezesini 
yendiklerini bildiriyorlar. Bu mu
harebe hakkında Adisababa'ya 
gelen ve reami bir telgrafa göre, 
İtalyan müfrezesine hücum eden 
habeşler önce elli kişi kayhetmİf
lerse de yardımcı kıtası geldikten 
aonra italyaın müfrezesini yene-
bilmişlerdir. İtalyanlar 20 ölü ve 
üç hafif top bıraknu~lardır. 

Royterin Deasie•den aldığı ha-

berlere göre, doğrudan doğruya 
şimal cephesinden gelen son 
habeş haberleri, habeşlerin balen 
Adua _ Makalle yolunu tamamen 
kestiklerini bildirmektedir. İtal
yanlar yiyecek ve içeceklerini tay
yarelerden bırakılan paraşütlerle 
temin edilmektedir. Bu paraşüt
lerden bir kaçı, şiddetli rüzvarlar 
yüzünden habeş hatlarının içine 
düşmüştür. Bir tuzak ihtimalinden 
korkan habeşJer, bunların içindeki 
yiyecekleri ancak önce köpekler 
üzerinde bir tecrübe yaptıktan 
sonra yiyebilmişlerdir. 

Royter Ajansına Mogadisyo. 
dan bildiriliyor: 

Başlarında hiç bir beyaz subay 
bulunmı~ an bir "dubat'' müfreze
si, Garloghinin 100 kilometre ka
dar doğu şimalinde istikşafda bu
lunurken, sayısı yüksek olan bir 
habeş kuvvetinin tecavüzüne uğra
mıfbr. Şiddetli bir muharebeden 

1 
sonra, müfreze kurtularak hare
ket üssüne gelebilmiş, fakat otuz 
kadar ölü vermiştir. 

Makaııe bölgesindeki I talyan taarruzunun neticesi 

Habeşlerden binlerce ölü ve yaralı 
var· İtalyanlar cep helerini ilerlettiler 

Roma, 16 (A.A.) - 125 numaralı 
reımi tebliğ: Mareşal Badogliyo tel
ırafla bildiriyor: 

Eritre cephesinde bu aym 11 Uıden 
beri bir taarruz hareketine baılamıı o.. 

lan kıtalarımız 15 ıubat sabahı Makalle
nin cenubunda büyük bir muharebeye 
giritmittir. 

Genel karargaha gelen ilk haberltre 
ıöre, İtalyan kıtalan Amba Aaradam ile 
Şelikot, Antato ye Bele•ato'yu iıgal et
mişlerdir. Ras Seyyum'un dağlara doğ. 
ru rlcat hatlannın kesilmit olması ihti
malinden behıeclilmektedir. 

Asmara. 16 (A.A.) - halyanlann, 
Makatleyi aldıklanndanberi ilk büyük 
hareketleri olan Enderta muharebesinde 
ita yan :ıayhta 500 ölü ve 1000 yaralıdan 
ibaret olduğu halde habeı zayiatı 6000 
dir. ltalyan hatlan cenuba doğru bütün 
ku,rvetleriyle İtalyan harb makinesiyle 
karşılaştıklan muharebeye 70 bin İtal
yanla, bir '.\·erli yedek fı.-kl\11 iştirak et 

ı . 

mittir. Mulugetanın kumandasında bu
lunan 105 bin muntazam habe§ askeı-ı 
Amba Aradamdan çıkardmışbr. Kati 
rolü topçu oynanuşbr. Dağ toplan ileri 
hareketini yakmdan takib ve ağır toplar 
da 10 milden mevzileri bombardıman et
mitlerdil'. 

Roma, 16 (A.A.) - Siyaıal mahfil
ler, yeni itaJyan zaferinin babet ordusu
na pek ağır bir darbe olduğu ve evelce 
general Graziyaninin cenub cepheıinde
ki muvaffakiyetlerinden sonra bu zaferin 
ıimal cephesinde de İtalyan üstünlüğünü 
göstermekte olduğu kanaabndeclirler. E
nedertayı İşgal eden habet ordusunun 
pek ağır zayiata ve tam bir bozguna uğ_ 
radığı sanılmaktadır. Buna rağmen, 1'.1-

razininçok dağbk olması ve yağmur 
' mevsiminin gelmiş bulunmaıı dolayiıiyle. 
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İtalyanların bu zaferden İstifade edebile. 
ceklerinden ve ricat halinde bulunan 
habeı ordulannı kovalayabilecklerinden 
şüphe edilmektedir. • 

Ras Nasibu da cenuıJta ilerliyor 
Adisababa, (A.A.) - General Nuu

bu kıtaları F af an nehri üzerinde ileri ha
reketine devam etmektedir. Bu kıtalar 
nehrin iki kıy111nda olan İtalyan ileı·i 

nıüfrezelerini yokkettikten veya eıir aJ. 
dıktan ıonra Uarandaclo doğru ilerle
ıncktedirler. Habeş kıtaları keza Kuralı 
cenubunda.ki :öl<le de İtalyan ara ağır 

:zayiat verdirerek ilel'lemektedir. Bunun. 
la beraber b:ı harekat, düşmanın taar
ruz projeledni bozmak için yapılan ha. 

rekelerden ibarettir. Habeşler tankların 
geçebileceği yolları tahkim etmektdirb·. 
Bu yollara tanklara karşı kullanılan top· 
lar yrleştirilmiştir. Jtalyanların, Ogaden
deki ilk taarruzları sırasında yaptıkları 
gibi, delme hareketi yapmaJarının önüne 
geçilmek isteniyor. Bununla beraber Fı.

fan üzerinde ,imdilik mühim harekat 
beklenilmemelidir. Zira yollar devamlı 
yağmu.ı·lardan sonra berbat bir bal al
mıştı:r. 

ULUS SAYFA::\ -
DIŞ HABERLER . 

Resim sergimiz 
Bükre~te açılıyor 
Moakova, 16 (A.A.) - BB. Cim

coz ve Çallı lbrahim ile .heyetin kati· 
bi dün Kiyeften Bükreıe hareket ~t· 
mi§ler ve iııtasyonda yabancı memle
ketierle kultür rnunueoetJeri cemıye
ti, UKranya başkanı B. Veliçko, res· 
samlar, Ukranya güzel sana.Har ens· 
titüsü taleoe ve profesörleri ve başka 
kimııeler tarafından .,eliımlanmışlar· 
dır. 

furk modern reaim ııergısindekı 

tab!olar da Bıikre§e gönderilmiştir. 

" .. ,, 
Bükre§, 16 (A.A.) - Romanya 

matbuatı Bükreşte açılacak olan türk 
resim &ergisi hakkında hergün yazı. 
i..- nc§retmektedir. 

Gazeteler. bu teıebbii.aünden do· 
tayı türk hükümetine tqekkür edi· 
)'Orlar. Resmi r~sim salonu sergiye 
amlacaktır. 

Sergi komitesi dün Kiyeften hare· 
ket etmiftir. Bugün Bükrete varacak· 
tır. 

L\. vusturya Dış 
Bale anı 

ıhi sebeblerden dolayı 
l tlılyada oturacak 

Roma, l 6 ( A.A.) - Salahiyetli 
mahfillerin aandığma söre, Avustur· 
ya dıt itleri bakanı Baron Berger 
Valdeneg yakında aıhi tebebler dola
JHİyle bir ınüddet ltal7ada oturmak 
niyetindedir. Mumaile1hin İtalyan 
devlet adanıları ile görüfmelerde bu
lunup bulunmıyacağı daha teabit o
lunmamııtn-. Avusturya başbakan ve
kili Starhemberg'in de İtalyayı muh-

temel bir ziyareti hakkında daha ka· 
ti bir fey yoktur. Bununla beraber, 
sanıldığma göl"e, B. Starhemberg, 

Londra ve Pari•i ziyaretinden 80nra 
İtalyan hükümeti ile de bir kere te· 
ma. etmek arzusunu idaar eylemeaı 
ihtimali çoktur. 

Viyana, 16 (A.A.) - Avusturya 
dıt işleri bakanı B. Bersor Valdeneg, 
karıaı ile birlikte Yarm aktam Flo
ranaaya hare1ı1.et edecektir. 

Viyan•, 16 (A.A.) - Salihiyetcaa 
mahfiller, başbakan 8. Şufnig ile 
baıbakan vekili Prens Starhembergin 
yakında Romaya gidecekleri hakkın 
daki haberleri yalanlanmaktadır. fa
kat dış itleri bakanı B. Berger Val· 
deneg bugün Floran .. ya hareket et· 
ınektedir. Kendisi orada bir hafta 
kalacaktır. Avuııturya dıt işleri baka. 
nmın bu yolculuğunU!l hiç bir sıyasat 
mahiyeti yoktur. 

R. S lRU AE'GA.N Dl~ 

RAKANILE GöRVSTi 
Paris, 16 (A.A.) - Afgan dıt işleri 

bakanı feyz mohanımed Han, yanında 
Afganistanın Paris İ§güderi bulunduğu 
halde başbakan B. Saro tarafından kıı· 
buJ edilmittir. 

B. Blum' a yapılan tecavüz hadisesi 

Tecavüzü yaıJanlard an üç lcişi yakalandı 
sol partiler J>rotesto mitinb»i hazırlıyorlar 

Paris, 16 (A.A.) - İstintak hakimi, 
B. Blum'un mütecavi:7.leri olan, tecavü· 
ze uğrayanlar poliı;ler tarafından 

tanınan uç kişi hakkında tevkif müzek 
keresi kesmiştir. 

Bu adamlar, Jale Benvil'in cenaze a. 
layının gelmesini bekliyorlarken, ara· 
banın tecavüze uğradığını gördüklerini 
syölemektedirler. 

Tecavüz esnaıında orada buJuoan 
polis memul'lan bu şah11lardan birini 
mütecaviz olarak kat'iyen tammışbr. 

Bu adamlardan biri bir banka 
memuru, öteki de bir kibar konağm· 
da §Ofördür. 

Pariı, 16 (A.A.) - Kurtua ve Dü
ran adında iki kiti, B. Bluma kal'fl 
yapılan tecavüzü gösteren bir filmin 
projeksiyonu eanumda tevkif edil
miılerdir. 

Bunların, tecaVÜze kanımıt bu
lunduklan hakkmda tehadet edenler 
Yardır. 

Esaaen, her ikiai de, nümayiıçilerin 
arabayı laqatıp da B. Bluma tecavüz 
ettikleri zaman, üniveraite sokağıyla 
Sen Jermen bulvarının köteıinde ba· 
lunduklannı ikrar -,ylemektedirler. 

Şimdi bunlann evlerinde, araştır· 
malar yapılıyor. 

Rir prot&ıo teşebbüsü 
hazırlanı~·or 

ParU, 16 (A.A.) - Komüniat, soa
yaliat ve radikal, bütün sol cenah par
tilerini bir araya toplayan "Halk cep 

heai'' yarm - bugün • 14.30 da büyük 
bir gösteri yapacaktır. , 

Panteondan hareket edecek alay, 

Amerilca hüllümeti 
Deniz konf er arısından 

çekilecek mi? 
Vaıington, 16 (A.A.) - Birleşik 

Amerikanın den.iz konferansmdaa 
çekilmeai ihtimali eitgid~ artmflk.ta· 
dır. Zira Amerikanın meıul makam· 

ları deniz konferanamda Avrupa em
niyetiyle ilitikli meı.eleıerin de görü-

§Wmeıini isti yon bir h ansız tezinı ka
bul etmek istememektedirler. Bu ae· 

beble Fransa ısr.eı.- e•t:ği takdirde üir. 
lqik Amerilnnıo konfer2wa bn-aka
cağı samtmaktadır. 

Drt ifleri bakanı B. HuJ, bu it hak
kında yaptığı beyanatta, Birle~ik A

merikanın yalnız •İlahlarm tahdidi i
le alakalı olduğunu ve Avrupa i§le
rine kanımak ni,.etinde bulunmadı· 
ğını söylemi~tir. 

B. BEK BELÇIKAJ',4 GIDt1·nn 

V 9.rfOVB, 16 ( A.A.) - Dıf bakanı 
Bek, Belçika hükümetinin daveti üze
rine yakında Belçikaya gidecektir. 

tar~hi Sentantuan mahaJte.ini dolafa
rak Bastille meydanmdaa geçeceldr. 

Bu gösteri, B. Leon Bluma karp "l•

pıla.n tecavüzü protesto etmek ~ 
hazırlanmıştır. 

Niimayi:J sükun içir1</e 
devam ediyor 

Paris, 16 lA.A.J - tla.lk cephe6.İ 
alayı, önünde tezahürleri tanzim e
denler tarafından muhafazasına me· 
mur edilmİ§ olan komiaerlerdca bııı:

kordon olduğu halde sa.at 14.30 da 
yavq yavaş yola koyulmuttur. Gru.. 
pun bqmda toplantının idare heJ'elİ 
ve bu arada 88. Kaıen, Daladiye, 
Fro ve profeaör Rive ile Lanjvea bu
lunmaktadır. Yolu dolduran halk ala· 
yın zorlukla geçmeıine aebeb oluyor, 
mebualar geçerken sevci tezabürlen 
yapılıyor. Birkaç kızıl bayrak ve bir 
çok franaız bayrağı görii.lmekte ve 
alkr§lar ve "yapam Fro_ Dalad,.e Ye 

Blum•• aeslerl ititilmekteclir. 

Alayda on bir grup Yudır. Bun
lar aruında komünist. 80ayaliat, la
yik ve cumuriyetçi gençlilderle fat.ist 
aleyhtarı avukatlar, cwnuriyetçi ihti
yat zabitleri sendika, kurullar Ye 

sonra da Paria banliyösü cruplan Yar
dır. 

Saat 14.30 a kadar hiç bir hidiae 
kaydedilmeıniıtir. 

Paris, 16 (A.A.) - Halk cepbeai 
alayı bütün Sent • Antuaa mahallui 
boyunca yavq J'avaı alkqlar ara.am
da ilerlemektedir. 

Birçok pencereler fr&naı% ba:rrağı 
ve kızıl bayraklarla donablmıtbr. 

Hauptmanın suç ortağı 
bulunmuş 

Havana, 16 (A.A.) - Polia is
mini vermek istemiyen bir almanı 
her tarafta aramaktadır. Bu alman, 
Hauptmanm mahkemesi esnasında 
suç ortağı olmasından ıüphelenilen 
lzidor Fiş'in bir mektubunu tanıyor~ 
du. Alman bu mektubu avukata ver
dikten sonra ortadan kaybolmuıtur. 

Sağlam bir yerden haber alındığı
na göre, mektup sonradan vali Hof
mana gönderilmiştir. Polis Hauptma
run mukadderatı bakımmdan bu al· 
manın ele geçmesine büyük ehcmi
yet vermektedir. 

Ustaşiler 
Haklarındaki karan temyiz 

eımedil~r 
Eksanpronns, 16 (AA) - Çar

ttmba akşamı müebbed kürek cezuına 
mahkiim olan Ustatilerin, kararı temyiz 
etmek için üç gÜh mühletleri nrdı. Dün 
akşama kadar bu hususta henüz hiç bir 
karar vermemit olduklarından mühlet 
bitmiı ve karar kat•iyet ke11betmiştir. 

Tefrika: N(J. 15 nuşur. Bunlar da, isimlerinden anlaşılacagı 
gibi kendi başlarına yaşamışlar ve eski adet
lerini muhafaza eylemişlerdir. 

rine rağmen kendisine politik bir varlık ya· 
panıamıştır. 

•. Fakat Osmanlı sarayında, Ermeniler, bü
.Yuk mevki edinmişlerdir. Keza, ekonomik 
hayatta da büyük rolJer oynamışlardır. Bun· 
I~~ Kilikva'da oturanları on dokuzuncu 
yuzyıla kadar olduk~a müstakil bir havat 
Y.aşam~şlardrr. Anadolu'nun doğu vilayetle
nnde ıse, Kürtlerin tazvHderine karsı, Os
manlı devletinin askerinde ve memurunda 
aradrklan himavevi bulmuslardrr. 

maiden cenuba ve batıdan doğuya dogru 
bunları ne fikri ne de maddi bir bağ bağlı
yordu. Bir yandan. küçük millet artıklarının, 
arkalarına sığınarak daha büyükler tarafın
dan yutulrnalarına binlerce yıl mukavemet 
ettikleri çöl parcalarivle dağ- silsileleri: bir 
yandan, kendi h:ıklarını kı~kanç bir surette 
muhafaza etme?e çahsan riinler ve tarikat
lar ve bir vand~ıı <la vilayetten vilayete hile 
pasaportsuz adarn geçinniven Osmanh po

lisinin sırf şüpheve davanan idaresi, birlik 
ve ahengin teessiisüne mani olmuştur. Bil
hassa Osmanlı p01isinin bu menfi hareket~ 
fikirlerin mübad~lesini. kız atıp kız vermeyi 
ve kan karışmasını, hir vitavet halkının di· 
ğer vilayet halkım tanımasını imkansız kıl· 
mıştır. 

Yazan: Norberl von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

NI tsefa Brtugrul ile bırlı.kte gelen atlı
larla oymaklarnı yukarda barısettiğimız 
aıarouıı< Etilere karıştıkları muhakkaktır. 
Etıler 1.:>e, 'f ürklerin Anadolu'ya gelmelerin· 
dan sonra islam olmuşlar, türkçe konuşmuş
le~ ve Osmanhlığın çekirdeğini teşkil eyle
mışlerdir. 

Se1çuklardan kalma Türkmenler ise, Os
ınanu ordularında hizmet etmemeleri ve gö
çebelik \:asıflarını muhafaza etmeleri dolayı 
siy e, daha arıkan sayılırlar. Bunlar, impara
torlUk zayıf düştügü nisbette yaşayışlarını 
muhafaza etmişler ve kendi başlarına yaşa
mışlardır. Bugün dahi Anadolu'nun birçok 
Yer e ·inde tesadüf edilen Türkmenler, çek
rr.e' O"' lü, bariz elmacık kemikli ve ince bı
vıklıd r. 

"ikler de müslümandır ve türkçe ko-

Osmanlı Türkleri, Türkmenler ve Yürük 
ler haricinde, Anadolu'da daha bir takım 
ırk artıkları vardır ki, bunlar, islam hatta 
luristiyan devirlerinden önceki zamanlar
dan kalma nüfus parçalarıdır. N etekim bu, 
adetlerinden ve bilhassa kullandıkları din
lerden bellidir. Kızılbaşlar, bunların başlıca
larıdır. 

Anadolu Rumlarından kafi derece bah
settik. Türklerin mtisamahakar zihniyeti, 
bunların, kendi kiliselerine bağlı bir varlık 
olarak yaaşmalarına yarclım etmiştir. Fakat 
bunlar da, anadollaşmışlar ve ırk temizlikle
rini kaybetmişlerdir. Türkçe konuşmaları, 
bu keyfiyeti tacil etmi§tir. 

Bunlardan başka, Anadolu'da bir de Er
menileri buluyoruz. Dilleri itibariyle indo -
avrupai aileye yakın olan bu millet de ala
rodik camiaya katılmıştır. Ve adetleri bakı
mından Osmanlı Türkleri ile farkları yok
tur. Çok zeki olan bu millet, bütün gayretle-

Kürtlere gelince. bunlarda da indo - av
nıpai evsaf mevcu<i<lıtr. Da<T1arda cobanhk 
ve havdudluk eden Kürtler, Osmanlı camia
sına katılmamakta. imn~rntrırluğun son gün
lerine kadar ısrar etmislerdir. 

Bütün bunlara K~fkasva'<l~n gelme. de
nizci Lazları ilave edersek, tablovu tamam
lamış oluruz. Lazlar, son yüzyıllarda Türk
lesnıic~terdir. 

(Muharrir, burada. eksE'!rivet1e ıslav olan 
Rumeli muhacirlerinden ve bir de çerkesler
den h;ıh.,edivor). 

Bi.itiin hu mi11P.tler. Anadolu'<h, vanva
na fakat kendi aralarmda va'nyorlarfü. Şi-

Bütün bu engellere karsı birliği mevda. 
na getirmek hususunda matbuat ile mek· 
teb'in yapabilecekleri hizmetler. 1908 inkı~ 
tabından sonra bile kifayetsiz, ondan önce 
ise sıfıra muadil idi. 

( ~"nu var) 
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Memurları meskenlendirmek 
Geçenlerde Ankaradaki mesken davası hakkında bir 
anket açıp, mütehassısların fikirlerini neşretmiştik. Bu 

gün de Ankaradaki mesken davasını istatistiklerle 
tetkik eden bir etüdü neşrediyoruz : 

(Başı 1. inci sayfada) 

devam eden mesken buhranını biraz 
hafifi ete bilmiştir. 

Her ne kadar Yenişehir, cuınuri
yetin bozkır üzerinde kurduğu yep
yeni ve modern bir eser ise de yalnı:ı 
Yenişehir'de Ankara nufusunun an
cak on ikide birinin oturduğunu unut
mamalıyız. 935 sayımında Ankaranm 
nufusunun mmtakalara şöyle dağıl. 

mış olduğunu gördük: 
Yeni~ehir: 10569 
Eskişehir: 93153 

Cebeci: 7575 
Bağlar: 11424 
Görülüyor ki Y enişehirde kurulan 

mahalleler ancak 10.569 yurddaşı a· 
labilmiştir. Yenişehirde on bin insan· 
m oturduğu ev sayısı ve inşa vaziyet> 
ile, eskişehirde doksan üç bin insanın 
oturduğu ev sayısına ve inşa vaziyeti. 
ne bakınız: 

Bugün dava, 920 den evel 35.000 
ev harbesine tıkışmıı olan yüz bi
ne yakın insana, rahat bir yuva bul
maktlr. 

BiR EV SAHİBi OLMANIN 
ZORLUKLARI 

Ankara'da ev aahibi olmanın kar. 
plattıiı en büyük zorluk, fÜphesiz ki, 
arsa meselesidir. Son on yıl içinde top· 
rak değerinin kıymet farkı, Ankara 
kadar hiç bir vilayetimizde görülme
miştir. Onbeş yıl evet bir dönüme ve
rilen para ile bugün ferefli bir cadde 
de ancak bir metre murabbaı yer a

labilirsiniz. 

Şehrin havagazı, elektrik ve su te· 
aisatı bulunan bir köşesinde bir ev 
arsası alabilmek için ya çok paranız 
bulunacak veya ödediğiniz. parayı a
mortize etmek ve sermayenize yük. 
aek gelir sağlamak için birkaç katlı 
bir apartıman yaptıracaksınız. 

Arsanın baz.en evden pahalıya çık

bğı bir yerde bol intanın evvela bu 

büyük derdin halliyle batlıyacağı çok 

tabiidir. Ankarada içine bir mahalle

yi sığdırabilecek kadar geniş arsa 

aahibleri yok denecek kadar azdır. 

Eldeki topraklar parça parçadır. 

Devletin veya belediyenin muay

yen bir zaman içinde ev yaptır

mıyan yer sabiblerinden toprak 

atın alarak halka dağıtması da ai 

bayel bir para ve imkan işidir. Bu 

giiçlüklere mukabil Ankara'da ucuz 

arsa satabilmek için elimizde çok 
gen.İf bir imkan vardır. 

Devletin elinde 30.000 evlikten 
fazla yer bulunması ... 

Bu topraklar, ıehrin çok uzak ve 
e• yapılması güç olan yerinde de d~
jildir. Aşağı, Orta, Yukarı Ayrancı; 
Çaııkaya, Dikmen, Etlik, Keçiören, 
Solfa&ol, Ayvalı, istasyon arkası gibi 
tehrin yanı başında veya doğrudan 
doğruya şehir olan yerlerdedir. 

Milli Emlak (Hazine), belediye, 
hususi idare (Vilayet) ve vakfa ait 
olan bu yerleri, hiç tereddüt etmeden , 
Ankara'nın havası, mevkii en iyi 0 • 

lan parçaları olarak, kabul edebilirİ7.. 

Bunun sebebi çok basittir: Bir :za
manlar enneni ve rumlarm yaşadığı 
herhangi bir memleket k\;şesine ba
kınız, en yüksek, en havalı, en gü-

zel yerlerin onların el~nde olduğunu 
göreceksiniz. Huzuru, sükunu ve ra
hatı dar sokaklar ve mahalle arala. 
rmda arıyan dünkü hayat telakki~i. 
kasabalarımızın en güzel köşelerini 0 

zamanın rumlarına, ermenilerine br 
rakmıştı. Bugün hazinenin elinde o. 
lan yeri •• 1 çoğu İşte buralardır. 

E :afa gelince: Vakfa verdiği 

mülkün gelirinin yüksek olmasını İs· 
tiyen va 'uf kasabanın en değerli yer
lerini vnkfettirmi;tir. Bugün devlet 

elinde balunan bu yerlerin de halka 
ucuzca verilmesi imkansız değildir. 

""' 
1 "'İn bu e-·· ,. ... ı y~r•erjni· bir 

hususiyeti de her semtte toplu ve ma. 
halleler kuracak kadar bol olmasıdır. 
Ba§ıboş ve kendi haline bırakılan bu 
toprakların hazneden bir para çıkına
dan devlete, muhtelif kanunlarla mal
olduğunu bir tarafa bırakınız; öden
miş bir değer karşılığı olsa bile bunu 
Üzerine yuvasını yapacak bir vatan
daşa satmak kadar cumuriyetten bek
lenen ne olabilir? 

RAKAMLARIN ANLATTIKLARI 
Ankara'da mesken bedeli alan me· 

murlarm sayısı 6140 dır. Başta İnhi
sarlar, devlet demiryoUarı, bankalar, 
hususi muhasebe belediye ve her 
vekaletimizin hemen hemen yarıya 

yakın şubelerinde çalııan ücretli me_ 
murlar bu saymm dııındadır. Bunlar
la beraber Ankara'da oturan memur· 
ların sayısı 10.000 ni aşıyor. Yalnız 

umumi muvazeneye dahil olup da 
mesken tazminab alan memurlara 
hazneden verilen para bir yılda 

1.174.315 liradır. Hazırlanmakta o· 
lan yeni barem projesi ücretlilerin 
ila'Vesile bu rakamı bir mikdar arb
racaktır. 

l 0.000 memurdan evi olanların ıa· 
yısı 1.000 i bulmıyor. Kazancı 150 li
ranın üstünde olanlar nihayet ufak 
bir apartrmanda oturabilmektedir. 
Geri kalanlan, teker teker veya bir
kaçı birden eski bir Ankara evinde 
başlarını sokacak bir köşe bulunca 
kendilerini bahtiyar ııayıyorl~r. 

Ankara'da eve ihtiyacı olan, yal
nız bu memur sınıfı değildir. Orta 
halli serbest meslek sahihlerini de bu 
sınıfa katmalıyız. Ticaret odasından 

ve esnaf cemiyetlerinden yaptığımız 

araştırmalar, Ankara'nın giinden gÜ· 

ne büyüyen içpazarı ve hinterlandı· 
nın topladığı İş sahiblerinin de ev va
ziyetlerinin memurlardan hiç de fark
lı olmadığını göstermiştir. 

Vaziyet tek bir cümle ile hulasa 
edilebilir: Ankaratda 15.000 aileyi 
ev sahibi yapmak mecburiyeti vardır. 
Bu, yalnız bugün ıebirde YB§ıyanlara 
inhisar eden bir zaruret değildir. 

Başşehri, 944 sayımında 200.000 nu
fuslu görmek ıçın, me&ken davası 

h a 1 1 e d i 1 m e 1 i d i r. Biz kilosunu 
15 kuruşa yediğimiz zamanlarda, 
Çankırı'da iki kuruta satılan domate 
si, Ankara halkına bolca ve ucu2ca 
yedirmek için, Ankarada bir sebze 
istihlak kooperatifi kurmak için bura
ya gelen Çankmlı sebzeciler, yersiz . 
likten dolayı Ankara'dan ayrılırken 

bize: "Burada kale üstünde bir hana 

vereceğimiz par
0

a, Çankm ile Anka· 
ra arasındaki fiat farkını dolduruyor" 

demişlerdi. 

*** 
İzmir belediyesi, yangın yerlerin· 

de kurulan amele evleri içi.n metreııti 
25 kuruşa yer satmıştır. Buralarda 

1386 liraya çıkarılan bu banyolu, 
konforlu evlerin bu kadar ucuza mal· 
olmasının en büyük sebebi, hiç şüp
hesiz, arsasının ucuzluğudur. 

Ankara'da ucuz ev siyaseti, ucuz 
arsa ile başlıyacaktır. Bir an içint a· 
lınacak bir kararlat tıpkı İzmir bel"!
diyesi gibi, devletin kendine nit arsa· 
ları metresi 25 kuruştan Mthğını ka 
bul ediniz ve şöyle oir formül düşü
nünüz: 

400 metremurabbaı bir yer bahçeli 
bir ev arsasıdır. Metresini 25 kuruş· 
tan alacağınız bu yere 100 lira vere · 

ceksiniz. Artık ev sahibi olmanız için 
en büyük güçlüğü yenmiş sayılabilir 

siniz. Hiç bir bankadan, kooperatif
ten, devletten ·•ardım görmeden bu 
arsa Üzerine kuracağınız ve "tek kat. 

lı, üç oda, büyucek bir hol, banyo ve 
mutfak" tan mürekkep bahçeli evini 
zin Ankaranın bugünkü şartlar için 

de in ş a masrafı nedir, bilirmisiniz? 
1800 lira .. Bu ınikdar, inşaat mües

seselerile birçok müteahhit ve mimar· 

lardan sorulduktan sonra, en pahalı fi. 

ata göre hesablanmıştır. Bu paranın 
içinde bütün tesisat, elektrik, bava
gazı, banyot su, masrafları vardır. 

Böyle bir ev nihayet 90 metre mu
rabbalık bir inşadır. Ankara'da beton 
inşada metre murabbaının İnşa mas
rafı • alınacak bazı tedbirlerle • 20 
liradır. Bu rakamı 90X20 - 1800 a
meliyesiyle kolaylıkla elde edersiniz. 
400 metre murabbaı olan arsanızın 
geri kalan 310 metre murabbaında 

ise yuvanızı ve şehri süsliyecek olan 
güzel bahçenizi kurabileceksiniz. 

(Not: Bu hesn taş ve tuğla Üzerine 
dir. Ev kerpiçten olacaksa, aynı kon· 
foru taşunak şartiyle metre murabbaı 
on bir lira hesabiyle 990 liraya çı· 
kar. Kerpiç inşaatın sıhi hiç bir mah
zuru olmadığı, üzerine güzel bir boya 
vurulduktan sonra laf ve tuğla İn§a
attan farkedilemiyeceği, bu itibarla 
şehrin umumi güzellik rnanzarasını da 
bozmıyacağı, vasati olarak 50-70 sene 
dayanabileceği ve nihayet melzeme
sinin kolaylıkla bulunabileceği; zevlf 
lerine ve teknik bilgilerine İnandacak 
birçok mütehassıslar tarafından iddia 
edilmektedir. Bununla beraber, biz 
işin bu kısmına işaret etnıekle kala . 

rak, hesablarımız ve araştırmaları

mıza taş ve tuğla esası Üzerine de
vam edeceğiz). 

*** 
- 1800 lirası olnuyan ıneınur ne 

yapacaktır?. 
A _Devlet, her yd verdiği iki mil 

yona yakın mesken tazıninabnın me

sela beş yıllık tutan ile 5-6 bin ev 
yaptlrıp yalnız mesken tazminatm1 
kesmek veya buna ilaveten bir mik· 
dar da fazla almak suretiyle memuru 
ev sahibi yapabilir. (Çünkü Ankara

da aldığı vasati 15 lira mesken zam
mı ile bir ev tutup oturabilen ınemur 

çok azdır.) 

B - Devletin kefaletiyle bu iti 
büyük bir banka yapabilir. (Bunun 
Emlak Bankası olacağı §Üphelidir. 
Çünkü Emlak Bankası, sermayesinin 
her yıl yüzde 7 nisbetindeki faizini 
eytama vermek mecburiyetindedir. 
Bugün banka aldığı yüzde dokuz fa
iz ve yüzde bir buçuk komisyondan 
yüzde yedisini böylece ayırdıktan son
ra geride kalan yüzde 3.5 ile ancak 
nıaaraflarmı temin etmektedir)• 

C - Gene devlet kontrolu altında 
büyük bir İn§aat kooperatifi kurmak. 
la da bu İfin ba§a!"ılması mümkün O· 

lacaktır. 

Bu kı-ediyi bulacak olan banka ve
ya kooperatifin kuruluş tarzı ve ça. 
hşnı,a programı, büyük işe karar ve
rildikten sonra nihayet bir etüt mev
zuu olarak kalmaktadır. Bu arada 
Ankara imar Müdürlüğünden, bastı
racağı ev projelerini, parasız olarak 
halka dağıtması ve yapı işlerini gene 
parasız kontrol etmesi gibi yardımlar 
beklenebilir. 

Tasarrufun memlekette ve bil has 
sa münevverlerde ablak haline gel. 

miye başlaması, Ba"'kalarda tasarruf 
hesabları arasında memur isimlerini 
çoğaltmıştır. Biz, aylığı 200 ile 90 li
ra arasında 22 memurdan sorduk: 

- Peşin 500 lira vererek l 800 li
raya çıkacak bir ev için ayda 25 lira 
vermez misiniz? 

Hepsi, hiç tereddüt ebneden ve 
gerçekleşmiyecek sandıklan bir hay-alin 
hakikat olan zevki içinde ''Evet'' dedi
ler. 

Devlet, metresi 25 kuruşa olan ar· 
salarını yalnız memurlara satacak 
değildir. Ortahalli serbest meslek sa 
hiplerinin de aynı kolaylıktan fayda 
lanacağı çok tabiidir. Devletin elin· 
deki 30 bin evlikten fazla toprak, 
yirmiye yakın Yenişehir kurmağa ye. 
tecek kadar boldur. 

Bir stilde, yeştl bahçelerin arasına 

kurulmuş 15 bin evin, bozkırın boşlu· 
ğu ve çoraklığmı ruhunda duymuş bir 
memleke1 çocuğun,. v .. .-., .. e(:-i 7PVI' 
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Fransız - Sovyet an taşması karşısında 
alman ve japon basını 

Fransız - Sovyet anlapnası 
dolayısiyle alman ve fransız 

gaz.ete/erinde çıkan yaz.ılar 

hakkında lzvestia §Unları ya
zıyor. 

Alman matbuatmm, Almanyanın 
Lokarno misakını terkedeceği hak
kında açıktan açığa yaptığı tehditle· 
re r-ağmen, Fransa hükümeti, Fransa
Sovyet Rusya karşılıklı yardım misa
kının tasdikini fransız parlamento
sundan talep etmiştir. Japon askeri 
mahfili matbuatı dat Fransız • Sovyet 
paktına karşı, almanlarınki derece
sinde muhalif bir vaziyet almış bu
lunmaktadır. Son zamanlarda Sovyet 
Rusya • Mançurya ve Mançurya -
Mongolistan hudutlarında vukua ge
len hadiseler de herhalde bu işle ala
kadardır. Japon askeri mahfillerinin 
arzu:.u bu suretle Fransa • Sovyet 
Rusya paktı aleyhinde bulunanların 

eline aklınca birtakım deliller vermek
tedir. Bu deliller ise Sovyet Rusyanın 
sanki uzak şarkta fena vaziyette bu-
1 unduğu ve bu sebebten garbta sul
hun müdafaasında bir rol oynıyacak 
halde olmadığıdır. 

Halbuki alman faşizminin bu kız
gınlığı ve japon askeri mahfillerinin 
bu hareketleri, Fransa - Sovyet Rus· 
ya paktının genel sulh io;in büyük bir 
ehem.iyeli olduğunun en mükemmel 
bürhanlarıdır. 

Garib olmakla beraber, sulhun mu
hafazasında en ziyade aJakadar bu
lunan Fransada da bazı unsurlar bu 
pakt aleyhinde harekete geçmişler· 

dir. Burada şunu tebarüz ettirmekli
ğimiz lazım gelir ki alman faşistleri
nin söyledikleri Fransadaki sağ ce
nah unsurları Üzerinde tesirler icra ey· 
lemekte ve Fransadaki sa ğcenab un
surlarının sözleri de bu sefer Alman. 
yada akisler tevlit etmektedir. 

Fransadaki bu sağ cenah unsurla
rının dediğine göre bu paktın yapıl. 

masma Sovyet Rusya önayak olmuş
tur. Halbuki bu paktı ilk defa ileri 

birçok zorlukları yenecek kadar kud
retli değil midir? 

Unutmamalıyız ki, Ankaralıya 

devletçilik ve belediyeciliğin yaratıcı 
kudretini en güzel anlatacak eser, o
na kazandıracağımız yuvadır. Cumu
riyet pretijisini, yalnız teori ile değil, 

fakat ayakta duran müspet iş ile ka
zanmıştır. 

*** 
Yerinizin ve paranızın olduğunu 

farzediniz: Ankara'da ev yaptırırken 
karıılaşacağınız zorluklar gene sizi 
bezdirir. 

inşa mevsimi dııında çok ucuz o
Jan taı, tuğla, kum ve çakıl gibi mad
deler inşa mevsiminde derhal pahalı
laşıyor ve elde edilmesi çok zor bir 
mata oluyor. Çünkü bu maddeleri o· 
caldardan temin edip &atanlar orga
ni2e edilmemiştir. 

Mesela, geçen inşaat mevsimi baş
langıcında tuğlat Ankara için görül
memiş derecede ucuzken, İnşa işi baş
layınca fiatlar yüzde otuz, otuz 
beş fırlaınıştır. Tuğla ocakları şehrin 
merkezine çok uzak bir mahalle nak
ledilmişlerdir. Gölbaşmdan şehire 
tuğla taşımak için verilen yol parası-
nı bir kere düşününüz. . 

2 - Kum ve çakıl istihsal edilen 
mmtakalar hem azdır; hem de bura· 
lar bir kararsızhk havası içindedir. 
Ankara'da bu iki madde kontrolsuz 
bir borsadaki İngiliz lirası gibidir: Öy
le oluyor ki, bazı zaman kum ve ça
kıl kontenjan dışı maddeler kadar 
değerleniyor. lş bu kadarla da kalını. 
yor; temiz kum ve seçilmiı çakıl bul
mak çok güçleşmiştir. Denilebilir. Yı. 
kanmadan bir çamur yığınına benziyen 
kumu ve çakılı yıkamak da yapı sahibi 
ne bir külfet ve masraf yüklüyor. 

3 - Taş derdi: Ankara taş bakı
mından Türkiyenin en zengin bir şeh
ri sayılabilir. Mamağrn pembe taşı. 

Kayaş'ın mor taşı inşaat için nimet 

sayılabilecek kıymetli taşlardır 
Bentderesondeki ve telsizdeki ta§. 
lar ise binanın dışına kullanılmıya. 

cak kadar Tenksİ7 ve az sağlamdır 

sürmek şerefi Bartu'ya aiddir. Eğer 

Sovyet .Rusya, Bartu'nun bu arzusuna 
doğru gitmiş ise bunun sebebi Sov
yet Rusyanın yalnız kendi kuvvetleri 
ile hudutlarını müdafaa edecek va· 
ziyette bulunmadığı değildir. Hudut
larmıızı her türlü hücuma, kendi kuv• 
vetlerimizle müdafaa edebilir bir va
ziyetteyiz ve bu, bizim için bir vazİ· 
fedir. Fakat sulhu yalnız başımıza 

temin edemeyiz. Sulhun temin ıçınt 

sulhun devamiyle alakadar bütün 
devletlerin birleşmesi lazımdır. Çün
kü yalnız bu birliktir ki dünyayı tak· 
sim etmek istiyenlere karşı buyük bir 
korku verebilecek ve bunların teh· 
ditten filiyata geçmeden evel çok de· 
rin düşünmelerini icabettirecektir. 
Sovyet Rusya ve Fransa. hiç bir dev
leti çenmer içine almak niyetini gut
memişlerdir. Bu devletler, bütün di
ğer devletleri sulhun teşkilatlandı.·ıl· 
masına davet eylemişlerdir. Almanya 
ve Polonyanm, karşılıklı yardım pak
na iltihakı reddetmeleri üzerinedir ki 
Fransa ve Çekoslovakya, Sovyet Ruı;
ya ile ayrı ayrı birer karşılıklı yardım 
paktı imzalanıağa mecbur olmu~lar
dır. 

Fransada bu pakt aleyhinde bulu
nan her kim İse, alman fa§izmine 
yardım etmektedir. Avrupada kol!ek. 
tif emniyetin istikbali, fransız parla
mentosunun bu pakt hakkında vere
ceği reye bağlıdır. Bu paktın tasdiki
dir ki harbı hazırlamakta olanlara sul· 
hu müdafaaya hazır kuvvetler mev· 
cut bulunduğunu ve bunları ayırma
nın gayet güç olduğunu gösterecektir, 

Son yıl zarfında dünyanın her ta
rafında şu· kanaat hasıl olmuştur ki 
karşılıklı yardım paktları olmadıkça, 

Milletler Cemiyetinin 16 mcı madde
si hiç bir mana ifade edemez. Fran
sız parlamentosu, fransanın ve Fran· 
saya yakın diğer Avrupa memleket
lerinin emniyetinin, kendi verecegı 

karara bağlı olduğunu anlıyacağmı 

ümit ederiz.0 

Kaya§ ve Mamaktan nakil işinın 

pahalı olması halkın bu nimetten tay. 
dalarunasına imkan vermemektedir. 

4 - Usta ve kalfa azdır. Bu,.ıar 

organize edilmemiştir. Yapı sal,,ui 
işlerini verirken çok güç emniyet e
debilmektedir. Ankara mahkemeıt>· 

rinde, yapı işlerinden çıkan anlaşn• ~ :
bklar ve davalar birinci sırayı alıyor. 

Hasad zamanı amele pahalıdır. Ver· 
gisini ödemek için gelen köylüu.:n 
yalnız taşuna işlerinde istifade edıli
yor. En basit iflerde bile bilgi sahıbi 
amele kolaylıkla bulunmıyor. 

5 - Emlak bankası mesken ola

rak yapılan binalara yapmakta oldu

ğu yardımı artırmalıdrr. Diğer ta. 

raftan alınan paranın faizi mürekkep 

ile çıktlğı mikdar insanı dü§ündürü. 

yor. Aldığınız 2000 lirayı 15 sene 

İçinde 2000 fazlasiyle 4000 olarak Ö· 

düyorsunuz. On sene müddetle almış

sanız bu mikdar nihayet 3200 e iner. 

Bütün bu hakikatler Ankara'daki 

i n ş a işinin hızını durdurmaktaoır: 

926 danberi Ankarada izin alına· 

rak yapılan ev ve apartıman say.sı 

2000 ni biraz geçebilmiştir. Seneleri! 
ve rakamlara bakınız : 931 de 275, 

932 de 151, 933 de 55, 934 de 1SO 
ve 935 de 165 ... 

Ankara'da ev davası şehrin gelişi

mini güçleştiren bir hal almıştır, de

nebilir. Yabancılar Ankara'ya "yer

den fışkıran şehir" diyorlar. Atatürk· 

Ün Ankarası için beslenen bu duygu. 

ları her yönden gerçekleştirmek, mil

li bir şeret meselesidir. 

Yarınki konser 
Salı günleri halkevi salonun

da te'~rarlanmakta olan Cumur
baı;kanlığı Flarmonik orkestrası

nın konseri, yarın 17,30 da müzik 
öğretmen okulu konser salonunda 

verilec 0 l·•ir. 
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11""'1/u Giticü.niin dünkü binifin den enatanıeneler: Sporcular lca rlı bir yamacı iniyorlar. - Gi~ül er Tı!f8is İllfmfyOIUlnda ~r•p halin de. _ Yiiriiyiifıe.n bir Jliirünii.f 

DÜNKÜ SPOR HAREKETLERİ ...._.ıhtdı&ısetiren PnetinAalmra 
...... yik..wiiini sörclüler. Her .. . 

Futbolda: Gençler Birliği Güvenç ::.:" .. .., .. - .. _. .... . 
S A k G • • • • M h f nd • Kadınlı erkekli altmat sporcu YenıPO TU, n ara ucu u a ızı ye ı felürde, Devlet mahallesinde saat 9 da 

Kayak ve atlı biniş sporları yapıldı 
Din Ankara sücii .......... mıataka 

ı.Aol birinciliii maçlarına dnam edildi. 

Geri baralu1aa a.çlar olmua1dı; •sün 
mıntaka pınpiyonluiwJıu ~ t•lamm 
lluandıjı belli olacaldı. Maamafi, 
•çok, iki hafta .... 1931·1931 yı· 
.... llirinciaini telwik edeMleceiiz. 

Dla, ilk önce, ~ t.irliii • Gi· 
ffllf spor Wrinci tMm4ın 1uırı.-.... 
llır. ~ c..M, ... .. •. 

G.çl.. t.irtiii - Rahim. AlnnM, A.
.... Alımed, lh-, Ketfi, K--1, Slıli
laUtlin, Ruim, W17Di, lhan. 

GiYeDÇ Spor - 1.-it, , ..... , lh-, 
Edhem, Rauf, c.E., CaYid, Enver, Na. 
-, Muzaffer, 1...-ı. 

Geaçler birliii ilki penalbdan olmak 
üere llirinci de' rede iki pi ath Oc nci 
devrede sayı ÜÇ.! çıktı O,.Un pek .
olarak Gensler bmıginin Üıtütıı..... • caı 

bncla l'eçtiii halele, gol sayısı üçten ya-

t..n ~··· ... ---- Gftenç ..-hlum candaa i»İI' 8'•,...de ~ 
lerin kale.u.i ••latta4ıklM'I 4a o14u. 

M,.a - IBClll 4-IDka .... ı..tr.., 
Gıaıı• ltirl•iia._ Kemali 01-atan 
.,kardı. ikinci clewecle, Gü•enç spor
., bek oyaayaa lluaa da çikarıldı. 
Fakat Ma ~ .-.-,. keMr Aab
• ,....._ ·he=+ .-..ı in.iz Wr 
............. ~ terketmek • 
...U,...ıu. O- ,üiiaden maç bir 
kaç 1'•kike da gm kaw.. Ge.. iÜl

ci deft'ede a7•khhııı ayqım akan 
pllflerdea Ş. Ahmed, ha.kemin .ilata
ri7Je, clqarı pkmak mecb11riyetiade 
lraldı. Ba maç ipn bu tili tafailitı 
....... k daha dojna olacaktır. Çin
ini o~ l>irbç 7" falllpİyoalajıa 
bman bir talcnnm aöaterec:eii bir 
o:run olmadı. Gün•,,. ınla .... sö. 
riİllür hir ileri ... alclui.- bu ffli. 
le ile lca7detmek m-iı1. 

KAt1A GVCV 
llUBAru GVCV 

Bu yd inç ,. ...... ,.. ..,. pmpi. 
s I*,.._..__., _.. ...... 
..... ,...,_ AaJr.a siicii ile. iki 
laal.ta e•el, Geaçler Wrlijiai 7• .... 
aaretiyle spor merakblaruun dikkati
Dİ üzerine toplayan Muhafız Gücü
nün maçı, alana epiyce ..,iııci t.pla
IDlfb. Bu miihim maç. 18 ya çerrek 
kala hakem Burhanm idaresinde bat
ladı. Takımlar: 

Ankara Gücü: Natık, Ali Rıza, En
,,.., Owtuaa, Semilıı, Nazmi, AWi, Bİ· 
lil. Yapr. Ahmı ... Ha.m. 

M.laahz Giicııi: Mahir, Bekir. Saf. 
fet, ibrala.im, Naci, Gaai, Ali. Naim, 
Ahmed, Sedad, Sali.haddin. 

ilk VUl"UfU Muhafız Gücü yaptı. 
Top Ankara gÜcÜ müdafauına ka· 
clar l'elcli. Ali Rızanın uzan bir vu
"'f11 ile Ankara g6c& fen-etine tair a-

kıldı. Etraf ta sevinç Maleri :rüluelcli. 
K&Jecin.in libydiaindea istifade ede
rek fırsab kaçırmayan Bilili ...U
datları telwik ., ...... ~ tok 
w'i Wi. Aakara Gücü ilk daki••tl ... 
lteri üatiia sörüaüyorcla. Gol 11-. 
hz Gücüaü canla....._ Saiclma ie&
İİlte akınlar yapmaia bafladılar. Da
ha zi~acle aol ayajma laiün ol- A
li .......... Wr ,.,. ~ ... --... Aa
kara Gücünia INıela• cin .. etti Ye 

12 inci dakikada Yatar Ankara aiicii· 
nün ikinci l'Olünü 7apb. Maç daha ça· 
Mklafb. Bilil .. AWi, ....... dur· 
I'• opayaa b.ralaimi •• ,......... " 
Muhafız Gücü kalelimıi 1rkıfbnjw
lard1o 

17 inci •kilwla Abwclia süel w 
..._ Sedad kalqe doin fGlı p.I •t
b. Top, clireji ayırdı anta aitti. 8eı 
tek alona kartı Ankara aiicünüa lliri
birini kovalıyan ilerileJitla'i, naecle ise 
bir gol olacajım gösteri1ordu. Nitekim 
19 - cWg"h + H-.., Wfeti allat
b Ye pat çekti, top ...... ~ prptl, 

çizai üstünde harebhiz llir hale pldi. 
Bilal yetitti üçüncü ve son golu atb. 

Bu goladn eonra Mahlıfız gidi daha 
i,i .,-aı=·ya ........ 31 irKi d Lir.,. 

laııclar, ~ Sı•ı ... tiç tdftal ........ 
kaydettik ... ....., Nabk b11anh. Ya

hud top dıtan kaçtı. Bilhaaaa 40 111e1 

dakikada Ankara sücil kalesi önüıule 
top bir kaç dafa ayaktan ayağa 1'9(ti. 
Her an im pi Wde&, pi ,erine •or
_. ..... Sat • Ali atb. Mat.afızl&hT 

\casdan da istifMle edemediler. 
Birinci denenin aoa GB ınca Milra

...... A.nlaira Pcinln .......... 
'-tladı. Dene biterken Mahahz ski 
hleai 1d tehllre seçircti. 

ikinci devrenin betinci dalaüamda 
Muhafız aiicüne bir.,...... .W.. 11...s 
çak •cemi bir çekifle ı.. penaltıya ...;.. 
ptirdü. hö dakika soma ADkara p. 
cüne olan pwltıyı da Naci a7Jli ..-W., 
ple ce•irelnedi. Atbjı flllu Nabk tat. 
tu. 

o,_ ............... -- ......... 
ki --- ,. pzelljp.i .. 7'Ndi. Da
ha 2.i7ade •eliti P-1 ........... plüıti 
olduk. MuMfız PQi .._ wt •e Mıl
l'AD oynamaja bqladı. 8elderi ileri hat
lara kadar çıkıyorlardı. Ankara Pçl&
ı.r de iç ,- kili Pnlit obıhhJar 
ki iateWi .,,....,. ........ Bö,.ı.. -.ç 
ikina denede .. Sol ,apr•·ke.,.. 3-'> 

Allkara --- kazaıaaai,.le bitti. 
Ankara «iici .... Semil., 8ilil, Ab:fi 

ve HaıMi ~iri orııM.- )f...._.,. 
Ali a .. - • , •.••• ı..un .... var.. 

Mllllafa .-mele• s.&.t, 5ecW, All· 
....ıt .. Ali .ezifelaiai ~ .. ,.,.... 

ı.r Et- Ali ..ı afllda ~· .._ 

çele -·alfeıl& ....,, .........-. 
KAYAK POBU 

oa. M kitililı lıir .,, .... w·ı 
Dikmen urdlll"w sitım"ı' • Wuıl. ~ 
cak kar bulamamıılardır. Bunua iiaerine 
Elmadaima kadar giden sporculumuz 
tatil l'ünlerini çok n~eli bir spor hare. 
keti içinde geçimütlerdir. 

lnn lınah çıktı. Sol açık Hamdi iler· 
Wi. Saffetin INr Mdahale.i gol. 
mani oW11. Fakat tep lwwe pt 
mitti. ikinci dakikada HamcliaiD 
çektiği bu .kona.eri Muhafız Güriaüa 
iki beki kolaylıkla atlattılar. Dördün
cü dakikada, Sedad topu aürmeğe 

baıladı ve aola paı verdi. Salahaddin 
ortaladı. Ahmed yetifti ve topa ha
fifı;e cloJn.da. Az daha g~ olacak • 
... - abfa. Nabi& Ja"e yt1Yuiaaarak 
Jcm.tarabildi. Ht>men arkası sıra, A.,_ 

MUHAFIZ GUCU ON 

kara güc&mü akm halinde gördük. Ce
za çizgisine 2..3 metre mesafede iken 
Billl lnr tüt çekti. Top, Mahirin aa 
imdaa .. yeNe. 1'999Nlı aflara ta. 

ATLI YVRUYVŞf 
0-. MaWa giiaiain ada ,ia i,ıit

lerindea 4ördiiaeiMi IO kihlMlı 5' INr 
...... içi- 78PlldL K-c aiMür ... 

riip .-. ,......... --· ........... 
de F8t.D rp1rc 

1 
• •id•iui ac-ca lıir 

toplandılar. 

9.15 de Yarbay Refik Güvencin yö
netimi albnda Moğan gölüne, telaiz is
tasyonuna ulqmak içia Harllire mektıelti 
ve Kwl7okuı İizerinden Ahlatlıbele doğ
ru yola çıkıldı. 

Sporcular neteli anıpMr baliade iler
liyodllr. Bimz ... Urh .....,. ....... 
& Ankara llıiitüa aüırelliii ile .-.U. 
altmda serpilip uzanıyorchı; -... ibti
yatbca hareket ederek y ...... p.ltoeunu 
alaalann bu yükten J8Y&f J8Y&f 1ııar
bllmak isteahri göriili,...... Mlat
hlıelcle ilk mola ...adi. Bir ~ ...... 
....... yola deYam edil.ti AhlathW öte 
yüze atılınca manzarama canhhit ft si
zelliii daha SÔZ Ye İç aha llİr pidl al· 
clı. Her taraf karla örtülii olman• raf· 
men bava bir JU günü kadar ılık. Sanki 
tabiat bugün yazla kıtı bir arada Jatah 
yor. Dik meyiller inilmeye bat 
landı. Sporcalarm •vinçli 76zle
rinde heyecan göll'eleri dolatı 
yor. Kantarmalar toplanıyor, daha 
ihtiyatlı hareket ediliyordu. Böyle 
ce saat 11 de telsiz istasyonuna vanldı 
Hazırlanan büfede izaz ve ikram edildi 
ler. Gramofonun çaldıfı bıal'olar çiftle
ri harekete .aetirdi. Böylece yemek çok 
İflem bir laava içinde pçti. Saat 13 de 
...,_tle ÜfÜİı' fOIUiyle tehre döaül 
dii. .... n ......... ,.. -.idi lıir Pn 
.... ...... Aynlııta yüMnle '- .neteli 
Ye sizel sinin bu U- çabuk som 
eriıinden doğan INr iiziiati aezilirer P. 
bi idi. 

• 
Beşiktaş İstanbulsporu 

yendi 
latanhul, 16 (Telefonla) -

Mıntaka pmpiyenluk maç1arma 
dİİll dffam edildi ve Betildatla 
Ltanlaal Spor lrarfdattılar. 

S..ikt't, ..ı.ara HaWu we ~ 
nüden mahrum Wr lraclro ile ~ 
mıtb Birinci devre canlı bir OJUD· 

dan sonra befiktatlılann 2 - l le
hine bitti ikinci denetle iki taraf· 
ta aert bir oyun oJDMlılar. l.tan
bul Sporlularm kumea lehinde cer 
yan eden bu devrede, bütün ı•Y· 
retlere rajmen ıol çıkmadı ve Be
tildat maçı 2 - 1 b•nmıt oldu. 

Diler ......... maç yapıla
madı. 

1111 11111 

lluknk ilmini Yay
ma Kunımurıun 
Ankara radyosunda

ki konferans 
serisinde 

Bu akşam 19,30 da 1 
letatiltik senet direktörii 

B. Celal 
taraf mclan 1 

"Nuluı /ıiiüiiiine lıayıt/ 1 
ollflllllUI elaenıiyeti :" 

mm Me::u üz.er"~ verilecektir ii 

Muğlada ışık söndiirme 
t«riibesi 

Majla, 16 (A.A.) - Milaa'ta 
itik töadüıme denemesi ,.,.ı .... 
... muvaffakiyetle bitmiftir. 

KIS OLIMPTY ADI BIITI 

Atlama müsabakalarında Norveç 
birinci, isveç ikinci geldiler 

Garmiı Partenkihen, 18 (A.A.) 
- Dördüncü kıt olimpiyat oyunla
n bu akp.m, kayak olimpiyat ıtad
yomunda bir kapanq ıenliğile ni
hayetlenmittir. Mütbit bir kalaba
lık vardı. O kadar ki iki miıli da
ha büyük bir atadyom bile berke
ıin yerletme1ine kifi ıelmezdi. 
Halle nümune olacak intizam ve 
aüldinetle boparlorlan takip edi
yerda. 21 ..... 11 '9aJNiı-. defa 
....... dil'eklenle dalpi...,... 
ft en 7ilı:ıık direjia üzeri.de • 
limpiyat baynjı sörüliyor. o.J.a 
11Zaktaki iiç direjia üzerine sa• 
leria mem•p Wclaldan - ..... 
lrıetı. ltaynldan çekilecektir b.
lenin iwiade eoaa en.it olu.-. 
•bablana aul mahiyetini .e olim
piyat fikriaia temizliğini cWeN• 
olimpiyat at.fi ton defa olarak ya
nıyor teref trihününc:leki ma••• 
iaerincle galiplere ..Iısua madal
yalar diz11idir. 

Doia medlaalinde ..... Hf llllii
•'-lana 51 plilai ile 28 ••ı
bayrajı t.l11111Daktadır. 

Hokey maçında, Kanada A
n !I ikayı 7ea l!niE mpjt.ereden 
- ikiDd ilin edjlmiftir .... 
göre netice tuclur: 

1 - lngiltere takımı, 
2 - Kanada takımı, 
.3 -Amerika talmnı, 
4 - Alman takmıL 

Atlama tamifi aeticeei ı-1-: 
1 Nonıeçli Birıeı R..d '75-74.5 

IMlbe 23Z .-.-, 
2 - faYeçlİ Eribea 76-19 ...... ......... , 
1 - Neneçli ... ,__ 74-75 

wıtre 221.9 ,,...., 
4- Jlecwıçli v ..... 73.&11 

metreZZ7.,...., 
1 Lel.a...h Manwan ~71.5 

..tN m.e ,,...., 
t - Fialan4iyah V..__ 711 

.C metN Z2tA pw•, 
7 Japon lsuro 74.5-72.S ..-. 

218.2 puTalL 

Garmit, 16 (A.A.) - 8. Hitler, 
B. Baye ye ataiıdald melmmu gön
dermiftir: 

Kıt olimpiyat1anmn aeyri ka-

UZAKŞARK'T AK1 

HADiSELER ETRAFINDA 

Japonya Sovyeder 
Bir~yle 

anlaşıyor mu? 
(BGfl 1. inci aayllllla) 

durumla bm-aber. dün; J.poq, ..... 
Moakova büyük elçisi 8. Hirota ile 
So..._a.., .............. .. 
Sromoniato arumda seçen konapaa
yı tefsir eden Lö Tan sazetui diyor 
ki: 

"Ja~uun Manpride cüttiiiti 
aıyaaa, Mançuko kwulduju zam•n De 

idiyae, bugün de odur. Ve hiç fiiphe 
götürmez ki, güttüjii gaye bütün fi. 
mali Çinde komünistliie kartı aai· 
lam bir cephe lcurmakbr. 

Soqed.-in doiruclan doiruya J• 
pon7a ile barba tulufm,aktan ~
mekte menfaatleri varcbr. Zira böy· 
le bir harb rejimi sarabilir. Ote ta• 
raftaa, Japon,.a da finansal ve eko
nomik atır _.ilder içeriainde ~ 
pmdıiı " bütin aarretini Mançuri
de Ye Çincleki J"9lııİ dvuma aaflamla. 
ma,.a ha...tmek _...da lnılandup 
bir urada, As,.. kdumda açıktan a
çıla ...... ~ söze aldıramaz. 

Banma içindir l.:i, nas • japcm mi
auebederincle bqiin çıkan gersinli
IİD harMa bitmiJıeeetini tahmin et· 
ınetı mimldbacllr.,. 

~-ll•lctlen '""'-"'*'• 
nu kapatıyorlar 

...,.,.,., 18 (A.A.) - Tu.;..... 
... ..... h .............. cbt lr.oııai

..... Mmdı•ıl•lli ..., koneoloalnp. 
- ... -.,. ........ ••naiftir ...... 
...... k ............. ~ -·=· ._ ......... kadar .... 
iilclir. 

tatitır lıomaııda etnıc-k ve ıns:tnın kendı gemisini istedıti htdefe yurulebiJ. 
mtld• ~m smir1ft mut4ıış hayat m6caddesmde muvaftalriyetin m ı)ll 
lfttlMalı-.r &naftlalf')ll Sttıır~rıaaıı 

Bromural -1enou. 
~ knwdlendinnft. bunan mıaseldcin w ımakavn tesari ber 1$~ &Ofulur • 
Hıc ..., zararı ,...... .e ahsılılık wrma 

.. .,, 2t ..... iıwyt ...... .. 
.ler• «•MWrd• ff(dt .~ Hlılır 

KnoU A·O kimvev; maddeler fabrikaları. Ludwigshafen ıJRhin 

• 



ULUS 

TR KYANJN KALKJNMISINA 
ICoope~.ıillısrı 

Trak,.aam blknuha bareketi süa 
seçtikçe artaa •Wa ı•&aııekle " 
....a.ri artık .. JV"'lwektamr. Aa
kara sİJ'antİIMl98 awıra tam tfŞ maa 
lırrecli kooperatifi kwalm8f, paralan 
aİl'-t huakalarma J'•bnlmat. forma. 
li e yoluna dok~iftir. Ba mikdu 
yakm sialerde 80 a çak.cak " ... 
kileriyı• birlild. 90 .. ,...... balacak 
•• küçük kö,.ler lılelarm 99""81İnd• 
topaaaacaktır. bkbaharcla ba koopeo 
ratiflwin mahuipleri 6ç haftabk bir 
k..... Tekirclaıda •e Zerbank Umum 
direktörlüjiilliiııa •ereceii aamealarm 
aeuretincle söncektir. 

u-i ~ ••tirttiii .. 
kinci pvtİ ...... Mitin .,._. 
lar 150.000 .. ,.. plaa ,.anbm ... 
........ " ... ,.. kadar faillCilere 
...... ... ..,.ac1.,. ~ilk 
....... zn.e1r tarafmdaa &a kada" 
........... taraclatatulmQfl.,.. 
... ............. timcliclea , ..... ,.. 
- .... ,.. ... çok tlikbtle la&· 
....._......... o.lana ... laMiai ......... 
............ : 

Yla ..... Mlia ... İJİ CIU bo•• .. .,........ ... ..,...._._.._ 
........ , ............... Ziraat 
..... _. ,.., ...... Aakara ,ak 
... _w='ır .. a..,_U._... 
r• dtz .... ,....lil•n•11r. U,..... .............................. 
.......... ..,., ılı -· ..... ................................. 
,._. •• ,, .. 1 • ..,, ............. 1mr 

a-,..... - ...... .... ,........: 
~~erde " bi)'ik köJo· 

1111"............. Tanm ltakaalıinua 
,.,.U iatı ılii ekO"Oflliloı cim ta. 
......... Aabra .... pa .. ............... ~,.. 
,.. .........,.. hiııiları et, ~ w ........ ...... ,... ........ 
-.elrdeaclir. T..... ..1re.1,,.... 
ı 936 ,.,.. İçİllcle Ntfıca ....... köyler
... kwacata 1\oalıya iPa .._ " 
-~ ...... PftlikW ....... . 
..... ~-· • ysl..enk ....... ,..,.. 

t'11met 

Y-WMICUMl ft ,emeelej iti-i i
hrli,w • .,..... ......... ,.u.n. ih-
raç edilmek üwe •••eler içten •t• .....,.. ........ paa.....,.... 
Ancdl 

Tnuq .... ~wo1aaw .. ..... 
..- İçİll ..... kilo ........ o.. 
... .,. ADkara koY ............ ... 

--~~ ......... . 
k ...................... kataloiları 
........ • ... ela kntli .... 
.... ~ ....... ..,...w .... 
ı MI inek 'I Plb\f olu Edirne •· 
aat ..... n.,...."-•e•k a.;ı• ......................... ........ .. 
kJal ... pa, ....u.. .... • ... ..... 
1ıa1 ..... yaa lrera ......_ IMu.ç Yff· 
da atılacaktır. 8'I _,... ....... • 
•• - miali iıria ...... 1mr .... 
ka,.I .... ita is ek ............. 1138 
daeaazbetbia..a-...a1ma 
cakbr. Ve ,..m oiullar ........ .a .. 
aacaır .... 

Edinae ancdarilüD ............. 
Geliltolu ~e ~ 
7VUU maka•la• çok • - iaL 
...... u......m mMettitllk u.uı • 
taWir " teriJ. ..tı......... Ta 
rma .. lr••'•ia b ~ ·-tıire ,.. 
- takdll'U- ...,. §'41r • .,... Wr 
~ iyi u.alar tak4lir .. ıuL•. 
Aralarmda tllrt ..... ,... .......... 
,....,. ,... analık lmopeiatili 

••••• k......__lw911ir. Tldii .................. ,.. ..... .... ..... ,.11._... ........ ,...... • ........... .....,.., .. ........... 
laııo .... am. ................... en 
aefiaw ......_.,._Trakya bal" 
......... t1al•••t111t11tpuar-.... ,.... ............. .,. 
ft ,...,. • ilet-. edilme.ktir. 

Kallcuuna itini yalandan talc i6 ~ T~ rnliJdell .,. ümidnedlricl laaberl.r gel
ınekletlir. Baaırltınan lıaUanma pMna .,_ille adunlartla ,_..,.ld Ueıi, bol nü/_. fell, '""'1-
balılc Tralcyanın çelare.ını bellrı ....,.e baflaın.ıltır. 

Trakya kallcınma.ının yorul ...,.. ifÇÜİ llmumi Mü/euq GenP raf Ka.ım Olrilc 90ll dıderin 
çalıtmaaını büe ,öyle anlatJpak tadır:• 

törünün Trak)ra teftİfİDdea _.. nr 
dili rapor tama•ı)'le tatbik edilecek· 
tir. lluaak ••kine'wi" koza imala 
n mart aya eonaaa kadar bitmif ola 
cak Ye )'ellidea dat fidaalddan ka· 
rulacaktır. Yardım paruau Z.-banlr 
Tereeek ve ksymettea ctiifirül .. J'at 
" ham koaalar bu fırmlar yüzüaden 
birkaç miali kıymet kazanacak ve 
paraaı almteri döken köylüaüa cebi. 
.. sirecektir. 

...,, Klrldareli, Tekinlaj, Çaaakka· 
le fidaalıldan bafkaca fidan " Jiia 
binlerce..- çabala vermiftir. Ba 
yal böylece - .. bİT mil,)IOn lül .. di· 
kilecektir. Balam, tatum ve aulama 
teclbarleri sanalla almnutbr. En az 
iki ,.a.- kÖTM ••clüerde " .Wak 
yerlerd• ııel'ri kavaldddan, yoncalık· 
lar ve auaaaz topraklarda yetİfea, ••· 
rim ve ıcıdasa çok Südan çayır tolıu 
- ekiaecektir • Ka,...n ve Y 8filköye 
büJiik aıpanİler verilıniıtir. Bu itler 
bet yu -ogram adadır. Dutluklar. 
bademıı • ..ıı, konahddar dikkatle a 
fllrıcaktır. 

Ko .. lıaiaumlan burada tam Yak 
tinde ve Ziraat baakHı )'Ola ile ucuza 
Ye 1aılam olarak Buna eaatita.üa
dea ıelecek •e eovak ba•a mah•nle
riade saklanarak tam nktiade koJ' 
lüye daııblacaktır. Niean &J'mda lJ. Ura;, liJaıılılıları: 
zunkoprücle ıeaç kös-11ilerclea IO ço Butwı oeıecuyeJer fidaabk açma 
c:uk koaa 11 ....... 1936 •J'lilüncle d• i"' aueci>ur tutuınıutuu. ra....,.. UT 
to.lıtmaoWak kursa ı.-.klerdir Pli olarak bu .lf• IÇla IMWi,., hu 
yd içia Edn ne böcekçilik kola. .oraya ..... idare •• kö,._. Wrlilder J'.& 
tapnacalrtır . .. pdwk amaca ••nnaıı çoa kola1lat-

Bq,,.,,.,, Wlt...,,,. proflf'Olftl: 

1 rak)'a- ~·--- .... ı.ıı• kaj 
k-. ............ ~muta
Mr ..wild_.. ıciaderilwt o&acu " 
..,_......,.. ,.akmdaa ~ve 
~ ......................... . 
a..ıkU1'91acakYebazıkö,._. .. ... 
-- müddeti• ..-ilecek •e tek 1tir 
~ bile .,...._ dqmda kalDuJ&ıCaktır. 

Acı ............ pqaoip ~ 
Trak~ kô7luu Çok 11J' ... " itme, 
topra.sma. ha ,,......., •e bütiiia aDla 
llll,la le il il ..,.. candim ......... 
Her a.t• .., nUJ •arhtmdaa "oaua l'I· 
Defİaden beklediti ıitii Tiirkiia da 
...... bütiia bir .................. .... 
.. blkmma haarbldüma Wii" 
...U.Çle .. ........ illi ile p....,. ..... 
-~& ................ ~ ........ .-.. ..... 

ilk; lrillfir, NJ'llldartwk. tanm. e'Jiono. 
mi biribiriaclea &J'ftlma,.ui İf zenci. 
riaia halkalanhr. 

Of,ecici Nlntlet I 

...... ..,..... • filaa • 
.. pe:ojeluipa ...... .......... 
iM ....... ~Mail-..,... ele 
.............. ...... ta;. Wr .,..-. 
dar beldeaiJar. ... ....... ~ 
fjlm'11W ~ Klltir, T ..... n 
Elmaomi '" .. ,........ a.11ee111rı.. 
r • Zinat ,._. aaıli&ilsi. ._... .......... ..,.~ ..... 
...................... file .... 
ıöaterileceii aiW ...... ,... .. ...... 
........ ilkb .. siplM ........ . 
...... ,... .. M'ijiul filmelri ...... 
nk kiyleN tanab1acak ._ ciYar w· 
.... Wr ild ................. ,,...... . . 

~-. ,.......,,,,.,, 
U...U mihttiflik ~ IO ~ 

.... ~ olarak ilin etmiftir. Köy 
1ut• ........................... .. 
a.n ....... kiyi• daha tlikkatle ta 

kili edilecek .. p.....U.. ıwçektee 
..... olacabr. Oteldlari ... ..... 
ra katarak 1-1.-pcli -..U Dali7aç· ............................ ........... 

Birçok ... ..,... timdi•- .... 
..... ... .. pl•cak Wr MJ'Ee&• " 
._...,.J.,rcr ................... 
.. 5 JP '•ia•tl••lfbr 

••alan,_ pk.a lr r • sö-re:._......_ lua-•r•ı ..... ... 
F' JI•• Allbracla ber'e• Wy ... . 
...... ..... 'fiıa,.t .. it.çlen ... . 

.... - ........ ta .. .. ............ ..,...,.. ........... .. 
.., lrltiplRW ,_ı 111•cma.la irice 
~ ı-.~ wka••ı• 
................ ..q ........ 
+•ıM--=ıalan,•ı• &lol•..-•· ....... -.1&. ... ~ ............ : T....._ ... ~ aillfl•-
pllaı tatWlra aecrblir. la Na slc- .. .., .............. ._.. 
.... 2IO .. ...,.... .. ~fi. ......... ,..... ............... . 
~ile EcUrae 11 .......... ... 
WaJlr elarak cNrt .U,.te ,.._. 

twracaktD' • 

Ot H fqıl bolJ'fl rrtMiMlerİ: 
Ot ~ eç.7• l'•ot...,..se " balya 

m•ld=el .... 1&e IMml-. topla tatma)'• 
dikkat ~U.Cek .,. -.kinel• kredi ı. 
le ahnacaktır. 

Her koyun IDaDfti -plaaiyeti ada 
Da en az 1-11 doaum ektiribaek .. 
ltunları kÖJ auru1uı111 ... ~oun öde•· 
leri ara•ma aldll'Dlak itlwi bitmit si 
laldir • .wu koyjer14 .. , ... biadeD qa. 
İl dej&&ud'· Bö,.-. lmö7 ••malan pek 
çok aaal~&ur. Vize" Babaeald il· 
çelerının butun ko,.1.-inm topraı• 
bazU"dll". 

Bitim lauoyama ekim ••tohum 
İflerl çok Seftlf Ye temiadir. 

,,,.~, 

Nefte meracdlk a.. yi1 Mi71k m 
........ DkMh 4& &aka w 

Kri:ı.nJ&.d. tırtıl ••&fi içha fUDdi· 
cim lrazırkk •arda. Şarbon butaldr· 
lan IÇİa -,&le .... bqlayacaktwr •. 
.... iki it ... 7'ika.k Ziraat ftlrA -.................. . 
~"""*· pelıJMZc:la., ..... .. ...... -................... . 

Mlaja çok laJmet ..-itecektir. Ea .. 
,a cilaa.., pMj9 pttikp •b)W' 

"T~ 8lld .....,_. " ...... 
.. aGreut.cakt1r.Teldid&I prap 
w.ilUilan .. kat ... ~ 
JW· Ecliı:w, ~ Minfte, lloli
...- ......_. pi1uelarcla pk blta-

-- liaclar ........ 

"""-' 
u..a. ~,..... ....... ,. ÜJ"· il..__.._ pllflJ'OI'· Nefia üria1e. 

ria luıı rdı .... .. tefMi7e suru. 
n' •••• ip. hı .,_ ... 

"'-aluel , ... ,_,., 

T~INlüakqmetli .......... --- .................. ,.. .... 
............ fuarma iftirak ıd•ı:elr· 
lir. Bitia Yi&&,..IMria ticaret ...... 
lalan ........... ça11p1or. Ediraede 
._... miilwttifia w Edime w.a,.._ 
~ blllhepbfıJGr. H• 
, ... ti ... iti •dala.ilan U. ~ tıaf. 
wn.. .. Nd•me d,ikkat edileoaldiır • 
,Elnaaımi -..larmua tikirleri aa.a • 
cakbr. Be macia L1iriae " T~a. 
.. Koca .... .....w. Mi7ilr 
pptalQ .......,._.da Faer ipa ... ......... 

..... ,.._,,.. --jtıeei ......... 

11r. ~ u-..1y1 ~ •~ 
..... Wr .............. kwınl .. .. 
• •..-..Tfak7a ............ .. ... .. ......,. 11111•••·- • l8lit 
.. ,,. -·· ................. v •• 
... ...... h ........... .......... 
..... ,,. MLIHMI .... .... 

la, • ..,..,, .. ,.. ,,,..,., 

Köy bllr•--• köy a-cHli· 
- .. kG9lk ~ pli .... 
.,... bir ,.. ....... u,ı ...... 
,....,," J'"Nım ve o:ı1an .aw. tu. 

' taralı )'etafurmek llıö,.tümüzüa WJ'• 
daysulan kartı..-d• caab ltir ka,.. 
pdur. 

AMii o"-"uı: 

Bu yaz 1 rakyaam 20 J'..0.de s-
CWi yuru•rı, tatd obaıua, en g1iHI 
J'Wlerdes çam.lddarda; pı&Jlarda ap 
1acak, bualarda tam bia çocuk üç &7 
amp kw.eaittar. V'orıua olan ogret 
menl•IMaalMmjani4are.-bemcle 
keadaleri utifacle edecelll..U... 

. 

. 

Bunun plinlan 1ap111Wfbr. Bu but 
çocuk dalaa aiJ'ade o•alarm eda, ba-
k-11• ıwıaa. ................ ... 
caJdandaı.. Saf ... ,.., 171 ....... .. 
Nbolstda'Netle9ce .............. ._ 
battıdnı • 

Dört bet kilo keuadD" .. IMa ita-.. 
lana oa_.... cloktGdan olacak" bi-

din --- .,_Pli, .... 'N .. ....... .a. ....... 11 ..... ~ ............... ._.. ....... .. 
e.caktlr ........... pnlaf .. .. . 
_....,.. .. Wrliii • plriiUb .. 

aahmetais ..........-tır. 

E4i,.,.. .,,., 79f'iı 

Edirlle ......... ...,.. .. kiislk .. 
culdanDla .... ,... .. ~. 
~ .,,_, ,.,. .. ,_ ~.uıyoıaı 

Ediraecle lise .. orta olmllara p.. 
mekm,_ .... ._.~·- .... 
• c1ar .~ .. so-~ ... 
~·b ..ı ,.,....,.., Eclinedıe ..-. 
cakbr. 

s ,,.,...,.. ltö7 ...,., 

Kö,.t.. .... ....... abla ... 
... ... --tir • 

c. JCq &iudıWı 

( ..... . ...... . ......... , .... 
Kiiltür ..........._ açll-.lrw. ili
.... bamnbr. A'qem kaclm k...a.n 
da açdac•klrr • 

Kmilrutaw...,., 
Km öjre ......... _..,. ... 

latlık twfflsaae ppdv* n ....a ........................... 
....... ~. Olml ,.... 
mak,çok ..... öiretmm ...... 
lis " ...,. iti eldaimMlaa ötir'I 
IH:U köy pbianaa, ~ 1-- ... --•. 
'"7 ,..,,.,_., 

KöyftMI~ .... ...,. ..... 
laa ............ ,... _.. ... 
.... lröylarde ..... Yaldt .... ..... ... .... ..,... ...... ...... 
~-,..~..,.. ._. ..................... .... 
t1U11-. ft'ıtll111Ldr ...... ....... ...,.. ... ,,_..,. __ _ 
.W. rlf!zrrri War elM"' •w • "•·-·· .... , 

TraQeda olaıl w .............. ol• 
..... kö,..ı. ok ........... kibıp 
ni ...... ,... Wr ıikim .. ., •• o. 
~ ......... , • .,. ,..,.pa - .. 
dt •UCU- içla orr'ın ka,.aL olac .. 
•liN!tm•t.r. ........... . , ......... , .......... . 
.... taraWaa Pli 1 1 ............ u. 
...... 1lhnl .... ..,. ....... 
............ , .... h7Nif .... 
................... aa .. ,.,. .. 
lllPlkwnılr ll•fOklil*ya ... •ıı . .. ,,... ....................... . 
latılMriae ••L• ... a.. ...._. 
o - ..................... .. 
................... ldrr. ,.,,,,_, 

U,.lsalaftlarıl ........... 11" 
...... ..uw ............. ~ 
....... 1irl11• ....... a .. nıklD'. 

r- ....... ...,.,. ,.,, 
Yiilmak Sdaat Yekiled Tmca ..._ 

ftDla E4imıe içiacle ••=·e u••• ........... .......,.,....,.. 
... M.-...Hıll•. Plaa ...... . 
................ i ....... ... 

• ...... Delir ·----· ........ la köyten ... ,.... .............. 
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DOGRU 
Birkaç lııi,.&k batalddr ilkllalaanla .. 
ratalaaakYeutma•ftflMi7ikllgl. 
de1Natb7acakbr ................. .......... ~ 

G....,_ifl-i: 

70 itila aöpne•......., r.-... .. 
kim, tola-, 7i,nrk qa.i çok lJWiır. 
Me•risllia ....... __.Wle.._ 
Plili ....... hi-ıt ıtritfir •• 
bahar içia ,.._. s.bat Vekiled • 
.. 10..000 e• 7apDI .. 10.000 ..... 
" 2.000 ......,. ............ lırıorr111 
•e emiııl..mi ......... Elaik .... 
çift 1aa,...ıar. proarama ..- 1a
ma•luvaktn' [1]. 

Yel .,. lıöpril.r: 

Yüluek Ba,......... baL--hiı 936 
da Mi,-ük ıol ft köprii&.ia yap•• 
d .. am edecektir. Ers ... -..- ... 
tirilea bir elkaYaliirle t ı 'slik ~ 

,.eti çiailait _,_" • 'sHwı a..
........ ,... ........... llirk-. ,.. ..... 
edecıektir. ,.,.,..., ..,.,, ,.,.. ...... ~ ... 
""' ,,. ...... , 

1Cö7 lıöprül.riı 

Köy ,ol1arma .. köpriU.e daha 

.... ölfide -- •.-üwktir. 
o....r,.u.. .. «ar-.°' ...... ,... 

it· 

"Awupa ,-olu iiairiilde lıiir M1'•7 p 
w ıir -·· &.naliıt .... c • ... .. .... __ ....... -......... . 
·~ ... ........ IPlts .. 
~ ........... , lılir .. 
8-dım·,.am_._,__ , .. 

... .... ,..._.....,. .. ,Ol ... 
ral .. laJzmt •••• ' ' ... H •• ,. 

•-aiet•rcrk n ..,. Wr a.rirıt 
tebri Ol11eakbr. ş..ll ,.rıt w ~ 
la bir otel d&ı•ceei •• .. •••~ r_.,.,,. .... , 
u-ı • ......,. • ••• laı*'* ..... ....................... . 
~ ............ BQ-. 
..,.. •k•f 1 11 n•nr.Lta ..... 

YiR 11k 'd,irttW ~ 1i -· 
A-«iAiNl•ı 

u...i kallr--•u ._. tuu.. 
.. aap.tl .... Ltiraarli. .. ,. ... 

1 

.._, ..................... . 

..._ ptarek .,. ........ -IMteleri ............................. .. Udi ' rte •t1•vcat: ... 7dlatlA .. 

.... ed11ılllir • 

Valldlar u-Ml••lii- I• ... 

tür • 

[il Clfpaı- ........ ...,lıılwt. 

' .,,. .................. .,.,.. • •.,ıır• • t ılca •WS•iı•••·•· ._.,dtiti~ 



JV 
KUrU.L' 

EI-'EK'l'l~IK 'J't~~ı~ 'A't'I 
To~ya BeJediyesiıulPn ~ 
1 - Tosya kasabasının Elektrik teı:;h;atı Nafıa Vı:kaletınce mu

uddak proje ve şartnamesi mucibince kapalı zarf ile yeniden ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu tesisat 3 kısma a} nlmıştır. 
Birinci kısım: Kanal, su mehaz tertibatı, su koşku, cebri boru 

mesnetleri, alt kanal tesviyesı, s ntral binası, 
makina temelleri, ve muhavvile merkezi binası 
ve bunların teterrüatının tesis ve inşası. 

lkincı kısım: 108 beygir kuvvetinde françis türbin, cebri bo
ru ve bunların bilcümle teferrüat ve montajı. 

Oçüncii kısım: Santral binasına ve muhavvile merkezine ait teç
hizat ile havai hat ve yer altı kablosu, yalnız a· 
gaç direkler hariç olmak üzere şebeke ve bun
ların biıtün teferrüatile montajları. 

3 - Bunlardan birinci kısmın keşif bedeli (5827,5) ikinci kıs
mın (7300) üçüncü kısmın (27446) liradır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
pJanlar, E - KeşifnameJer ve teferrüatı. 

5 - İstekliler bu evrakı Tosya belediyesinde görebilecekleri 
gıbi bedeli mukabilinde İstanbulda Taksimde istiklal apartımanın
da elektrik mühendisi Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Eksiltme 12 ŞUBAT 936 tarihinden itibaren (45) giın o
lup eksiltme 27 MART 936 tarıhine mitsadif cuma saat 15 de Tos
ya belediye binasında yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bedellerinin 
yüzıie yedi buçuğu nisbctinde muvakkat teminat akçesi yatırma
lan veya 2490 No. kanunun tarifatı daires•nde bir B:ınka mektubu 
yahut sair teminat göstermeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri 
yaptıltlarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir vesika 
ibraz eylemeleri ve bunlaı bir sirketi temsil ediyorlarsa musaddak 
veJd]etname ve mukayyet bulundukları ticaret odası veya mahke
mesinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

Fenni ehliyet vesikasının Nafıadan istihsali için eksiltme gü
nunden en az 8 gün evci müracaat lhımdır. 

8 - Teklif mektuplan 6 cı maddede yazılı saatten bir saat evet 
belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupJarm nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapahlmıs olması şarttır. 

9 - İşbu tesisat:n heyeti umumiyesi için verilecek teklifler da
hi kabul olunur. 

10 - Teklif mektuplarının 2490 No. kanunun tarifatına ve hü
kilmlerine uyf?un olarak hazırlanmış olması şarttır. 

1-568 

Ankara Ticaret Odası 
Başkanlı~ndan : 

Ticaret kanununun beşinci faslının 41, 42 inci maddelerinde 
yazılı ve 43 üncü madde sarahatına göre mecbur oldukları tescil ve 
ilin muamelesini nihayet iıç ay zarfında ifa ettirmiyen şirket ve ta
cirler hakkında kanunun 38 ve 54 üncü maddelerine tevfikan taki -
bat icra edileceği ilan olunur. 1-546 

İmar Müdiirliiğiinden : 
100 lira muhammen bedelli nümunesine göre 5000 adet çap kii 

ğıdı pazarlık suretiyle tab'ettirilece;,ind n tal"pler şartname ve 
nümunesini görmek iızere 17-2-936 pazartesi günü saat 15 de İmar 
nıudiırliığündeki komisyona müracaatları. (364) 1-602 

l,iirk Hava Kurumu 

BUY.OK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keşide 11 Mart 936 dadır. 

RüYük ikramiye 35.000 

Ayrıca: 15.000 12.000 10 000 liralık 
ikramiyelerle 20.00 O liralık bir 

m .. kafat vardır. 

ULUS 

Kuruluf 

1 8 9 ı UY .ı\ N 1 ~ Serveti fünun 

verine çıkaı 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga 

zetenin Ankara'da satış veri A K B A K;tapevidir. Se 

nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

Devlet Demiryolları ve li manları umum 
müdürlüğü satınalma 1,.1") miqyonu ilanları 

Aşağıda mıkdar. cins. muhammen m fiatlan yazılı cam kereste 
sırasiyle 25 şubat 1936 salı giinü saat 15 den itibaren ayrı 3} rı ihc..· 
le edilmek suretiyle Aııkarada 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, tzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (296) 

CfNSf TAKR. M.3 J M3 Mııhammen 
BEDELİ Muvakkat teminat 

ı - Çam tahta 1220,300 35 Lir.ı 3203,2Q lira 
2 - Çam ka;as 1309.590 30 .. 2946,58 
3 - Cam varan t:ıhtası 1230.506 30 '>76f.64 
4 - Cam dilme 973,710 30 2190,ts!- .. 
5 - Çam a7.tnan 2240, 780 22 .• 369i.29 .. 
6 - Çam tomruk JOOO. 18 .. 3950 

l-512 

t LAN 
Kadrolarımız tamamen dolmuş ve herhangi sınıftan memur, mus

tahdem ve i çiye ihtiyacımız kalmam~ tır. Bundan bövle iş için 
beyhude ver.e miincaat edilmemesi iHln olunur. 

İhtiyaç vı.ıkuunda keyfiyet yeniden gazetelerle bildirilecektir. 
(234) 1-525 

lLAN 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adıve gıuvanıze gaz boruları 
ve raptiyeleri 30 Mart 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf
usulü ile Ankarada idare bina~ında satın alıııacaktır. 

Bu işe girmek istiyen1erin 1163.70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lanmdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme d:ıiresinde ve Haydarpaşada 
Tesellüm ve sevk Müdürlüğündl'n parasız olarak dagıtılmaktadır. 

(280) 1-555 

lLAN 

Muhammen bedeli 13277.50 lira olan 56500 kilo külçe kurşun 
13 mart 1936 c.uma günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlel'İn 995,81 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmakta-
dır. (32()) 1-560 

t 1. AN 

Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton bcnzın 26-2-936 çar-
• şembc günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3768,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tel liflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Hizımdu. 

Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (313) 1-528 

Anı{ar a Levazım Amırhği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

• İLAN 
1 - Garnizon cratının ihtiya

cına s.arfcdilmek üzere 8000 kilo 
sabun 28.2.936 tarihine musadif 
cuma günü saat onbeşte açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara leva· 
zım amirliği satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesı 

mezkur komisyonda her gün gö
rükebilir. 

3 - Münakasaya konulan sa 
bun tutan 2800 lira olup teminat 
muvakkatesi ?.10 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve 
saatte teminatı muvakkate mak 
buzlan ile komisyonumuza gel-
meleri. (331) 1-548 

İLAN 
1 - Ankara teçhizat anbarın

da yapılacak olan elektrik tesisatı 
29 şubat/936 tarihine müsadif cu
n_ıartesi günü saat 11 de açık ek· 
sıltme suretiyle yapnnlacaktır. 

2 - Eksiltme Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyo
nun?a yapılacaktır. Şartna.-ne ve 
keşfı mezkur komisyonda her gü" 
görülebilir. 

3 - Keşfı 142 lira 80 kuru, 
olup teminatı muvakkatcsi J O li
ra 7 r kfrustur. 

4 - İsteklilerin bellı gün ve 
saatte teminatı muvakkate mak
buzla? ile komisyonumuza gel-
melerı. (333) 1-549 

Umumi Heyet daveti 
t'\nkara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 
İdare meclisi Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 

hissedarlar umumi heyetini 29 - Şubat - 1936 tarihine mü
sacHf cumartesi günü saat on beşte Belediye salonunda 
enclik adi ve fevkalade ictimaa davet eder. 

1 <'timaa iştirak icin hissedarların hisse cüzdanlarını 
ibra7 etmeleri lazımdır. 

Adi içtima müzakere ruznamesi 
1 - 1935 senesi idare meclisi ve ınürakıpler raporları

nm okunması 
2 - 1935 senesi bilançosunun tasdikile idare meclisinin 

ih• ası 
3 - İnhilal eden idare meclisi azahklanna yenilerinin 

int'habz 
4 - 1936 senesi mürakıplerinin intihabı ücretlerinin . . ' 

tayını. 

5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında ya-
pılacak muamelenin tayini. · 

Fevkalade içtima müza.~ere ruznamesi 
6 - Şirket esas mukavelename~hle ilave edilecek mad-

~der. l-573 

SAYFA 7 

:c.' ·~ 

VAR~ETE ~:.~~~~!~~~ZHANESİ ~! 

"Elektrik Te~i~atı 
Kilis Bele<liy~ Riyas ,~tinden 

Kilis şehrinde el~ktirik inşa ve tesisatı 
eksiltmeye konul muştur. 

1 - İnşaat ve tesisat (28530) liradır. 
~ - Bu işe ait Şl.rtname ve evrak: 

A - Yedi adet plin 
B • Keşifname ve malzeme listesi 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Fenni talimatname 

İstiyenler bu şartname ve evrakı Kilis. 1stanbu1. Arı'!.:>ra be 
lediyesiııden parasız olarak göıehilirler. 

3 - Ebiltmc ve ihale kapalı zarf usulilediı. 
4 - Eksiltme '23. 2 - 936 oazar güniı saat 15 tc Kilis beledive en

r:ümeninde vapılacaktır 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 23 • 2. 936 paz .. r günı.i saat 14 

de kadaı muvakkat akçe olan (2139) lira 75 kuru!jla 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanuniyle muayyen vesaiki Kilis belediye ı e
isliğine tevdi etmeleri $arttır . 

NOT: 
Tesisatin kesıt bedeli 34880 liradır 
l - Santral binasının inşaatı ve su kuyusu ile 450 direk eksılt • 

me şartnamesine tevfikan belediyece yapılaC'ak ve tedarik ~dilerek
tir. Bu sebeble keşifname ve malzeme listesine göre santral bına,,ı 
inşaatı bedeli olan 4000 lira kuyu için 100 !ira ve 450 adet a aç direk 
bedeli olan 2250 lira ki C'eman 63SO lira t<'nzil edilmıs 28ı;~n Hra ek
<Jiltıneye konulmuştur. 

2 - Şartnamede tesisat ve insaat yedi buçuk av zar•ında bıtırıl
mesi tensip edilmiş ise de talipler arasında tesisatın en kı a biı za
manda ikmalini teahhüd edecek olanlar şayanı tı:rcihtir. (256) 

1-413 

Jandarma (;~nel Konıuta11.ıc!ı 

Aııkara Satın Alma 
Komİs\1f •P•nth,.1: 

1 - Eldeki vasıflarına uygun (650) kilo ıncc: ve (650) kilo ka
lın sarı sabunlu kösele (250) kilo kesilmiş zahmahk ka\ ış (65) kı
lo siyah vakete açık eksiltme usulü ile 22-2-936 cumartesi giını.i 
saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Sarı sabunlu köselenin incesinin bir kilosuna (200) kalını
na (220) zahma kayışına (240) vaketaya ( 150) kuruş de ger biçil
miş, tümünün ilk inanca bahası (318) liradan ibaret bulunmu tur. 

3 - Bunlara ait şartnameler parasız Ankara iandarma genci 
komutanlığı kurağmdaki komisyondan verilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerın ilk teminat makbuz ve} a 
banka mektubu ile eksiltme gün ve saatından evvel komisyona bas 
vurmaları. (243) 1--455 

Ankura Valilieindeıı : 
1 - 5-3-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Anka 

ra vilayeti binasrncia toplanan vilayet daimi encümeni odasında 

179067 lira 69 kuruş keşif bedeli olan Ankara - Kırşehir yolunun 
iltisakmı teşkiJ eden takriben 2+375Km. tulünde Necati bey cad
desi • istasyon - yeni tayyare meydanı yolunun tesviyei türabiye 
sınai imalat makadam şose ve beton asfalt kaplama inşaatı ile mu
vakkat kabul ile kati kabul arasında geçecek dört senelik mütema
di tamiratı işleri kapalı zarf usuliyle ve 25 gün müddetle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Hususi şartname, eksiltme şartnamesi mukavele projesi ve 
silsilei fiyat cetveli 500 kuruş mukabilinde Ankara vilayeti Nafıa 
Müdürlüğ"ünde verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 10203 lira 38 kuruştur. 
4- isteklilerin teklif mektupları bu işi yapabileceklerine dair 

Ankara vilayeti Nafıa müdürlüğünden aldıkları fenni ehliyet ve
sikaları ticaret odası vesikasiyJe muvakkat tem.inatfarz 5-3·93Ci per
şembe günü saat 14 de kadar ihaleyi yapacak olan daimi encümen 
riyasetine vermeleri lbımdır. (285) 1-493 

Cumur Başkanlığı Filarmoni i 
Ork~strası Şefliğinden : 

Filarmonik orkestrası için 150 ton yerli kok kömürü alınacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün Müzik Öğretmen olculu Di • 
rektörlüğüne müracaat. İhale açık eksiltme ile yapılacaktır. Pazar
lığa gireceklerin 28 - 2 - 936 cuma gUnil saat 15 de yüzde yedi lıuçuk 
teminat akçeleriyle Kültür Bakanlığı Okullar salınalma komisyo
nuna gelmeleri lazımdır. (317) 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedel 
Yerli kok 150 ton 30 lira beher tonu 
Tutarı Teminat akçesi yUzde yedi buçuk 
4500 Lira 337,5 Lira 

1-539 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 

454 Lira 53 kuruş keşif bedelli Ankarada patlayıcı madeeler 
tecrit deposu açık eksiltmeye konulmuştur. 

21 Şubat 936 cuma günü saat 15 de Ankara inhisarlar bqmüdür
lüğilnde yapılacak proje ve keşif defterini görmek ve ıeraitini an-
lamak isteyenlerin başmüdürlüğe mU.racaatlan. 311 1-517 

Milli Müdafaa Veki ı~ti 
Deniz merkez satınalmakomisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 416,000 lira olan 8000 ton mazotun ka· 
palı zarfla münakasaıoı 28. şubat. 936 cuma günü saat 14 de Anka~ 
rada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 2080 kurui mukabilinde verilen şartnamesini almak iıtı)o n
lerin her gün, münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi mezku. 'a 
20,390 liralık teminat mektuplan ve 2490 numaralı 'kanuna nazaı. 11 

belgeleriyle komisyona müracaatları. 
3 - Zarflar 28 • tuhat • 936 günü azamt eaat 18 e kadar :kC>111i!. o-

na verilmiş bulunacaktır. (324) 1-541 



S-6.YFAS 

Sıhhat ve İctimai Muavenet vekaleti 

isk:an mum Müdür1 
.. ~i~ndeıı: 

1 - 1skan umum müdürlügünce cins ve mıkdarı ve fennı era
iti ayrı ayrı tesbit edileen tiplerde Trakyadaki göçmenler için on 
bin pulluk pazarlıkla imal ettırilecektir. 

2 - Pazarlık bu şu atın 28 inci cuma giıniı saat on be te sıhat 
vekaletinde müsteşarlık dairesinde toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

3 - 1 tekliler buna aid artnameleri Ankarada iskan umum 
müdürlugund n ve İstanbul, İzmir, Çanakkale iskan müdurltlkle
riyle Kocaeli valiliginden alabilirler. 

4 - İstekliler şartnamedeki şerait dairesinde ve muayyen gün 
ve saa\te komisyona mliracaat etmelidir. (345) 1-571 

Ura~ ı ndaıı : . 
l - 4 numaralı çarşı caddesinde, İtimadı Milli Eczane:>i meb· 

deinde sinema binası önündeki menfeze kadar 310 metre Tulde top· 
rak kale bazalt ocak taşından yaptırılacak muntazam parke kaldı
rım in aatının bedeli keşfi 11057 liradır. 

2 - İhale 20-2-936 perşembe günü saat 16 ela Uray salonunda 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını k-ınunun 32 ci maddesinde
ki tarifat vechile ihzar ve ihale günü saat 16 dan evel mühürlü o
larak ihale komisyonuna tevdi eylemeleri meşruttur. 

4 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat makbuzları veya ban· 
ka mektubu ile Ticaret odası kayıt mektubu ve Nafıa Müdürlüğün· 
ce Musaddak ehliyeti fenniye vesikalarını teklif mektuplarına lef 
eylemeleri lazımdır. 

5 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün Cevhan Urayı fen 
işleri bürosuna müracaat edebilir. (323) 1-532 

nkar a ilbaylıj!-ınclaıı : 
l - 1smetpasa c z enMtitüsiı için alınacak 75 ton yerli kok ko

mUrüniın beher tonunu:ı muhammen bedeli 31 liradan tutarı 2325 
liradır. 

2 - Şartnam .. vi görmek ıstiyenler hergiın okula muracaat edc
biliı l•r. 

S - Açık eksiltme ve ihalesı 27.2.1936 perşembe gunu aat 15 de 
okullar sayışmanlığında yapılacaktır. 

4 - Teminat 175 liradır. 
5 - İlan bedeli mütt .. hhide aittir. (282) ı~ 477 

•• 
umnnt~ 

Baş 
Hastaııe-.;i 

Tahihliğinden : 
Ankara Numune Hastanesinin muhtelif şubelerinin tıbbi alat 

ve levazım ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu. 
İhale için tayin edilen 31 Kanunusani 936 günü talip çıkmadığı ci
hetle iş bir ay içerisinde pazarlıkla yapılacaktır. Pazarlık günü 
olarak 20 şubat 936 perşembe günü tesbit edilmiştir.O gün 573 liralık 
muvakkat teminatla saat 10 da Ankara Nümune Hastanesinde top
lanacak olan komisyona müracaat edilmesi ilan olunur. 

Şartnameler: Ankarada Nümune Hastanesinden ve 1stanbulda 
Sıhhat Mi.ıdiırlüğünden alınır. (312) 1-527 

-Roz()yiik Hükümet Kura~ inşaatı 
Acık Eksiltme ilanı 

> 

Bozöyük mal müdürlüğünden: 
l - 27.2.936 tarihinde perşembe günü saat (15) de Bozôyuk hüku

met konağında eksiltme komisyonu odasında Bozöyük hükümet 
kurağı inşaatinin (4925) lira (55) kuruş ke§if bedelli kısmının a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pazarlık bu şubatın 2 Sinci cuma günü saat on beşte sıhat 
ve umumi şartnamelerle mukavele suretini Bilecik bayındırlık 
direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Muvakkat teminat (370) liradır. 
4 - İstekliler eksiltme günü aşağıdaki vesikaları göstermege 

mecburdurlar. 
A - Mukavele teminatı malsandıgına yatırdıklarına dair mak· 

buz. 
B - Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika. 
C - Eksiltme gününden en son sekiz gün evet ellerinde mevcut 

vesikalarla Bilecik bayındırlık Drk. ne müracaat ederek bu işi yapa
bileceklerine dair alacakları ehliyeti fenniye vesikası. 344 1-570 

nkara ValiJiğiııdeıı : 
Ankara Stadyum ve yarış yerinin ağaçlanmasına ait projenin 

tanzimi müsabakaya konmuştur. Projeler azami 15 marta kadar 
Ankara vilayetine gönderilmiş bulunacaktır. Müsabakaya girenler
den birinci gelen 750 lira ikinci gelen 250 lira verilecektir. Fazla 
izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara vilayeti 
Nafıa Müdürlügüne müracaat etmeleri. (320) 1-556 

Posta T.T.B. ve Levazım 
l\1iidür1ü§inrlf'n : 

Adet Muhammen bedeli Muvakkat temınat 
500 Pelerin (5500) 413 

1500 - 1700 Takım elbise (21675) 1626 
955 .. ,, (15177) 1139 
Mikdar ve müfredatile muhammen bedelleri ve muvakkat te

minatlarının mikdan yukarda yazılı mühürlü kumaş numunelerine 
göre Pelerin, Elbise ve Kasketleri ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

Her üç eksiltme de 28 şubat 936 tarihinde ve saat on beşte An
karada Posa, Telgraf ve elcfon umum MUdUrlüğünde toplanacak 
alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 

Bu baptaki şartnameler Ankara Levazım Miıdürliıgünden ve 
lstanbulda Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak veri
lecektir. Talipler, yukarda yazılı teminatlarını idare veznelerine 
yatırarak alacakları makbuz ve yahut kanunen muteber teminat 
mektuplarını, şartnamelerde yazılı vesaik ve teklif mcktupalrını 
şartnamedeki tarifat dahilinde ve ayrı ayn üç zarf içerisinde bu· 
lunduğu halde :mezkur tarihe tesadüf eden cuma günü saat on dör
de kadar mezkur komisyon riyaııetine tevdi etmeleri ilan olunur. 

(341) 1-565 

ULUS 17 ŞUBAT 1936 PAZART 

Göz 
hastalıkları mütehassısı 

Raif Gürün ~~ 
~ • Sabık Eskişehir askeri has. ~ 

tanesi göz hekimi ~· 
Balıkpazarı Çıkırıkçılar yo· ~· 
kuşu alt başmda eski jandar· ~ 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Öğleden sonra hastalarını 
kabul eder. 
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~~ çık2n kita• ra :ıin PAnl:ırdan 
~ 
~ % 15 tenzilat vapılır. 
~ ı - Zavi ilan bed llerı k 

tu yüz otuz kurustur. 
S - Tebrik teşekkür evlen 

me, vefat H' katı alaka ilanla 
rından maktu:ın he~ lirıı a1ınıı 

<\BONE ŞAl<TI. \Hl 
Mi nd t Dahilde 1-1 

Seneliği 17 Lira 30 
6 AvhğJ 9 16 
3 Avhğı 5 .. 9 

Posta iıcreti gönderiln 

l)ainıa ~erıç 

daima ~üz~I 
KANZUK 

Bal.. amin kremi 

Elli senelik biı maziye malik 
ve diinyanın her tarafındr tak. 
dir kazanmış piizellik kremidir 
Cildinizin eijzellik ve tııl'eliğini 
daime muhafaza edeı Balsamin 
kremı memleketimizin kihar me 
haminde rağbet görmüs 'i biı 
kremdir Çilleri ve buruşukları 
izale ederev tene fevkalade bit 
cazih ı.c; .. , ... , Ruh"lüva1 ko· 
kusu He ıwnca öhret .aııınmış· 
tır. B;:ılsamm kremı k1ti• en ku. 
ru :ı:z ı'cninizin latif' tazeliği. 
ni. r.ilı'linizin ~,. .. :, tauıvetini an. 
cak krem B::ılsamin ile me .. ('lana 
çıkarabilirsiniz Bir defa Balsa. 
min kullanan baska krem kulla· 
namaz. Tamlmrş itrivat ma~aza. 
ları ile ' iiviik er7.~ evlerinfle bu. 
ltını·• 

Satılık Kö~li 
Biıyukada 'da Nizam'da en giı. 

zel bir mevkide, Marmara' ya, 3· 

dalara ve İstanbul'a karşı fevka· 
Jade manzarası olan gayet muh· 
kem yapı lmı:ı bir kösk önünde bol 
tatlı suyu havi camlık ile beraber 
ve yahud ayrı ayrı, ehven fiatla 
satılıktır. 

(Beyoğlunda, Mis sokagında 
maliye tahakkuk müdürlüğünde 
buğday kontrol dairesinde B. lb. 
rahim Ziya'ya müracaat) l-590 

1 lmtiyaz sahibi ve Baş.mu l 
h.,rriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşlc:ı. MUdürU Naııuhi 
EAYDAR 

Çankm caddtsi cfrarmdı 
Ulus Basımevind• basılmış· 

ti<. 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli esva ve evrakmız iç.in 

Her boyda k iralık kasalar - Senelik 3 liradan - l6 li .. aya kadar - Mahrem dl'\İrel 

~lilh i\lu tlat aa \ t:kalt·U 
Satmalnıa Komi") uuu 

ilan lan 

HİLİT 
10.000 adet hasta yaralı gaz

lı fişi defteri tabettirilecektir. Be-
her defterin fiatı (37) kuruştur. 
İlk teminatı (277) liradır. İha
lesi 28.2.936 cuma günü saat 10 
dadır. Evsaf şartname ve örneği 
görmek üzere bedelsiz olarak 
her gün M.M.V. satın alma ko
misyonuna müracaat eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunda 
gösterilen vesaikle ve teminat 
mektubuyla birlikte belli gün ve 
saatinde komisyona gelmeleri. 

(330) 1~542 

B1L1T 
l - Muhtelif mıkyasta 1147 

adet uarita açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1680 ve ilk inanç parası 126 lira
dır. 

3 - İhalesi 18.2.936 salı günü 
saat l l dedir. 

4 ..._ Liste ve fotoğraf numu
nesini gôrmek için her gün ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayı· 
lı kanunnun 2,3, üncü maddele
rinde istenilen belgeleriyle ihale 
gün ve saatinde M. M. V. satın 
alma komisyonuna varmaları. 

(251) 1-409 
1 - Alınacak olan 5000 kilo 

asetone kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşutr. 

2 - Hepsınin biçilen ederi 
7500 liradır. İlk inanç parası 
562 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 5.3-936 perşembe 
günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenlerin her gün eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3, üncü maddelerinde istenilen 
bilgelerile ihale saatından bir 
saat evvel teminat ve teklif mek
tublarınt M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(109) 1-208 

Türkıye iş Bankası 

Posla 1'.rf .B. ve Levazım 
Müdürlüğün ilen 

Posta seyyar ve nakliye memurlarına verilmek uzere yaptırıl 
cak olan 160 takım elbise ve kasketin 28 şubat 936 tarihinde ve 
at "15" de Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğunde toplanac 
alım, satım komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

160 takım elbise ve kasketin muhammen kıymeti 2760 muva 
kat teminatı da 207 liradır. 

Taliplerin mezkur tarihe rastlıyan cuma günü muayyen sa 
kadar sözü geçen teminat parasının idaremiz veznesine yatırar 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektu 
lar iyle şartnamede yazılı vesaiki yanlarına alarak mezkur komi 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu baptaki sartnameler Ankarada Levazım Müdiırluğünden 1 
tanbulda Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilir. 

(342) 1-566 

Akhisar kasabasının elektrik tesisatının tevsii i~ın Bayındırlı 
Bakanlığından tasdikli projesi mucibince 17,800 lira keşifli Lok 
mobil, Alternat ör, Tevzi tablosu ve bunların montajı \"e saire il 
34,819 lira 8 kurus keşifli şebekenin ıslahı ve muhavvile merkez 
yapılması ve sair teferruat yapılma isi 45 gün müddetle kapalı zar 
usu1iyle eksiltmeye konmuştur. !hale 9-3-936 pazartesi gtlnu a 
15 de Akhisar Belediyesinde yapılacaktır. 

Kapalı zarfların bir saat evvel verilmesi ve zarflarm 2490 sa} ıl 
artırma, eksiltme ve ihale kanununun ahkamına göre bütün vesaak 
ve teminatı havi olarak kapatılmıs bulunması 1artt1r. 

İsteklilerin proje. ke,,ifname ve fenni şartnameyi Akhisar Ur 
yından 2 lira 65 kuruş mukabilinde alabilirler. (184) 1-331 

1afıa Vekaletinden: 
Betonarma köprü inşaatı eksiltme ilanı: 
Edirne - İstanbul voh. üzerinde (13700) lira keşif bedelli (Sazl 

dere) köprüsü İnsaatı.ıın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 27.2.936 
perşembe günü saat 16 ,.ıa Nafıa vekaleti şose ve köprüler reislı i 
eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme sartnamesi ,e buna müteferri diğer evrak (68) kuru~ 
mukabilinde sose ve köpıüle. reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (lOli) lira (50) kuruştur. 
İsteklilerin yapın: Clidukları işlere aid vesikaları ~ksiltmed n 

en az sekiz gün ewl göstererek Nafıa vekaletinden ehlıyet vesı • 
sı almaları lazımdır. 

Tklif mektupları 11•1 27.2.936 perşembe güniı saat 15 e kad r 
Ankarada şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (218) 

1-474 ---

SİNEMALAR 
[ YENi 1 BU GECE 

Genç kız kalbini - Kadın arzularım 
açıkça canlandıran hareketli heye

canlı büyük aşk ve ihtiras filmi 

YA R ALI K U Ş 

F ilmini yarata n : Paula W essely 

BUGUN BU Gr:CE 
KULf~ 

Amerikan sinema dünyasmm en 
müh im şahsiyetlerinden Ronald 

Colman ,.e Loretta Y oung 

Hindistan Kahramanr 
Görülmemiş derecede heyecanlı, 
müthiı v e muazzam fi lminde 


