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Heryerde 5 kuruş 

Ha kevlerinin yıldöniimü ve yeni otuz üç ev·n açıl"'' dün, An a 
Halkevinde essiz bir törenle kutlandı . 
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"Ank.ara 
hayatına 

ıızatarali 

Hallieviııin sahnesinden lıepinizin nıüşterek duygularınıza tercüman olaral{ yeni çalışma , 
doğan hu otuz üç hall{eviııde vazife alacal{ arl{adaş.lara sıcali Ye samimi duygularla elimi 11 

k.endilerin j selamlarım,, PEKER'IN DÜNKÜ AÇIŞ SÖYLEV/l'VDEN : 

""HALKEVLERlNİN ÇALIŞMASI, BİRİ BlRlNl ANI.AYAN YE BÜYÜK i\1EFHLTMLARDA BiRiHI Rl ERİNE DAYANA'\ UlR KÜTLE YARATACAKTJR. : 
İNANI, SOKÜNU, GALEYANI. HEYECANI CtR KÜTLE ... YURD.\. ZARAR GETİRECEK BÜYÜK \'AKALAR KAR~ISINDA BERABER AYAKLANIP BÜYVK 1 

TEHLİKELERİ BERABER KARŞILAl\ılAK Dl YGUSU lLE H \RF.KET EDEN BİR KVTLE ... O~CN İÇİN YURDU ŞLART H \LKEVLER1N1N HERKESE : 
MÜCADELE SlNESlNt AÇiJJIŞ BEKLlYEN Ç\LIŞMA SAFLARJ~DA ŞEREFLİ YERiNi ALl\1..\f;A Ç \(;fHJYORUl\I.'" 

··ULUSAL BlRLtK CEPHESİNİ HERCÜ1" BİRAZ DAH \ KL'VVETLENDlRELIM. SlZE SON SÖZ OLARAK SALONl )ll ZC ~USLEYEN LEVHA_ 
1 l..~RDAN BÜYVK BiR tNKIL p SÖZUNU TEKRARLIYACA(;Tl\1. nu YOLD\ PAROLAMIZ ŞlOl'R: "DA(;Il.AN ÇÖKER. DAİMA BİR, DAilIA TOPLU'· 4 
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·- _ _ _ . PEKER' iN DÜNKÜ AÇIŞ SÖYLEViN DEN 4 
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Dünkü törende halkevi salonunu dolduran 

Yurdun her kö~esine dağılmış olan 
103 halkevimizin açrhş yıldönümü 
ile bunlara yeni 33 halkeviınizin ka
tdrtı dün Ankara haJkevinde, zengin 
bir program ve parlak bir töı·enle 

kutlandı. 

Daha saat 14 
de Halkevimi -
zin salonu he _ 

yecanlı bir din
leyici kalaba • 
lığı ile hınca • 
hınç dolmuştu: 

Saat tam 15 de, 
ayakta dura -
cak bir tek boş 
yeri bile kal
rnamış olarak, 
bine yakın din
leyicinin önün • 
de, Cumur baş
de, Cumur baş. 
kanlığı filar • 
rnonik or' ~s • 
trası tar .... n -
dan çalınan is • 
tiklal marşımı • 
zın ayakta din· 
lenmesiyJe tö • 
ren programı • 
n a başlandr. 

Parti Genel 
Sekreteri Re • 
ceb Peker, he • 
Yecanh bir ses
le fU hitabesini 
aöyledi: 

R.R. Pel.-erin 
n11tlm 

Arkada$lar; 

yalnız Halkevlerinin geçmiş çalışma 
devirlerinin hatırlanması için değil
dir. Bugün yurd içinde büyük Kema
list ülküyü yayıcı olan bu önemli ve 
değerli ulusa) teşkılata yeniden 33 

halkevi daha katılacaktır. Biz aynı 
zamanda bunların hayata doğuşlarmı 
ve çalışma devrine girişlerini de kut· 
lryoruz. 

Arkadaşlar; bu münasebetle ae
çirdiğimiz dört yıllık halkevleri ya;a. 
yışmm yalnız dördiiı.cü yıla ait olan 
çalışmalarının genel pilançosunu 
gözden geçirmekte bir fayda göriiyo
rum. 

Yalnız bu son yıl içinde 1 03 halk
evinin ç.atrlarr altına 2 milyon yüz
binden fazla yurddaş girmiş, evlerin 
t 'ık saçan ve kuvvet yapan çalışma
larından istifade etmiştir. Halkevi ca· 
tılarmm altı bu milyonlar kütlesi~in 
biri ötekini tamamlayan miisterek 
çalışma larrnm heyecaniyle k~ymı. :
mıştır. 

R tt lw m l<ı ,.,, <ın fo tttl-• la,., 

Arkadaşlar; bu yekunu yalnız 
mi.icerret bir rakam olarak göz önüne 
alınca insan bunun değerini kavra
makta, önemini ihata etmekte biraz 
müşkülat çekebilir. Fakat, bu raka
mı 103 halkevimizin içinde bulun
duğu Türk şarlan ve kentleri nufusu
nun yekuniyle karşılaştırınca isin 
ehemiyeti tebarüz eder. Halkevl;ri
mizin çalıştığı ve ilçe merkezleri o
lan ti.irk şarlannda ve kentlerinde ya
şayan yurddaşlarrn yekunu 2 milyon 
380 bindir. Şu halde, aşağı yukarı 
bütün yurddaşlarm nufusu yekunu 
kadar insan halkevlerinde yetistirici 
veya yetişip aydınlatrcı ve istifade 

~ edici sıfatları ile halkevlerine katıl 
mıştır. Bu nisbetin devlet merkezi 0 • 

lan Ankaraya ait kısmı daha çok övü
lerek söylenmeğe ve işitmeğe değeı 
bir mahiyet arzeder. 

Bugün yurd
da Halkevleri 
açılışının dor • 
diinci.i y r 1 ı n ı 
kutlamak icin 
toplanmış bu • 
l unu yor uz. 
R u toplanış 

Dün 33 halkevini açan C.H.P. Genel Sekreteri B. R. 

Son sayımda Ankaranm ( 1 25) 
bin nufusu tasıyan bir şehir olduğu 
anlaşılmıştır. Bu son yılda Ankara 
halkevinin çalısı altında konferans 
dinlemek, kitap okumak, konser din-

Peker açılış sö)llevini verirken 
(Soi'U 3. üncii sayfaJ.4) 

"lJl•ı~,, un Dil Y;:ı71ları 

Türkçede menfi anlamlar 
vı. 

Fiillere gelen «me. ma» menfi ellleı-iniıı 

«Günes -Dil» teori~i esaslarıııa ve 
' 

aııalitil{ gramer ınetoduna ~Öre analizi 
[Türkçe mürekkep menli eklerinden fiillere taalluk eden "me, 
ma" eklerini dünkü yazımızda tahlüe aşlamış ve bunun süje 
veya obje gösteren bir u em'' elemanı ile uzak saha Jolayısiyla 
menli anlamına delalet eden bir ''ez'' ekinden mürekkep oldu
ğunu ve bu sonuncu ekteki "z" nin "ğ" ve "y'' ye JeğiıebilJi
ğini izah etmi§tİk. Bugün de bu analizin fiil sıygalarındaki te
zahürlerini tetkik ecliyornz 1 

Mez - Maz 
Türkçe fiil maddelerine gelerek 

onları menfileştiren ''mez - maz" 
mürekkep ekini asıl muzari sıyga. 
larında bulmuştuk. Bunun için ör 
nek olarak aldığımız "gel'' ve 
"ol" fiil maddelerinin önce muza· 
ri menfilerini tasrif edelim: 

.Uii/ret llenfi Hu~ariler 
Şahıs Gel Ol 

1. Gelmem olmam 
il. Gelmezsin olmazsın 

111. Gelmez olmaz 
Cemi M erıfi .ll u zuriler 

I. Gelmeyiz olmayız 
il. Gelmezsiniz olmazsınız 

IH. Gelmezler olmazlar 
Görülüyor ki ikinci ve uçuncü 

şahısların gerek müfredinde ve 
gerek ceminde ''mez - maz'' mü· 
rekkep ekleri, olduğu gibi mevcut
tur. 

Birinci şahıslara gelince, bun
ların müfretlerinde ''me - ma'' ve 
cemilerinde "mey - may'' şekilleri 
görülüyorsa da bu da sonradan 
bir kuruluştur. Şark lehçelerinde 

ve eski metinlerde "gelmezim, ol
'Tiazım" ve ''gelmeziz. olmazız'' 
şekilleri vardır. 

Bugünkü söylenişleriyle de al
sak ''gelmem", "olmam", "gelme
yiz", "olmayız" sözlerinin etimo
lojik şekilleri şöyle ~österilebilir: 

(Sayfayı çeviriniz) 

lSTANBLl.:D. : ~
vvvv 

Fener, GalatasarayJI 
6-1 yeni 

ANK.\RA 'DA: 
C('ltdt r Rirli~ .4.lıınorll.u)'U 
yendi. - ~1rtlıa/lz Gilcü Çan-
1->m:a ;ı ... T ..... ,,1,Prt>: 1mldılar. ······--···-·· ........................ _ ...... _...,.,_ .... _ .......... ______ > 

Halkerlerinin yıldöniimii
nil kutlama tifreni doluvrsh-
le tefrilmlarınn: t•e de~·a,,;lı 
~w~zlurımı~ yarına bırakıl -
mıştu-. 01.-cırlurmu::<lan öziir 
dileriz. 
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• Dünkü Spor Hareketleri 

Gençler Birliği A ltınorduyu yendi. iÇ HABERLER 
Muhafız gücü, Çank:aya berabere kaldılar. 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Fener, Galatasarayı 6-1 yendi., Ba~haknınıız geliyor 
Llk maçlarına dün de devam ediJ-

di. Maçlara saat 14 de Muhafız cücu 
· Çankaya takımları larasmdaki O• 

yunla başlandı. Maçın hakemi fenerli 
Hadi idi. 

ilk vuruıu Muhafız Gücü yaptı. 
Çankayalılar Muhafaa nazaran da
ha canlı ve açık bir oyun oynamağa 
baıladılar. Biribirini takib eden akın
larından birinde Fethi güzel bir şüt
k takımma ilk golü kazandırdı. 

Bu gol Muhafızı canlandırdı ve 
zaman zaman iki taral kalesini de 
tehlikeye düşüren karşdıklı akınlar 

)'aprldı. Oyun böylece devanı eder
lıren muhafızblar Çankayaya Terilen 
penaltıdan beraberlik ayısını yaptı· 
lar. 

Beraberliği elde ederek daha faz
la açılan Muhafız Gücü forvetleri bi· 
J'İbiri ardınca yaptıkları hüt:w:iılarla 

Çankaya kalesini zorlama'.ğa haşladı· 
1ar. Devrenin bitmesine üç dakika ka· 
la kornerden gelen topu güzel bir ka· 
fa VUl"U§U ile kaleye aokan Ahmed ta· 
rafrm üstün duruma çıkaran ikinci 
solü yaph. 

ikinci yarı oyunda iki takrm da 
~ canlr ve Jiiıel bir oyun oy
nuyor-du. Dokuzuncu dakikada ba • 
kem.in Muhafıza verdiği aerbest vu 
nııtan istifade eden çankayalılar Ni· 
hacim bir kafa Till"UŞU ile beraberliğe 
kavuıtular. 

Beraberlik golünden ıonra oyun 
daha seri oynanmağa bafladı. Fakat 
ne yazık ki bu durum pek az ıürdü. 

Ve hakemin müsamahak&rlığmdan is
tifade eden iki takım da sert bir oyu. 
na başladdar. Aıabi bir hava içinde 
oynanan bu oyun sonlara kadar böy
le devam etti Te durum değipniyerek 
2·2 beraberlikle neticelendi. 

Altınordu - Gençlerbirliiğ 
ilk on bet dakika durgun ve talsı;ı.: 

bir dununla geçti. Bu sırada Altm
ordunun sağdan yaptığı güzel bir a· 
km esnasında Reşadın ayağından ilk 
golü çıkarman oynuun vaziyetini bir 
az değiştirdi. Yavaş, yavaş açılan 

Gençler 27 inci dakikada çok hatalı 
bir çıkış yaparak lüzumsuz yere ka· 
leden uzaklaşan Cihadm yokluğun-

(1) (2) (3) (4) 
I. Gelmem : gel + im + eğ + im 

il. Gelmeyiz: gel t- im ..L ey + iz 
ili. Olmam : ol um t ağ + ım 
JV. Olmayız : ol + um ..L ay 1z 

Bu analizlerde: 
(1) numaralı parçalar, olduğu 

gibi alınmı!ı fiil maddeleridir. 
Bunların etimolojik analizleri 
mqgul olduiumuz "menfi eki" a
nalizinden ayrıdır. 

(2) im, um: fiil maddelerinin 
delalet ettikleri iş mefhumunun 
taallUk ettiği süje veya objeyi gös
teren elemanlardır. 

(3) Eğ, ağ, ey, ay: Bu iş ınef
humunun süje veya objeden pek 
uzak bir sahada bulunduğu mana
ıiy le asıl menfi anlamını veren 
(ez - az) ekinin konsonu (ğ) ve 
( y) ye çevrilerek kuı ulmuş ele
manlardır. 

Eğer bunları oldukları gibi ( ğ) 
veya ( y) alacak olursak menfi 
anlamı yerine kelimenin isimleş
mesi anlamı çıkar. Nitekim "be
nim buraya gelmem bir maksat ü
zerinedir'' ve "böyle kayıtsız ol
mamın bir sebebi vardır" dediği
miz zaman buradaki "gelmem'• ve 
110/mam'' sözleri - bir süjeye izafe 
edilmif - "it adı'' anlatır ki cemi 
tekillerinde de ''gelmemiz" ve 
''olmamız'' olurlar [1). 

( 4) I m, ım, iz, ız: fiil sonunda 
tahısları göstermeğe yarıyan "e/ı. 
::ıamir'' !eri gösterir elemanlar-

dır [2]~. --- --

[ 1 ], [2] Böyle kelimelerin so
nurıa gelerek şahsa delalet eden 
"ek - zamirler" lıakkmda ha21rla
nıal.;.ta olduğumuz analiz de ya
kmrfo ne.~redilecektir. 

lstanbul, 23 - Başbakan Is -
dan istifade ederek beraberlik golü met İnönü, Adliye Bakanı Şükrü 
yap~~r. Birinci dewe 1-1 beraberlik_ Saraçoğlu, Sü Bakanı Kazım Öz -
le bıttı. alp ve Dış işleri Bakanı Dr. Tev· 

ikinci devrede, beşinci dakika - fik Rüştü Aras bu akşam ~~at 7,15 
da Muradın ileri vurması laznn gelir· te kalkan, ekspresle Ankaraya ha-
ken topu kaleciye atınasmdan istifa reket etmişler ve Haydarpaşa ga -
de eden Niyazi ikinci golü yatı. Genç· rmda Vali Muhiddin Üstündağ 
ler daha baskılı oynamağa başladı· ile birçok :zatlar tarafmda.n uğur-
lar. Ve bunun neticesi olarak iki gol lanmışlardı. 
daha yaparak maçı 1-4 bitirdiler. 

Fenerbahçe - Galatasaray 
maçı 

İstanbul, 23 (A.A.) - İstanbul 

şampiyonası maçlarına bugün de de
vaın edildi. Fener stadında Galatasa
ray • F enerbahçe maçınr görmek iste
yen 1-8 bin kişi toplanmıştı. Saat 15 
de sahaya evvela Galatasaraylılar 

çıktılar ve alkış)andrlar. Fenerbahçe
)j]erin gözükmesi epey gecikti. Onlar 
da alkışlar arasında gözüktüler. 

Oyuna Galatasarayhlar başladı
lar. llk hücum Fenerlilerin bücam 
hattında kesildi. 

Oyun ilerledikçe F enerbahçenin a.
ğır bastığı görülüyor. Fikret her aya
ğına aldığı topla beraber Kadriyi de 
sürükliyerek, Galatasaray defansının 
tabiyesini bozuyor ve Fener muba -
cimleri süratle gol vaziyetine giriyor· 

lardı. Şc:ban, altıncı dakikada Fikretin in 
dirdiği topu geride yakalayarak gü. 

zel bir plase ile Galatasaray ağlarına 
takb. Biraz sonra gene Şaban, güzel 
bir ~utla Fenerin ikinci saywnı çıkar
dı. Bu golden sonra Galatasaraylıla· 
nn tabiyelerini değiştirdikleri ve hü
cuma geç.tikleri görülüyor. 

13 ve 17 inci dakikalarda Danyal 
Cevadı atlatarak Fener kalesine yak
laftı, fakat birinde Yaşar, diğerinde 
Necdet, muhakkak gollere mani ol
dular. 

iki tarafın da ağır basamadıkları 
güzel bir oyun deTam ediyor. Galata
saraym büyük enerjisine ve heyecan
lı oyununa mukabil Fenerliler soğuk
kanlılıkla vaziyete hakinı olmaya baş· 
ladılar. 30 uncu dakikada topu sol· 
dan sağa birdenbire geçiren Galata
saraylılar derhal sayı vaziyetine gir. 
diler. Yaşar topla beraber kaleye 

Şu analizde açıkça görülüyor ki 
"gelmem'', "olmam", ''gelmeyi:z" 
ve "olmayı:z" sözlerinde menfi an
lamı veren asıl eleman, bir (V. t
z) elemanıdır ki hunun ''z" si ilk 
iki kelimede düşmüş, öteki ikisin
de de "y" ye çevrilmittir. 

Mu:zariin öteki şahıslarında bu 
ı'ı ,, kili . mez - maz şe en zaten var-
dır ve onlar da 

(1) (2) 

cm+ ez 
am + az 

analizine tabidirler ki burada da: 
(1) Em, am: süje veya objeyi 

gösterir. 
(2) Ez, az: fiilin anlattığı i~ 

mefhumunun ıüje veya objeden 
pek uzak bir sahada bulunduğunu 
göstererek menfi anlamı verir. 

Uey. M<ıy 

"M ez - maz'' mürekkep ekinin 
bu şekline şu sıygalarda tesadüf 
olunur: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
1. istikbal sıygası: 

1) gel im iy + cc + ek 
2) ol + um ı ıy ac + ak 

il. Hal sıygası: 

1) gel + iın + iy or + • 
2) ol + Lım + ry 1- or + . 

111. Emir sıygasınrn ikinci cemi ~ahsı: 

l) gel im -t- ey + in ..ı... {iz) 

2) ol ..ı.. um 4- ay .ı.:. ın (ız) 

ıv. l !tizam Sli/gası: 

1) gtl f- im l- iy l- eğ ı.. ~ 

2) ol + um .ı. ıy 4 ağ + • 

doğru ilerliyen Üzerine bir çıkış yap· 
tı. Hakem bu çıkışı sert buldu ve bir 
penaltı verdi. 

Necdetin sıkı bir şutu Galatasara
ya bir gol kazandırdı. Oyunun en he
yecanlı denesi, denilebilir ki bu gol

den sonra inkişaf eden kısımdı. 

Galatasaraylılar bu sırada bir hü
cum faikiyeti temin ettiler. F enerbah
çe defansınm Galatasaray hücumları
nı kesmek için tnüşkilat çektiğini gö. 

rüyoruz. Fakat kırkıncı dakikadan 
sonra Fenerliler gene vaziyete hakinı 
oldular. Galatasaray kelesinin maruz 

kaldığı ziyaretçilerden sonuncusunu 
kırk dördüncü dakikada Naci'nin ka· 

fasiyle Galatasaray ağlaraına takıldı. 

Birinci devre bu suretle 3 • 1 F e

nerin lehine bitti. 

(kinci devrede çok sert bir oyun 

görüyoruz. 
Bu devrenin bir çok heyecanlı sa

f aha tmm şayanı dikkat olanlarını 

şöyle sıratama.k kabildir. 

13 üncü dakika: Şaban şahsi bir 
inişini güzel bir tutla tamamladı. Ve 
takımına dördüncü golü kazandırdı. 

31 inci dakikada Niyazi çok gü
zel bir inişle topu Naci'ye geçirdi. Na
ci srkı bir plase i.le beşinci golü çı

kardı. 

41 inci dakika: Ali Rıza şahsi bir 
inişle kalenin önüne kadar indi ve al· 
tmcı golü atb. 

6 • 1 Fenerbahçenin galibiyetiyle 

biten bu oyunu şu şekilde anltmak ka

bildir. Fenerbahçe daha üstün bir O· 

yanla bu galibiyeti haketti. Galata
saraylılar çok asabi oynadılar. Bil 
bassa ikinci deuede kaybettikleri 
golleri en ziyade bu sinirliğin neti
cesi oldu. 

V. ismi fail sıygası: 

1) gel + im + iy T en + 
2) ol + um + ıy + an + 

(1) Gel, ol: fiillerin, olduğu gi
bi alınmış, maddeleridir. 

(2) im, um: fiil anlamının ta
alluk eylediği süje veya objeyi 
gösterir elemanlardır. 

(3) /y, ıy, ey, ay: buradaki (y) 
ler ( z) yerine geçmiştir. U:zak sa
ha anlamı verirler. Böylece fiilin 
anlattığı iş mefhumunun süje ve
ya objeden uzakta olduğunu gös
tererek menfi manasına delalet e
derler. 

(4) 1. Ec, ac: uzak bir zaman 
manasiyle istikbal sıygasını; 

il. Or: tekarrür ve temerküz an
lamiyle hal sıygasmı; 

ili. in, ın: (i) den değişme (n)
lerle fiili işlemesi veya işlememesi 
İştenilen süje veya objeye delalet 
ederek emir sıygasmı; 

iV. Eğ, ağ: süj veya obje anla
miyle ilti:zam sıygasmı; 

V. En, an: gene (ğ) den değiş
me ( n) lerle fiili işliyen veya işle
miyen süje veya objeye delalet e

derek İsmi fail sıygasını teşkile 
yarıyan eklerdir [3]. 

(5) l. Ek, ak: kelimeyi larna.nı
lıyan ektir. 

ili. 12, ız: süjenin oldukça u
zak sahadaki benzerleriyle birli-

[3] Fiil sıyga/arını teşkile yan
. yan ekler, ileride ayrıca analiz e
dilecektir r 

Vaıı gölü işletmesi 
Ekonomi Bakanlığına 

bağlanıyor 
Van gölü işletme idaresinin 

Ekonomi Bakanlığına bağlanması 
ve sureti idaresi hakkında bir ka
nun layihası haz.ırlanmıştn. 

Bu layihanın esas)arma göre 
Van gölünde her nevi makineli ve 
makinesiz vasıtalarla (beş gros 
tonilatoya kadar olanlar müstes · 
na) yapılacak alelumum yük ve 
yolcu nakliyatı ve göl çevresinde 
iskele1 menderek, rıhtım ve antre
polar inşa etmek ve i~letmek bak· 
kı devlet inhisrına alınacaktır. Bu
nun için de Ekonomi Bakanlığına 
bağlı olmak ve merkezi Bakan · 
lıkca tayin olunmak ü2ere hükmi 
şahsiyeti hai:z bir ''Van gölü i~let
me idaresi" kurulacaktır. idarenin 
muamelat ve sarfiyab muhasebei 
umwniye, arttırma ve eksi!tme ve 
ihale ka.ı;mnuna ve Divanı Muha · 
sebatın vize ,.;e murakabesine ta
bi olmıyacaktır. İdarenin serma
yesi gölde münakalatın temin ve 
tevsii maksadiyle alınacak yeni 
nakil vasrtalariyle, binalar ve ku
rulacak göl tersanesinin makine, 
tesisat ve mebanisiyle, iskele ve 
antrepolarından ve 1936 büdcesi
ne konulacak ve loptan bu idare
ye verilecek 350 bin lira ile mev 
cud işletmeden devralınacak em 
val ve eşyanın kıymetinden ibaret 
olacaktır. 

Gölün tabii sermayelerini istih
sal ve istismar ve göl civarında 
mevaddı mü ... teh i - · ni ·~ıtil 
edecek melqi'ıf ve gayri mekçuf 
maddeleri işletecek ve in•·· ı..-uc.. 
lannı Bakanlar Heyeti karariyle 
Eti Bank ile müc:terek ~hşmak 
üzere işletebilecektir. 

İşletmenin cl"r ktörü, ekonomi 
Bakanlığmca diğer memurların 
tayin azil, vazife ve salahiyetleri 
ve işletmenin sureti idaresi ve iş 
bölümleri hazırlanacak talimatna
me hükümlerine tabi olacaktır. 
idarenin hesah senesi olarak tak
vim senesi kabul edilmi~tir. 

idarenin umumi heyeti Ka.mu
tay, ekonomi ve divanı m1 ıl ~ce 
bat ve büdce encümenl · '-..n 
mürekkeb olacaktır. İdare F z
ver.ızisi llP her nevi dpnİ7 vn ~·· 1

• 

ğini göstererek emir sıygasını ce
milendirir (4]. 

Görülüyor ki burada da (V. + 
z) menfi elemanı, (z; = y) formü 
liyle (V. + y) şeklinde mevcut· 
tur. 

Uei! - Mne 

Bu şekli fiil tasriflerinin başka 
bütün sıygalannda buluruz: 

(1) (2) (3) f4) (S) 
/. Şuhııdi mazi: 

1) gel - im - eg 
2) ol + um ... ağ 

ed iğ 

ad + rğ 

11. Nakli mazi: 

1) gel + im eğ t iş t-
2) ol ....... um a; ış ..ı... 

ili. Vücubi: 

1) gel ım + eb el + iğ 

2) ol -r- um ağ al + rg 

IV. Temenni: 

1) gel + im ..1... eg es ,. eğ 
2) ol ı um + ağ + as ağ 

V. Emrin ikinci müfret şahsı: 

1) gel - im + eğ + . + . 
2) ol + um + ağ + . + . 

VI. Emrın üçüncü ~ahsı: 

1) gel , im ;- eğ -r- es 1'\ in 
2) ol + um ağ as+ m 

Bütün bu şe •• illerde: 
( 1) Gel, ol: fiillerin, olduğu gi

bi alınmış, maddelerini; 
(2) im, um: fiil mefhumlarmm 

gösterdiği işlerin t.eı.aHCk etiiji sü
je veya objeyi gösterir. 

[4] Buradaki (z) li Çt."~;a:tma 
kl . .. 1 .. t ı, 1 ... .. 

~c ı §a us g s eren •• ,, ..... ·ur 
analizinde "ti:::.'' ve ".si.i.'' , • J"t"··iıı
da izah edilmi.-:;tir: (U/ı.:. · ) un 
9-12-1935 te qı!::n ~?5"'1!1n b-:ı':r
nız. 

İstiklal ve inkila ) 
Ayvalık, 21 (Hususi) - Hatkevi sa

lonunda İzmir Ehali bankası direktörü 
B. Atıf istiklil ve inkılihanızı anlatan 
iki konferans verdi. Konreransı aüıtıyen 
yüzlerce kişi mevzuun heyecanı içinde 
konleranscrnın sözlerini candan alkışla. 
dılar. 

Dinar, 21 (Hususi) - Ankaraoan ge_ 
len B. Fazıl parti salonunda bini a~an 
kadın erkek dileyici karşısında konie
ranslannı verdi ve büyük ilgi Öyand1r 
dı. 

Mudurnu, 22 (Hususı) - Partı:nız 

adına gelen Afyon saylavı B. lzz.et Ulvi 
A)kurd bini müteca,·iz halk öniindc İn· 
kilab ve lstiklal konferan:.larlnı vermi~ 
ve çok alk:şlanmıştır. 

Boyabad, 22(Hususi) - llçemize ge 
len Samsun saylavı B. Mehmed Ali Yü. 
rük inkilab 'Ye utiklil mevzıtu üzerinde 
iki koo'.lferans verdi. Konfc.ransda bulu. 
nan yüzlerce kişinin bu muka~des var. 
Irklara karşı olan inanlan' ve ba~lan bir 
kat daha arttı. · 

Partimizin bütün yurdda istık· 
lilimizin değerini ve inkılabımı · 
:zın büyüklüğünü halkımıza anlat· 
mak için büyük bir isıbetle tertib 
ettiği konferanslar her tarafta 
••mıılandan daha büyük bir hev~ 
can ve çok geniş bir ilgi uyandrr-
mıştır. ~imdiye kadar yurdun her 
köşesir>den gelen ve cazetemiz.de 
ı:ıkan haberlere ilave olarak bu -
gün de aldığımız· telgrafları yazı-

ltlana'da: 

Adana, (Hu:ısusi) -Dün ak· 
şam halkevi salonunda Ankara 
saylavı B. Mümtaa Ökmen istik • 
lal ve inkılap mevzulan üzerinde-
1 i ilk konferansını verdi. Hmca
hınc dolan salonda büyük bir ilgi 
ve heyecan u andıran bu konfe
rans halkevinin -rı""ri ile, 
şehrin muhtelif kahve ve meydan
larına da verildi. Beş h"Ylden faz
la insan konferanstan fa dalan • 
dı. Mümtaz Ökmen ikinci konfe • 
ransmT varın akc;am verec-f"1 ı-ir. 

ye rüsumu mükellefiyetine tabi ol
~ıyacaktır. idarenin para., mal ve 
bilanço ve def ter ve ·esikaları üze
rinde suç işliyenler devlet memuru 
,..;J..1 c:e7a g"Örecelderdir. 

(3) Eğ, ağ: bunlardaki (ğ) 

konsonlan birer (z) den değişme-
dir. Asılları olan (ez, az) eleman· 
ları, (m) konsonunun gösterdiği 

süje veya objenin çok uzağında 
olan bir sahayı gösterir. (Gel) ve 
(ol) fiil maddelerinin gösterdik
leri iş mefhum.lan, süje veya oh· ' 
jeden çok uzak bir sahada alrn· 
malda, o süje veya objenin bu 
mefhumdan ayn olduğu1 yani bu . 
işi yapmadığı anlaşılmış olur. ki 
işte ''menli anlamı" buradan çı

kar. 
(4) Bu seride görülen (J, ş~ l, 11) 

konsonları sıyga ek!eri olarak a
hnmışbr (5). 

(5) Bu seride görülen konson· 
lardan (n) konsonu da (ğ) den 
değiptıe olduğuna gfüe, hepsi ( g.) 
konsonu demektir ve bunlar da fül 
sıygasınm süje veya objesine de
lalP.t ederler [6]. 
Şu analizlerden anlaşılıyor ki 

bu sıygalarda da menfi anlamı hep 
(V. + z) ekiyle ifade ed:!rnekte. 
dir. Bu ek, türiü fonetik ve mor· 
folojik değişmelerle (V. + y), 
(V. + ğ) ve - ol...11nmaz ( g) de 
düşerek - (V. + . ) ıeklıierh.:i ala
bilir. Fakat e1:;ıs nıenfi an!amı bu 
(z) kom;onunun RÔ•tt;:·~!~i U2::\k 
saha mı:m&1I!ld11.c!11' f7]. 

1. N. Dll~!EN 
~~~~~~~~~~ 

f Sl ve [61 Eu sıygs ve .~1ııs ek
ierir·,·r: :ınali:icri ileride ayrrca ya
prh:c::.'!:~ır. 

[7] Me:ı!i nnltimma gelcıı '\Ö;!

lerin an:tlizine .varın da rlcvam e
deceğiz. 
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Halkevlerinin yıldöni\mü ve yeni otuz üç evin ar1hşı dün. Ankara 
Halkevinde eşsiz bir törpnfıı 1<:utlandı. 

Yurddaki halkevlerini gos terir halkrıılerı haritası 

(Başı 1. ınci sayfada) 

•emek dersaneJerinde \·erilen çeşitli 
dersle;den faydalanmak, gösteritleri 
seyir etmek, güzel sanatlarda. sosyal 
yardımda, köycülükte. sporda, dil ve 
tarih işlerinde çalışmak, hasılı halke· 
vinin (9) kolunun çalıştığı bütün is· 
tikametler üzerinde dimağmı bir par
ça daha aydınlatmak ve Atatürk iil· 
küsüne inanını biraz daha beslemek 
amacı ile (300) bin yurtdaş toplan· 
mıştır ve çalışmıştır. 

Ankara halkevine devam edc::n 
yurtdaşlarm yekunu, Ankara şehri 
nufusu yekununun 2,.) mislidir. Bu 
nisbetlerden halk yığınlarının ulusal 
alanda yetiştirici yasıtalardan istifade 
etmek ve yeni hayata uymak için sı
cak bir ilgi ve tehalük ile koşmakta 
olduğu neticesini cıkarmz. Halkevle
rine ait olan bu gc$"rüşümüz. parti ça
lışmalarının baska sahalarında aldı
ihmız neticelerl~ de kuvvetleniyor: 

l~·i)·e. tloifru)·a l(i<liş 

Biliyorsunuz, muhtelif vesilelerle 
yurdun dört bucağında halk kürsüle
ri açıyoruz. Parti çalışmalariyle ulu
sal muhitin her tarafına yeni devrin 
ülküsünü yaymak için birbiri ardın
dan konferanslar tertip ediyoruz. 
Bütün bu çalışmalarda halkm ~' ı' t 

ranslarm verildiği salonlardan ve 
meydanlardan taşan rağbetini ve il
gisini görüyoruz. Bu manzara Türk 
ulusunun iyiye ve doğruya doğru çe
kiş ve götürüş çalışmaların, i11ıii,;>:: 
hususunda ne kadar sıcak bir isti
datla mahmul olduğunu göstermek 
baknnmdan insana öğünme ve istik
bal için güvenme duygularını aşrlı 
yor. Fakat bu coşkun ve heyecanlı 
ilerleme arzusunu tamam yerine ge
tirebilmek ve bu istiyakı beslemek için 
yetiştirici unsurların daha çok nisbet
te halkcvleri çalışmalarına katılmala 
n lazımdır. Ulusal çalışmalarda fay· 
dalanf'Hığa ve yetiştirmeğe muht;\ç 
olanların ve bunu istiyenlerin bu 
çoklu~u kar<ıt<ıtnda öğretici, yetıs 
tirici ödevini yerine getirmek üzere 
halkeYlerinde halk için çalışmakta o
lanların azlığından içlenmemek ve ü
ziilmemek kabil değildir. 

ffoynı dt•1mmlr Mr miicadeledir. 

Arkada.~lar; bugün bu yolda idealin 
sıcağını ve heyecanını yürütmek için 
halkevlerıne yazılmış olan ynr 'r:n~ 
ların ayısı ( 5) bini kadın olmak üze· 
re ( · ) ) bindir. Halbuki halk.evleri· 
ram buluntluğu yerlerde halkı yetişti
rici değerde ve bilgide olan türk va
tandaşlarınm sayısı bu (55) binden 
bir kaç misli fazladır. Bazılarımızda 
bir eksik ve yanlış duygu var: - Bu ış 
Yapılıyor, onu yapanlar vardır. Bu 
f\land-" biz' n vazife almamıza iJ...tiyaç 
Yoktur. - diyorlar. 

Arkadaşlar; bu zihniyet yanlıştır. 
Hayat devamlc bir mücadeledir. Bil
hassa içinde yaşadığımız devrin ha
Yatı, her alanda misli görülmemiş çe· 
tin mücadele safhaları arzediyor. Bu 
s~vaştan ak yüzle çıkmak için her bı
ıırnizin tek insan olarak yetişmesi ka
f~ değildir. Yetişmiş olanlarımızın ge
r~de kalanları yetiştirmeğe koşması 
l, zımdır. Hiç bir mücadelede bir tek 
kuvvet damlası bile fazla sayılmaz. 

Şahsnmzuı kuvvetten, df'rmC\ncl<11 
d\1.-;"'ı eği ycışmm:rı ;Jerlediği zaman 
larr diişiinüriİ7 . O devirlerde ıqtır.qı 
ı-ız \ e iskencesi7 'aşamak. sona k. 
dar hay 1tın zevkle.ini tadnhil n k 

in ·;uceden imkan ha.mlcmıağı ha
;;atrmızın en ;:;ı.:nt, de,·irl.-r1nde Qci:z 
· ı. ·~ • le tutarız. 
Yin~ düşüniiyoruz ki tek hayatı

mızda olduğu gibi varlıkları, şerefleri 
ve güler yüzlülükleri bize bağlı olan 
ailemizin ve çocuklanmızm istikbali 
maddi, manevi her vasıta ile temin 
edilmiş olsun. Günlük hayatımızdan 
ayırabildiğimiz refah unsurlarını ile
risi için artırıp saklamak isteriz. Ru, 
hem modern ekonomi bakımından 
hem de vicdani insanlık bakımından 
çok yiiksek bir duygudur. Fakat ar
kadaşlar bize tek varlığımızın ve ai
le diye tanıdığımız mukaddes varlık
lann ilerisini düşündüren bu duygu, 
her tekimizden ve ailelerimizden baş
ka hunların hepsinden üstün bir var
lık olan ulus için de işlemelidir. He
pimiz hiç olmazsa kendimizi ve ço
cuklarımızı düşündüğümüz kadar u
lus varlığının hayat teminatım da 
düşünmeliyiz. Bunun için de ulusa 
birlik ve beraberlik terbiyesi vermeğe 
ve halkımızı derin bir halk ruhunun 
heyecanı içinde yeni hayatta yükselt
meye çalı§an halkevlerinde vazife al
mamrz lazımdrr. Bu vazifenin bütün 
karşılığı nihayet haftada bir kaç saa· 
timizi bu işe vermekten ibarettir. 

Şahsi hayat teminatımız eksiksiz 
yerinde olsa bile ulusun birlik hayatı 
lüzumu kadar kuvvetli olmadıkça hiç 
değeri ve faydası yoktur. 

Memleketimiz, bizi anlamayanla
rın dediği gibi, tabii menbalan kuv 
vetli, ormanları bol, madenleri kıy
metli, fakat değerli insanlardan mah
rum bir yurt değildir. Türkiyede ulu
sun islerini kucaklayıp başaracak ve 
nihayet ulusal birlik çalışmasında bü
tün yurt çocuklarına ön olacak, onla· 
ra ışık gösterecek derecede yetişrnış 
insanların adedi bu ihtiyaca yetecek 
dereceden çoktur bile. Muallimleri
miz, memurlarımız, doktorlarcmız, 
mühendislerimiz, avukatlarımız, bun· 

!arın hepsi. bu yurdun miişterek fe 
da.karlığı neticesinde ohıtulup yt>ti~
tirilmis vatan cocuklandır. 

Ergin ve yetişkin olanlarııno: yal
nız kazandarmdan devlete bir \·ergi 
c:ideınek1e, valııız muharebe olduğu 
zaman cepheye gitmek vev<ı e' latla
rmı göndermekle yurda kıu;;ı borçla
rını tam nlarak ödemi::; savılnm7lar. 

Bu~iinkii Tiirk ulusunun hepsi 
birhirine davanan ''e hepsi hirbirine 
inanan hüviik ulıısal hir kiitlc olarak 
yeti:>me.si lazımdır. Bunun icin kt->n· 
di!ıde hiı hR~ka vıırclrh«ırı- n...., ek 
bilgi ve inan sermayesi nlan herkı~s 
mikyası ki.ici.ik. fakat değeri bti) tik 
bir .zaman 'erııisi ile milli hNcunu 
ödemelidir. 

.'\rkadaslar; hayat miicadelesin in 
en hararetli ve en cetin devirlerini ya
~ıyon ız demistim ·Kaldı ki biz ulus
ca h11 m\irıv·1f>1t>nin iral;ettircliği k11V 

vet unsurlarını tam Plarak bünyemiz
<ie toplamak için başka yetişkin un
surlcıra nisbet]e kafi zaman da bul
mu:ı- değiliz. Bu bakırndan yakın f.!ec
mi'lte bü"iik 7<tnumhr kavl:>f'tm's 1 ı 
milletiz. Bu o-ecmis zamanları telafi 
etmek için şimdiki ulusal çalışışta 
daha hızlı bir gidişle parlak istikbal 
günlerinin mesafesini kısaltmak mec
buriyetindeyiz. 
Başka yanlış bir zihniyet daha \ar. 

Yeti~tirme ödevi sade hükumetindir. 
koruma yalnız hükômetindir, bir 
yurdu yalnız ordu korur. Bir yurdun 

ll 

B Nafi A tut Kansu söylevini veriyor 

~ e yetiştirme vazifesi vardır. Halbu
ki hu klasik cephelerdeki ordu muha-
rebesinin yanında tesirleri peşin gö
rülmiyen fakat tahribatı fili düşman 
istilasından daha az olınıyan, devam
h bir hayat mücadelesi cephesi var
dır. Bir milletin ekonomik kuvveti 
ıçin yalnız istihsal vasıtalannm mü
kemmelliği yebnez, bizzat milletin 

Dünkü töreni hazırlayanlar bir arada 

evlatlarını yalnız hükumetin mek
tepleri yetiştirir, bir yurdun ekonomi 
alanında güler yüzlülüğünü temin e
decek vasıtaları yalnız devletin eko
nomik teşkilatı yapar. 

Hayır arkadaşlar; içinde yaşadığı
mız günün hakiki manasında güçlü 
bir ulus olmak için yalnız bu resmi 
çalışmaların verimi kafi değildir. 

Mektepler alim yetiştirir, teknis
iyen yetiştirir, sanatkar yetiştirir. Or· 
du müsbet surette yurdumuzun top
raklarına ayak basmış olan düşman
larla göğüs ve silah muharebesi ya
par. Halbuki bu klasik mektep yetiş
mesinin yanında bir ulusal yetişme 

kendisinde milli ekonomi anlayışı
nın kökleşmesi 18.zımdır. Ulus ordu
lannm cephelerde muvaffak olması 
için de, mektep terbiyesi ne olunsa 

olsun, yurt çocuklarının günün ha
yat mücadelesi cephelerinde başanlr 
olmaları için de, hatta ekonomsal ça
lışmalarda varılan müsbet neticelerin 
yurdun hakiki saadetini temin ede
bilmesi için de bütün bu kuvvet, bu 
çalışma ve çatışma cephelerinin ar 

kasında, bütün bu mefhumları anh
yan, bütün bu cepheleri sinesinin 
duygusu ve sıcağı ile besliyen kütle
leşmiş, ulusal bir birlik cephesi li
zımdır. Maddi kuvvetlerin, zengin-

Arkadaşlar; tek insanın olsun, kü
çıik insan cemiyetlerı demek olan ai
lenin olsun, herkesia kendine göre 
derin bir hayat teminatı kaygusu var
d1r. Kendi tek hayatımıza bakalım. Dün çolı muuallalt olan Anlrara Munki Muallim meltfebi ltoroau 

Jik.lerin, ilmin. tekniğin ve aanatm 
hayat savaşında rolleri büyüktür. Fa.. 
kat bütün bu maddi unsurlan bugij .. 
nün hayatı içinde yeter vasıta say
mak tehlikeli bir hatadır. En büyük 
tılrsnnh kuvvet milli birlikte, beraher
lik te ve bunun yapacağı milli bütün 
liiktedir. 

Halkevlerinin çalışması, birhirmi 
nlıyan ve büyük mefhumlarda hifl

hirlerine dayanan bir kütle yarata
rnktrr. inanı, sükunu, galeyanı. he
yecanı bir kütle.. . Yurda zarar geti
recek büyük vakalar karşısında be
raber ayaklanıp büyiik tehlikeleri he 
raber karşılamak duygusu ile hareket 
eden bir kütle... Onun için yurtda!
lan halkev1erinin herkese miicade-le 
<:ıİnesini açmış bekliyen çalışma saf
halarında şerefli yerini almağa çağ.. 
rıyorum. 

Sözlerimi bitirirken bugiın yurdda 
yeni açılmakta olan 33 halkevinin 
adlarını okuyacağım: 

Acıpayam, Akhisar, Arh in, A
yancık, Babaeski, Bandırma, Bire
cik, Bulvadin, Bor, Çapakçur, Çar
şamba, Develi, Denek, Elbüstaıa. E
reğli · Karadeniz - Fethiye, Getıı:~. 
~elibolu', Gerze, Günan, Harput ls
kilip, Kilis, Kırşehir, L~leburgaz Nev· 
şehir, Niksar, Salihli. Siverek, Tur
gutlu Yalovaç, Safranbolu, Zile 

Ankara halkevinin sahnesinden 
hepinizin müşterek duygulanruza 
tercüman olarak yeni çalışma hayatı
na doğan bu 33 halkevinde vıu:ife 
alacak -:trkadaşlara sıcak ve samimi 
d,,.> gularla elimi uzatarak kendileri
n; ··elamiamn. 

Eski halkevi arkadaşlarımıza aı -
cak sevgi ve selamlar ve teşekkürJa 
yollarım. 

Nereden hangi rüzgar eşerse es . 
sin, hayat hangi tecellisini ne tarzda 
gösterirse göstersin ve hadiseler ne
reden korup ne kadar geniş fırtınalar 
halinde yurdumuzun başında pat • 
larea patlasın, Kemalist rejiminin 
bunlann hepsine mukavemet edecek 
bir hayatiyeti vardır. 

Ulusal birlik cephesini he.rgün 
biraz daha kuvvetlendilerim. Siz.e 
son söz olarak salonumuzu süsliyen 
levhalardan büyük bir inkılap sözü . 
nü tekrarlıyacağmı. Bu yolda paro • 
lamız şudur: 11Dağılan çöker, daima 
bir, daima toplu.•• 

Çok alkıtlanan bu söJIOTden ._... 
Nafi Atuf Kansu da fU aö,.levini ._... 
dit 

B. Nafi Kanaunun. •Öyletll 

Sa)'ID Bayanlar, Baylar! 
Her yıl, yurdun her bucağuulalıa 

balkevlerinde bugün içtem törea.ler 
yapılD'. Bu törenlerle, hem bir yd ÇA

hıarak cemiyetin türlü cepheli, ih• 
yaçlarmdan bir kaçmı karıılamaia 
uğrafllllt ve yeni çahpnalar için ha
zırlaDDUf halkeYlerinin yıl dönümi, 
hem de bu halkcwlerinin. ülkü ve ... 
urlu çalıtmalarma kablacak yenileri
nin açılıılan kutlanır. 

Bu münasebetle, bu.gün memleb 
tin 136 yerinde bir çok yurddat bu ça• 
tılarm altında loplanttllf bulunuyor. 
Hepsi bir heyecanı ve bir ülküyÜ .... 
l&mlıyor. Radyo, bu mutlu hadise,i 
yurdun her köteaine yayıyor. Mem
leket yaymı sayfalarmda bu hacfiae. 
yi anacak. 

Tabiatta her hareket bir tesir ve 
aksitesirle izah olunur. Bunun en kla· 
sik ömeğı fizik kitaplarında tafm su 
yÜzÜne atıhtı ile verilmektedir. Het> 
kül türel ve sosyal hareket de bir le· 

sirdir ki buunu dalgalar ve yeni yeni 
tesirler yapmamasına imkan yaktur. 

Halkevlerinin tiirk IOıfyeteai 
İçinde yeri 

Bugün, bu topla:ıtdara Ye&ile olaa 
balkevleri türk sosyetesi içinde na&&! 
bir ödev sahibidir. Bu evlerin tesiri 
Türk çeveninde nasıl akislerle dalgalam
yor. Bunu dütünmekte ve incelemekte 
fayda vardır. 

Şahıı~yet sahihi ferdler. 1•.amıu zaı 
kendi içlerine çekilirler ve kendi muhase. 

belerini yaparlar. Bu, onlara kuvvet •• 
yeni ilhamlar verir. Sosyal barel~ .. tleri 

(S,.ylayı fetJİrinisJ 
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Törenin temsil kısmında zevkle Hyretti{rımi:ı. "Bahar kızları" ndan bir görünüf 

de müşterek vicdanın kontroluna ıık ~' tarihi, ayni .özlerin ve hareketlerin a- kımıldatarak büyük kültür varlığına aÜ· 

aermdrte fayda vardır. Bu kontroldan ğır, bir teviye tekrarlanmaımdan iba- rüklüyor. Gün geçtikçe, bu e'•lerin türk 
o bar:ekete katılanlar giİYeD ve cesaret ret kalırdı. devrimi içinde derin anlamı büyüyecek; 

ahrlar. Ulusflmıızun tarihteki Yeri onların sosyal ve kültürel olgunlatma· 
Buradan, büyük türk kallunı•ırun neti- Z-'-"- •• do • • ... <:A4l ve enerp lu İnaan ~ olan mızdaki önemi genişliyecek; ferdleri ce-

celerinden, istikametlerinden ve bu kal. 
kıruş hareketi içinde haUrevlerinin "8%i

fea.inden bizi aydmlatmıı olan büyükle
riınin sözleriyle mevzuumu değerlendir
mek iaterim: 

·• Halkcvlerinde ulusal ve 10syal ha
yatın temelleri terbiye suretinde, öğre. 
tim suretinde, konuşma 8Ul"etinde mü
temadiyen kurulltalıdır; bunu iltizam 
ediyoruz. C. H. Parti&inin halkevleri 
vasrtasiyle memleket içinde güttüğü 
k:iltür politikası, bu vasıta ile ilmi ve 
fenni, güzel sanatlan yaymak, bu memle
ketin siyasa51, ekonomin hakk1nda en 
yeni ve en doğru malümah ortaya dök
mektir" 

Ve 
" Türk milleti yalnız nufusunun sa. 

ynı ve memleketin genişlik ölçüsü ile 
değil; yük~ek vazifesi, asil kanıyla la
yık olduğu b.ir m~'cudiyet olarak kendi
ni aleme duyurmalıdır. 

Biz, hnikcvlerinin arkada.ılık havası. 
nın hareketiyle ısınan çatılan altında u· 
!usumuzun tek tek olmaktan çıkarnk 

•ulpleserek, oemiyctleıerek hacmi, İs· 

tiabı ve cevheri ile kendisini bir granit 
k "üesı halinde istikbale ar:zedeceğine 

kanüz." 

Şımdı, halkevlerinin çalııma yılların
da durm.,dan artan kultür emeklerinin 
Jonuçiarınr toptan gö&tenneğe imkan ver
mek için sizi~ bazı rakamlar verece. 
1:an: 

ıık •• ke~ı 1~.S.l yı\ında açıldı. Bu a. 
~·lıiı.ko,a ıyan yıl içinde halkevlerinde 
91~ kon • .,ram; vcrıldı; 373 konser din
i ndı. 51 l tcmsıl yapıldı ve 150.000 kişı 
kıtab ok.ıdu. 

El cnnızde bulunan 1935 bilancosu
na g.>re bu yıl içinde 103 halkevindc 
2243 konf rmıs, 776 konser verilmiş, ve 
782 tem il yap .•• nıştır. 642.000 yurdda§ 

Bol bol alkıı toplayan küçük k~lebeklerimiz 

tarih içinde türk üluıu1M1 takib eden, o. , 
nu dünyanın içinde bulmakta güçlük 
çekmiyoruz. O, o kadar derin ve tüken
mez bir hayat haznesidir ki, medeniyet 
beıiği olan Ö% yurdundan uzakta bile 
nerelerde dolaımıt, nerelerde yerlqmiı 
ise oralarda bir kültür ve hamle unSQ
rucJur. Şuradan zaif görünür; fakat bu
rada bütün ku\•veti yerindedir. 

Şu devirde eönük gibidir; fakat baş
ka bir devirde bir yanardağ kadar veL 
vcleli ve hareketlidir. 

miyetlqtiren, topluluk içinde ferdleri 
ıahsiyetlendiren rolü artacak. 

Biz. bütün halkevi çocuklarının ku. 

zıtorumuzun H n f 
mnl ve Necıl Kazımın d n 
miırek ep olan progrnmi le bu ko · 
~er bütün dinle~ :cilere yalnız haz do

lu bir saat Yatatına.kln kalmadı, ayn• 

zamanda zengin milli nağmelerimi

zin yeni unsurların elinde ve modern 
tekniğin kalıbı içinde ne kadar kıy
met kazandığını bize gÖHercli. Eser. 
lerini daha yeni yeni dinlemek imkan
larmı bulduğumuz kompozitörlel'İ· 

miz, beklediğimiz ve özlediğimiz türk 
musikisinin doğmakta olduğu müj. 
desini veriyorlar. Elde edilen netice 
bugünden ehemiyetlidir, ve bu çalıı
malar, müzik devrimi sahasında da 
yarma güvenle bakmamızı temin ede
cek kuvvettedir. Cumur başkanlığı fi
larmonik orkestrası, şef Praetorius'un 
idaresi altında, konserine Hasan Fe 
ridin, geçen yıl Viyanada ve geçen 
ay da Ankara müzik öğretmen oku
lunda çalınmış olan "Prelüd ve iki 
dans" eseriyle başladı. Daha evek.c 
de yüksek değerinden bahsetmek fır
satını bulmuş olduğumuz bu eseri bir 
kere daha zevk ve lezzetle dinledik. 
Garb tekniği kadar eski türk musi
kisine de derin bilgisi olan gene 

kompozitör, bu eseriyle milli ruhu an-
latacak yarınki müziğimizin ilk işa-

1 

retini vermiştir, diyeb11iriz. Bu eseri· 
le Hasan Ferid yalnn: mükemmel bir 
annoniaztör değil. aynı zamanda 

1 

kmrvetli bır yarahcı olduğunu bize iıı-

bat etmiştir. Gene aynı kompozitö . 
rün ''7.eybek çiftetelliı, ve sirtn par. 
çaları iç.in de aynı tAlcdirleri tekrar
l"maktan ba,ka bir fey söyliyecek 
değiliz. Bu eserlerin salondan topla
dığı alkışlar da bu vazifeyi yapıyor· 
du. Ulvi Cemalin, orkestra tarafın. 

dan çalman ve piyanoda solo kısmr 
kendisi tarafından çalınan kont." · 

au bu artistin ne kadar ince bir nı
ha e duyıqa aahib olduğunu gösteri. 
yor. ikinci parçası olan bayr&m.1, mil
li nağmelerle zengin)eştin1mi, ola
rak canlı ve neşeliydi. 

Necil Kazını bize "iki orkestra 
parça!ı,, Te "Çiftetelli,, siyle iki ayrı 
çalı~ma tarzmdan çok mu·nffak Ör· 

nekler verdi. Doğrudan doğruya kom

pozisyonlarmda da milli lıiı ve nai· 
me arayı§lan yaptığını gösterdiği i-

çin bizi aevincliren ilk iki parçaaı 

"Bir yaz hatırası.., ve "Şiir,, aydınlık 
ve :sıcak bir armoni ile doluydu. "Çif· 
teteJli" deki mUTaff akiyetle de or

kestraaiyonda mta.lıiıru göstorm.it o-

Dünkü Çiçekler piyesindeki çiçekleri 
h~rlayan Bn. Münire Artam 

2 ırlanmış olan ve Ankara Halkevm .n 

bütün çalışmalarını hulnsa eden t;'ll· 

zel bir filmin gösterilmesiyle ba~ıan 
dı. Münür Hayri tarafından reJ•s-e 
edilmiş ve opeı·atör Kenan tarafın
dan filme alınmı§ olan bu film, An 
kara Halkevini iç ve dl§ manzaraları 
ile olduğu kadar, bütün halkevlcrme 
örnek olnuuı l&znn gelen çalıpnaları 
ıle herkese tanıtacak bir doküman e -
d.ir. Modern bir atüdyocla değil, niba· 
yet bir halkevinin dar vautalı at-Ol. 
1esmde yapılmq olduğu göz önünde 
tutulunca bu filmin. huau&iyle mem
leketin halkevlerinde gösterilme.si çol! 
faydalı olacak bir eııeT olduğunu 

söylemeliyiz. 

Programın son kısmı "İlkbahar 

.abahından çiçekler ve kelebekleı,, 

adıyla gu.t:el bir mektep .skCÇJycii. 

Öğretmen Bayan Mualla Senai tara -

hndan haZD".lanan ve aahneye ko ...... 
lan ve talebeleri tarafından oynanı

lan bu eaer çok güzel oldu ve daki
kalarca alkı§landı. 

Müzik renk, ışık, raks ve !jes. Bu 
be§ un&urun çok ahenkli bir tarzda 
biribirine mezcedilmesinden ortaya 

çıkan bu bir perdelik sahne, ışıklı bır 

bahar rüyası kadar ho§tu. Ya§ları on 

beıindea aıaiı olan küçük okullu kız

lanmızın gösterdikleri tenasüb ve be
raber hareket, ritmik anlayış çok 

takdire değer bir mükemmellikteydi. 
Gerek elbiselerde ve gerekse dekor 
ve ı)lkların tanzimindeki kusursuz a-

henıi ayrıca kaydetmeliyiz... 

Tam dört aaat sürmiiJ olan dünkü 

tören, güzel ve ;yi tanzim edilmit 

programıyla, ankarahlara unutamı-

yacakları güzel ve samimı 

ıeçirtmiştir. 

RESiM SERGiSi: 

bir gün 

Törenden çıkanlar, kitabsaı·ay &a· 

)onunda hazırlanmış olan resim r.cr· 
gisini gezmeye çağırılmışlardır. lfo 

sergide Ankara halkevinin nr şubesi
ne bağlı artistlerin eserleri serilmiş
ti. 84 parça eserden mürekkep olan 
sergi, Ankara Halkevinin, sanat sa

hasında, muhiti için ne kadur fayaaJı 
bir kaynak halinde çalıştığını ispat 

"tab ok..ımu§tur. 

Zaman uzaalugu içınde dest.anları 

kaydedilen bu millet, ancak medeniyo

tin öncüsü olabilir. Atalarımızda yqıyan 
bu i oda yakın çnglarda bazı zaif ve 
durgunluk alametleri gordügumuze ço 
ac:mırn:. Fakat gözlerimizi hemen bu 
devri a§3J"D.k kafumda bilgi ve yurcğin· 
de inan, elinde sa.n'at, duyupında zevk 
dolu türk varlrgına atınca orad.-ı engın ~ 
parl k iııtikbalunizi bulmak için bol bol 
kudret kaynaklanna kavu uruz. Sevinç piyesinden t;..iul bir sahne 

edecek kuvvettedir. Yeni Türkıyenın 
sanat havası içindeki büyük ham!cye 
sanlmış o1an inanlı halkevi artistleri. 
mizden geJecek yıllarda çok daha 
zengin eserler bekliyebiliriz. Ayni yılda 495 köy gezintileri ol

muı 21.000 kişi bu gezintilere katılım§, 
194.000 yurddaıa tüı·lü konuşmalarda 

dersler verilmiştir. Bazı haik ... ' terimiz, 
okumayı ve bilgiyi çevenleı·indeki köy. 
lere yaymak için köy okuma odaları aç· 
mışlar, düzenlemişlerdir. Dışarıda göre
c.cgınız fotograflar, dergiic.r, eserler, 
grafikler halkevleri üyelerinin türlü ça 
lrşmalımnrn bir kısmını li nıtmak isti. 
yor. 

Bu b:r yıl içinde halkevlcrine türlü 
çalışma vesilelcı·i ile giı ip çıkmı§, top
lı: nh yapmış yurdda~larrn &ayısı iki mıl
yonu geçti. 

Sosyal kurumları değerlemek, onla
rın kunıluşlarmdaki erge ile uyg:.ınluk
larrm anlamak için, yaptıkları işlere göz 
ıezdirmck en doğru yol değil midir? 

Medeniyet denilen §eyin tarifi güç. 

~r. Kamuslarda; medeniyet cemiyetle
rin fikri, sınai, ahlaki ... inkişaf tarzıdır; 

yolundaki anlatııında da onan dinamik 
hüviyeti görülür. O insan adını verdiği
miz büyük kuclretin~inde onun bütün 
yelkelerine, ihtİra!lanna uyarak uzun 
~ğlar içinde renk ve şekil a1'T. 7.•l:?ımn 

giıne.i i1e aydınlatılmamış ols:wdr beşer 

Askerlikte, politikada, 6811°at da, e
konomide... Bugünkü başanlanmızı bu 
devrin kajnaklan izah edebilir. İlimde, 
güzel sanatlarda velhasıl bütun büyÜ:. 
bir kültürde muvaffaklyctlcr yaratma. 
mıza da gene bu kaynaklardan besıi 

türk zekası, türlı: enerjisi ve türk kapa. 
sitesi teminattır. 

Değerli bir sosyoloğun dediği gibi 
sosyal organizasyon belli bir zaman için
de geniş ölçüde içgüdü, alışkımlık. duy
gu iıidir. Sosyal ilerleme bunun tam ter
sine geniş ölçüde İnsanın fikri bayatın111 
mahsuludur. Medeniyet denilen şey de 

bu fıkir ve zekirun meyvasıdır. 

llull.·edcrinde11 bel.·lNliklerimi; 
Saym dinleyicilerim! 
Halkevleri konusundan ayrıldığımı 

hiç sarunıyonun. Yukarıda çalışmalarına 

bir kaç rakam ve örnekle iıaret ettiğim 
hallcevleri milletce hem kay1JL-ığa hem ;. 

leriye varmak için açılmıt, çahıan birlik 
atılma, araıbrma merkezleridir. Bunların 
her yıllık gayret yekünlan bizi bir taraf. 
tan varlığımızı anlamağa götüruyor, bir 
taraftan da ileri atılışlar için kafaları· 

mızdnki, yüreklerimizdeki gayretleri 

laklanmızda büyük tef Atatürk'iin t"J 

yüce sözleri çınlamaktadır: 

(Yüksel türk, senin için yükackligin 

hududu yoktur!) 

Bundan sonra programın müzık 

kısnu başladL Ankara Halkevini.ı 

kendi koro&U, B. Atııned Adnanın i. 
daresinde olarak, Özsoy piye$İD• ·en 

gıriı korosunu, Zile türküsünü ve ko 
ro etudiyle "Gençlik yürüyor" marıı· 
nı aöylecliler. Genç kız ve erkekler· 
den mürekkep olan bu koronun be

raberlik ve ahenkle söylediği parça
lar çok alk:qlandı ve bilhassa muırat
fak bit şekilde armonize edilmiı olan 
Zile türküsü çok beğenilerek tetkrar 
ettirildi. Muntazam bir surette çah· 
pn bu genç koroya yarın için bııyük 

umudlar bağlayabiliriz. 

Ankarahlann pek iyi tanıdıkları 

Nihad Esengin'in çaldığı üç saksafon 
p:ırçası, her zamanki gibi takdir top
ladı. Bundan sonra müzik prograrnı
nm en onemli kısmı olan Cumur baı
k.ın lığı filarmoni\< orkestrası konseri
ne ba~andı. Yalnız üc genç kompo· 

lan B. Necil Kazını bugiinün en öntie 
ver alan genç kompozitörlerinden bi· 
ridir. Kendi eserlerinden sonra l 
üç kompozitör halka takdim edilmıt 

lerdir. 

Programm ikinci kıamma, her te· 
yi Anluır" halkevi atölyelerinden b.a-

Sergideki eserler arasında bilhas

sa Cemal Tollunun, Hamid G"nelin. 

1 

Malik Ak:;clin, Nurullah Berkin Sa

ibin eserlerini :1.ikretmelıyi:r.. Yeni )..:· 

tİ.fen gençler arasında da, umud ve· 

Çiçekleri ve kelP-bekleri oynayan çocuklar ho<:alarile beraber 



ren ve tabloları dikkati çeken birçok

ları •ardır. 
Bu Mrci bir laafta müddetle •tik 

•alacakbr. 

OTEY GECEKi BALO 

Halkevlerimizin açıbt yıldönümü 
dolayıaiyle Ankara laalkevi .oayal 
yardım ıubui .meafaatille Halkevi 
!l:'\loDund• öteJ' •ece y ..... olan ba-

Salonlann dekaraıyonunda ve aer· 
vialerin tanziminde görülen mükem
mellik ayrıca kayda deier. Bayan 
Münire Artamm bir vitrin içinde teı
hir edilmit olaa ıuni çiçekleri, bütün 
hazır bulunanları dakikalarca ÖDÜD• 

de tutacak kadar güzeldi. H• biri 
t..irer aanat eeeri olan bu yapma si· 
çekler ..ıoaa •71'1 bir cu:ihe ....-mi 

ti. 

HallN.W. ı.•fJ.,.la ,,........, 5ir llötni 

io çok nezih ve atkın olmayan bir ka- HALKEVl BROŞORO 
labahk içinde, mevaimin en iyi ve en Ankara halkevi, dünkü tören mü-
fazla eilenilen baloau olnuqtur. naaebetiyle, bir yıllık çabpalarmı İ· 

Daima oLhlP sDai ___._ .... ..._ wa- ................. ..... 
mıt olan tedbirler, ..ıonlarm knml· lettirilmit •• 14 ayfahk renkli ka. 
danılamıyacak kadar kalababldat- pak)ı l»ir lıNtiir ......., Ye Pini•· 
maama maai oJdap ~ pfnhl• Lua ............. H ...... · ... fU• 

.--..hat ve sevkli bir sece seçirmİfler· beeinin bir yılda yaptJiı ifler, ~· u 
r. Jdan, w b1I .............. fa.,.Jat .. 

LUS 

aanlarm aaydan ile birlikte raJsam. 
IArla ve reaimlerle anlatıhmfbr• Bu 
ltl'(lfir Aabra Halkeftllin ne kadar 
faydalı bir unıur halinde çahftıinu 
söıteren değerli bir veüadır. 

gün yurdun 
her yanında kutlandı 

8-i mllbab~" A· 
aadola aje•eadaa alclııia"n ...._. 
ler, halkevlerinin dördüncü yd döai
müaün bütiia ülkecle cotkma ve ist
törenlerle kutlanclıi- ulatmakta
dır. Bilha11a ~ halkeYleriM ka'V11-

f&D 33 tehir - ıra..•-·daki -
pek büyüktür. 

Bu nMiD..-.tle w tarafta bn· 
. ,.......... •• .............. verilıllif, 

büıiklmimi• .. ,... .. ....,... pkİI• 
lftittir. Halkevlerillia _._.__. ko· 
aan hoparlCirlerle -ıkalleki tirea 
m 1J1Wıeda ._ ....,_.. ,. ' it
tir. ftrlr .................. .....,.... 
li7'e memleket iflea iade 'bir tek 1ıalp 
..... çarpıp Wr tek kafa ........ 
düfünü bir kerede dab çok eanh Wr 

kilde iıpat etmittir. 

Hukuk ilmini Yay· 
ma Kurumunun 

Ankara radyoslUlda
ki konferans 

serisinde 
1 ~- ................. u " .......... ,.,. ................... . 1 ıoıuaıı, ışlennııuı ıyı &\lmL'Sİnı nasıl esteyebilırsuıız ı Unuımayınııkı 
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Lliia\ AN KARA 
Y.-: Norkrt oon BISCHOFF 
Tir·~ ,..,.. ... : Barlurn 8ELGE 

Uç kıta üzerinde, Bağdad'tan Viyana'ya 
Podolya bozkırlarından Afrika çö1lerine 
"Halifei ruyi zemin" ler namına dunnadan 
pala salhyanlar, ve her yıl bir başka noktada 
kih Kürdlere kMı Arablara, kAh Arnavud
lara, kih Ru~lara, kih Ulahlara, kih Sırb
lara karşı isyanları bastıranlar ve biribirin
den ayrılmak istiyen parçalan kanlannı 
dökmek suretiyle biribirine tehimliyenler 
hep anadolulular, An"idolu çoruklan ol
lllU§tur. 

Nabzı böylece şah damarlarında çarpmış 
olan adam; evine nasılsa bir yıl uğradığı sı
rada çocuğunu yaparak onu bir daha ancak 
~c ., anlı gören adam; köyüne vücudca bi
tı ;t, kafaca bitik ve askerliğe artık yaramaz 
bir şekilde dönen adam, köyünde nasıl is
tensiniz ki bir yeni yaşayışa, bir sağlam ah
laka, bir ileriye doğru gidişe rehber olsun? 

§ birkaç geC't'llk il) kıısııılıık sizı bu hale sokabılır. 

:.:~=~ı Bromural -Knon. 

B. Server iSKlT 1 
~nırlen yaııştırır uykuyu getırır, zararsız, tesırı hoş \ e cııı ı eılı lııı li'i~ 

olup ıınırlennmn sulıünunu çok kıs:ı bır zamanda ı e ,~ ııyede s u 
yeniden dınçleşlırettk olan uykunuzu temin eder 

tarafından i 
" Türk matbuat hukuku " 1 

Mevzuu üzerinde verilecektir 1 Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen Rhın 

P •• 1ırmnnnnm11111wt1MllllftlttMIHIMAtı*8i1ciHllmftM_,1.,ıw I 

') hayatını bir başka i .mştır. Bir in
san ömrü iki büyük işi başannağa yetmoz .. 

Daha yüksek taba alara mensup olan şe
hirli Türk için de vaziyet başka türlü değil
dir. Eğer zabitlik ederek Anadolu köylüsü-: 
nün seferlerine ve zaferlerine iştirak etınemış 
ile, memur olmuştur ve efendi'ıinin hizme
tind~ o diyar senin bu diyar benim memur
luk etmiştir. Bir memur yahut zabit çocu
ğu olarak Selanik'te doğmuştur, Şam'da bü
yümüştür, ilk memuriyetini Musul'da ver
miştir, lstanbula çağnlarak bir müddet "te
veccühü hümayun" a mazhar olmuştur, son
ra Anadolu'nun bir tarafına sürülmüstür, 
tekrar affedilmiş yahut yeni padişah tara· 
fmdan Yanya valisi tayin olunmuştur. Ya
hut ömrünün son senelerini Boğaziçi'nin bir 
tarafında, sihir ve füsun beldesinin kubbe· 
teri ve minareleri karşısında geçirmektedin 

On dördüncü asırdan on dokuzuncu asra 
kadar her türkün hayatı, aşağı yukan bun
dan iyarettir. İstisnalar, nadirdir. Çünkü 
Türkler, kocaman imparatorlukta, hikim 
unsur, hakim millettir. İmparatorluğun son 
yıllarında nufusun yansım, daha evclleri \fse 
beşte birini yani daima salliyeti teşkil et-

tikleri halde, bütün o milletlerle toprakların 
müdafaası, muhafazası ve idaresi, onlara 
düşüyordu. 

Bütün öteki meslekler, hemen istisnasız 
olarak, diğer milletlerin, Rumlarm, Ermeni
lerin, Yahudilerin, Suriyelilerin ve Lövan
tenlerin elinde idi. 

Ticaret ile ekseri zenaatlerde, sarrafbk
ta, vapurculukta ve büyük bir nisbet dahilin
d4: serbest sanatlarda, bir tek Türkün çalış
~gı görülmemiştir. Bu yüzdendir ki Tilrlde
~n hayatı şehirli bir burjuvazinin ananele
nnden mahrum kalmıştır. 

Halbuki batıda bir burjuvazi vardı ki. bir 
çok nesillerin devamınca mahalli teşkilatı 
ve loncaları vasıtasiy•e tradisyon yaratmış, 
bildiğini ileri g-ötünnüs ve muhafaza etmi~ 
ve modem kültürün te'Tlellerini atmıstır. 
İtalyan cumuriyetleri ile Hansa'nm tic~ret 
ehlini. Au~sburg, Milano ve Paris'in han· 
kert.erini, Ma,,chester ve Ruhr'un encfü tı • 
prensiplerini Tiirkiyede bulamavız B•mun 
içindir ki Türk milleti. h•· g-ihi varhklarır 
yanyarıya yaratmış oldukları artistik vr 
kültürel kıymetleri ve hu ı;:ervet k::ıvn-ıklar· 
nm yerden binlerce zengin şehir fıskı. tmaK 
hadisesini tanıyamamıştır. 

Fakat Türklerin meçhulü kalan sade Ha. 
tı'daki evsafı haiz bir burjuazi değildır. 
Türklerde asıl bir sınıf da olmamıştır. Ger
çi kudretli beyler her .zaman görülmii§tiır. 
Eyaletler uzaklaştıkça derebeylik arzulan 
ve teşebbüsleri de çoğalmıştır. Fakat bu de
rebeylikler, hukuku bir bazdan daima mah
rum kalmışlardır. Avrupa'daki Kayserler
den ve kırallardan daha uyanık olan padi
pblar. babadan oğula kanun tarikiyle inti
kaJ eden derebeylik erin teşekkülüne daırna 
mani olmasını bilmişlerdir. 

Mirasta, oğulun değil de en yaşlırun aile 
babası tanınması, padişahların bu işini ko
laylaştırmıştır. Büyük kard.!şten sonra kü
çük ka~deş. aınucadan ~ yeğen gelıniş 
ve nadtren, babanın yenn' oğul almıştır. 

Göçebe oymakta da usul budur. İdare da
ima en tecriibelinin elinde kalmahdu. Mi· 
ras usulünün böyle olması, aileyi Batı'da 
oMu unrl:ın fazla genişletmiş fakat bwıa 
mu':abil hir soy büvüklüğüne erişen ailede 
B ı ~iıe~inin dinamizmine ver buakmannt
tır Cenı:a :~r göcebelikte esas olan poligam• 
vanrrı ı.ak1T!' olust1 aile dinamizmİJlill auıl· 
m"'sma aynca seJeb olmustur. 

(Sunu var) 
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tTAL Y A--HABES HARBİ . ' 
Cenupta ufak çarpışmalaı· oluyor. 

halyanlar sıtma yüzünden biraz geriledi. 

Şimal cephesinde derin bir sükun var 
ı..ondN, 23 (A.A.) - Royter bildi. 

ftyor: • 
Ha.betlerin ciddi bir takım muvaffaki

yet.izlildere uğradıkları geçen haftarun 

tiddetli muharebelerinden sonra şimal 
-oepheıinde bir sükun başlamışhr . 

Habeı hiikümeti Romada dolaşan 
haberlerin tersine olarak italyanlarm 
Amba Alagi sırtlarını aldığını teyid et-
memekte ve italyan resmi tebliğlerinin 
de bunlardan bahıetmediğini tebarüz et. 

tirmektedirler. 
Mareıal Badogliyo, "cenub cephesin

de kayde değer bir liey yoktur'' diyor 
iıe de babeş yarı resmi mahfillerini.o ver
diklet"İ haberlere göre, italyanlar N egelli 
mıntakaıında bir kaç mil geriye çekilrnit
lerdir. Bu gerjye çekilmenin ıebebi ışıt. 
ma ve münakale güçlüğüdür Kuvvetle 

tÖylenildiğine göre 15 den fazla baıta 
Mogadiı:ro'ya doğru yola çıkardmııtır. 
Vıe itıalyaruat" Negelli'de bulunan asker
lerinin yiyecekleriyle motörlü kıtaların 
su Ye benzinini Dolo'dan oraya kadaı 
ııöndennek hususunda büyük güçlükler 

çdcmekredirter. 

Gene yarı resmi habeş mahhuen.ne 
bildirildiğine göre büyük bir hava faa
liyeti her tarafta görülmekte ve İtalyan 
tayyareleri Sidamo vilayetindeki küyie

ı·i hergün bomhardunan etmektedirler. 
~ll'egeUicivarında Decaz, Makonnen Vos. 
sen kuvvetleriyle İtalyan kıtaları arasrn· 
da bazı çarpışmalar kaydolunmuştur. 

Habeşler bir İtalyan keşif koluna baskın 
yapmışlar, 10 İtalyanı öldürmüşler ve lS 
ini de yaralamışlardır. 

Habeş dış işleri baka~ı Royter mu
habirine şunları söylemiştir: 

'~- SkotıJ valisi Decaz Admassu'. 
nun İtalyanlara hizmet ettiğinden dolayı 
tevkif edildiği haberi tamamen asdıız. 
dır. Volkayt valisi Ayelu'nün kard~i 

böyle bir şey yapamaz.,. 

B iiyük bir miıing 
Adisababa, 23 (A.A.) - Bugiin bu

rada, on binlerce kişinin bulunduğu bü
yük bir miting yapılmış ve ıöylevle.- ve
ren hıristiyan din adamlan, İtalyan teca• 
vüzü karşısında müslüman ve hıristiyan 
mezheplerinin bir1eşmi§ olduklarını be
lirtmişlerdir. 

İngilterenin habeşlere yapacağı yardrm dolayısiyle 

Popolo di Romanın hir yazısı 
Roma, 23 (A.A.) - Popolo di 

Roma gazetesi, İngilizler tarafın
dan Habeşistan'a mali bir yar -
dımda bulunulduğu takdirde bu -
mm İtalya tarafından hayrelle kar
tılanmıyacağını söylemekte ve: 
~P.öyle bir hal yeni bir hadise ola
cak değildir; çünkü İngiltere, bir 
ıenedenberi Habeşistan'a para ve 
mal bakımından yardımda bulun
maktadır.,, diye yazmaktadır. 

Popolo di Roma, Hab{. J • Jtan'a 
mali yardım meselesinin B. Eden 
tarafından, onsekizler komitesin -
de bahsedilmesi ihtimalini kaygı 

ile karşılıyarak şu neticeye var -
maktadır: Kısaca zecri tedbirler -
den sonra, işte Avrupa, Avrupa 
ülkelerinden olan İtalya'ya karşı 
afrikalı bir ülke ile açıktan açığa 
birleşmiştir •• , 

Kısa Dış Haberler 
• Evelsi gün Ramilis zırhhsmda 

ölü olarak bulunan subayın bir kaza.. 
ya kurban gittiği anlaşılıruttır. 

* Fransa ile lıveç arasındaki tİca· 
ret andla§ması yenilenmİ§tir. 

* ispanyada Kadiks'de 41 siyasi 
mabkUm. serbest bırakılmı§trr. 1934 
lhtilalmde işten çıkarılan Madrid tu
nel ve tramvay memurları yeniden i~ 
bathyacaklardır. 

*Japon seçimle .. inde hükümet 245 
mebu.luk.la ekseriyeti ka.zanmı§tır. 

Bütün parliınento azası ise 466 dır. 
Proleter parti namzetleri büyÜk ek. 
aeriyetle ııeçilmittir. 

* ltaly.a - macar kültür enstitüsü 
törenle açılmıştır. 

* Milletler cemiyeti asamblesi top
lanıncaya kadar ingi1İ2: generalı Mol
kolm mülteciler komiserliğine tayin 
edilmİ§tİr. 

* Japonyadaki son zelzelenin bi
lançosu tudur ı 11 ölü, 34 ağır yaralr, 
50 den fazla yıkık ev. 

* Kaliforniya açıklarmda ate§ al· 
mı§ olan Albert Hul adlı petrol gemi· 
ıindeki yangın aöndürülmüştür. 

* Transatlantik seyrisefain kum• 
panyalan yolcu tarifeleri üzerinde 
anlaşmışlardlJ'. 

* lngiliz bükümeti, bir kısmı ha· 
beş harbt dolayisiyle Kenya, 1. Soma
hsı, Aden ve Maltada alınacak ted· 
birlere harcanmak üzere, yeniden 217 
milyonluk munzam tahsisat istemiı· 
tir. 

*Yunan kıralı ve veliaht Yanyaya 
varmışlar ve .şarbaym nutkunu din
ledikten aonra Y anya garnizonunun 
bir geçid alayında ve belediyenin zi
yafetinde bulunmuşlardır. 

Gece kıral ve veliaht şerefleri
ne büyük bir fener alayı yapılmış
tır. Dün saat 13 de otomobille 
Yanya'dan ayrılan kıral ve veliaht 
bugün ö~leye doğru Atina' da bu
lunacaklardır. 

* 15. yaşında bir danimarkalr kız 
500 yardalık krovl yüzme yan§ reko· 
runu kmnqtır. 

41 Civzeppe Borgeze adb bir prem 
aahtekarldc ve karııhluız çek ketide· 

si suçlarından Floransada yakalan

bU§tar. 

"' ltalyada Avigliano barutane· 
sinde bir patlama ol.mu§, yedi İ§çi 
yaralanmıştır. 

* l.spanyadaki son seçimler esna.. 
amda muhtelif yerlerde hadiseler çık· 
hğı için yeniden aeçim yapdacakttr. 
Sonuç bu~ün ilan edilecektir. 

~Pekinde komünist propagan
da.ti yapmaktan suçlu birçok ta -
le be yakalanmıştır. Alman ciddi 
tedbirler sayesinde hu gibi hare • 
ketlerin önüne geçileceği sanıl • 
maktadır. 

:r. B. Musolini evelki akşam 
mekanik demir endüstrisi birliği -
nin ilk toplantısına başkanlık et· 
miştir. 

:(.Dün Berlin'de spor sarayın -
da yapılan büyük bir törende et -
ki alman muharibleri federaayo· 
nuna yeni bayrakları verilmiştir. 

İspanya'da feyezanlar 

Birçok. köyler 
su altında 

Madrid, 23 (A.A.) -Vilayet· 
terden f ey ezanlar hakkında çok 
acddı haberler gelmektedir. Sevil, 
Zamora ve Valladolid'de bir çok 
insan boğulmuştur. Sevil' de birçok 
köyler tamamiyle su altında kal -
mıştır. Bazı sokaklarda sular bir
kaç metreyi bulmuştur. Sular ta· 
rafından kuşablan bir çok köyle
re tayyarelerle yiyecek atılmakta
dır. Şiddetli yağmurlar kurtarma 
işlerini güçleştirmektedir. Zarar 
fevkalade ebemiyetlidir. 

Valladolid' de sular Senrantes 
müzesini basmıs ve Servantes za • 
manından kalma meşhur 2000 
cildlik kütüphane ve mobilyeler 
taınamiyle yok olmuştur. Duero 
nehrinin suları da beş metre ka -
dar yükselmiştir. 

Sardo civarında 40 metrelik 
bir köprüyü aular götürmübtür. 
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!DIŞ HABERLER 
ÇEK BAŞBAKANININ 

RELGRAll zıv ARETI 

B. Jlodza vol~uluk 
·' 

~ehe1)lerini anlatıyor . 
Selgt·ad, ~3 {A.A.) - li. Hodza bu 

sabah Uplonatsa ve Avala dağ.ına git· 
mi.~ kıra! J\.leksadrın ve Mt.çhul ... skerin 
m~z:arlığma çelenk koymuştur. 

B. Hod.ı:a Belgrad'a dönüşünde, B. 
Stoyadinov;ç ile ikinci dafa olarak siyaın 
bir mükk.ıtta hulunmuştur. Bu mülakat, 
dış işlerinde verilecek hususi bir öğle 
yemeğinden sonra devam edecektir. 

Belgrad, 23 (A.A.J - Çekoslovakya 
başhaktım B. Hodza yarı resmi Vreme 
gazetesine, Bdgrad'r ziyareti sebeblerini 
ıöyle izah etmiştir: 

"Niyetim yugoslav devlet adamlaı•ı 
ile iki memleketin istikbalini alikalandı

ran bütün meıeleleri görüşmektir. Ayni 
sunanda duygularım şu merkezdedir ki 
Tuna havzaıının organize edilmesi için 
yeni oir teşebbüs yapılmak üzere pıiko. 
lojik zaman gelmiştir ve sanıyorum ki 
bu hususla bir ademi muvaffakiyetle 
kar§ılaşmıyacağız." 

Gazetelerin düıürıceleri 
Belgrad, 23 (A.A.) - Basm Avuı· 

turya istiklali ve Avuaturyanın itil:'Af 
devletleriyle siyasal ve ekonomik elbir
liği yapması meselelerinden uzun uzadı· 
ya bahsetmektedir. Bu meseleler, timdiki 
Belgrad konuşmalarmın başlıca mevzu
udur. 

Gazetelerın çoğu, muhtemel ~tice. 
lerı keı;tirmek hususunda az çok ihf. .. 
h davrar..rnaktadırlar. Liubliana'da çıkan 
''Slovense'' gazetesi diyor ki: 

·'Bizim fikrimizce, mesele yalmz Anş
lus ile Habsburg'lar arasında bir tercıh 
yapmaktan ibaret değildir. Üçüncü bir 
ihtimal olduğuna kaniiz. Tek hakiki İnl· 
kan da budur: A'Vusturya olduğu gibi 
kalarak, AnşLuı'suz ve Habsburg'auz ya
ıamak hususundaki azmini açıkça söyle. 
melidir. Bu takdirde büyük devletlerle 
ve diğerleriyle mutabık kalarak onun 
istiklaline inanabilmek için kafi teminat 
bulmalı: zor obnıyacaktır.'• 

Foreyn Ofisin çalışmaları 

Londra, 23 (A.A.) - Dıt işleri 
bakanlığınm bütün daireleri, ıim
diki dış sıyasa meselelerini göz
den geçirmek ve kabine görüşme
lerine mevzu olacak raporlan ha· 
ztrlamak üzere geçen hafta içinde 
büyük bir faaliyetle çalışmışlar -
dır. 

Havas Ajansı muhabirinin bil
dirdiğine göre, buraporlar Alman
ya'nın umumi vaziyetinden, ezcüm-
le askerlikten ayrılmış bölgeler -
den, Lokarno andlaşmasından, 
fransız - sovyet paktından, Avus
turya ve Tuna meselelerinden, de. 
niz silahlarının tahdidinden ve 
yapılması düşünülen hava paktın
dan bahsetmektedir. 

Sanıldığma göre, bu çalışma -
lar, dış işleri memurları arasında 
bazı tayjnler ve değişikliklerle 
alakahdır. Ezcümle, B. Kadogan
m, Sir Viktor Kıllesley'in yerine 
daimi müsteşarlığa tayin edilme
si ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Dış işleri bakaniyle temasta 
bulunan şahsiyetler, bu çalı rmala· 
rı, "Milletler Cemiyeti Birliği., nin 
artmakta olan tesirine atfetmek -
te ve bu tesirin, şu sırada, B. 
Eden üzerinde bilhassa kuvvetli 
olduğunu söylemektedirler. 

Yunanistan' da 
Temeı·kilz kabinesi 

kurulabilecek mi? 
Atina, 23 (A.A.)- Atina a

jansı bildiriyor: Gazetelerin ver
dikleri haberlere göre, bir temer
küz hükümeti teşkili için son bir 
gayret daha yapılacaktır. Maama
fih bütün partiler taraf mdan tutu
lan parlamento harici sahsiyetler
den mürekkep bir kabine fikri. 
J{it•~kçe mevk• kazanıra benzemek 
f.,1t!lr. 

Mançukuo - Mongol sınır anlaşmazlığı 

Ilır tetkik heyeti kurulacak 

i\longolistan topralarına yeni ~ir 
Japon taarruzu bel<leniyoı· 

Moskova, 23 (A.A.) -Tasa -
jansı bildiriyor: Japon büyük el
çisi B. Ota, 21 şubat tarihinde dış 
işleri komiser vekili B. Stomanya
kof'u ziyaret ederek kendisine 
Sovyet hükümeti tarafından ileri 
sürülen hudud hadiseleri üzerin 
de tahkikat icra etmek ·· ' -
rulacak muhtelit komisyonlara bi
taraf aza ilavesi teklifini japon 
hükümetinin kabule değer gönne
diğini bildirmiş ve Sovyet hükü -
metinin bu teklif üzerinde ısrar 
etmemesini rica eylemiştir. 

B. Stomanyakof verdiği cevab
ta Sovyet hükümetinin bu komis
yona bitaraf azanın da girmesini 
hakikatin daha açık bir surette 
belli olması bakımından daima ar
zu edilir bir hal olarak telakkide 
devam etmekte olduğwıu bildir -
mit ve eğer Japonya bu teklifi ka· 
bul edilmez telakki ederse Sovyet 
hükümetinin bu hadiseye müte • 
eşsif olmakla beraber sulhun men
faati adına japon hükümetinin 
arzusuna katılarak hudud hadise
lerinin yalnız Sovyet Rusya, Ja • 
ponya ve Mançuko delegelerinden 
mürekkeb muhtelit bir komisyo..ı 
tarafından tetkik edilmesini kabul 
edeceğini ilave eylemiştir. 

Bu muhtelit komisyonda iki ta
rafın aynı mikdarda delegesi ola
cak ve hu iki tarafı bir tarafta 
Sovyet Rusya ve diğer tarafta Ja. 

ponya ve Mançuko teşkil ede~ek
tir. 

Bundan başka, 8. Stomanya -
kof Mançuko ile Mongolh:~ ., halk 
cumuriyeti arasında gittikçe sık
laşmakta olan budud hadiseleri
nin de uzak şakrta sulh için bir 
tehlike kaynağı teşkil etmekte ol
duğunu ve bu aebebten Sovyet 
Rusya hükümetini ciddi surette 
kaygıya düşürdüğünü bildirmiş 
ve Mongolistan halk cumuriyeti 
nin vaktiyle Mançurya istasyonun 
daki görüşme sırasında ileri)'~ 
sürdüğü teklifi mevzuu bahsede -
rek bu cumuriyetle 1921 den beri 
dostça münasebetleri olan Sovyet 
Rusya hükümetinin, bu cumuriyet 
ile Mançuko arasındaki bütün hu· 
dud hadiselerini halletmek ve bun
ların istikbalde önüne geçmek ü -
zere aynca bu iş için de bir muhte
lit komisyon kurulması istenilecek 
bir keyfiyet telakki eylemekte ol
duğunu ilave eylemiştir. 

8. Ota bu teklifi hükümetine 
bildirmeği vadeylemiştir. 

1" eni bir tecavüz bekl,eniyor 

Moskova, 23 (A.A.) -Tasa· 
jansmm Ulanbator'dan haber al· 
dığma göre yeni bazı japon kıta -
lan Buirnor gölü mmtakasına doğ. 
nı hareket etmişlerdir. Bugünlel" -
de Mongolistan arazisine yeni bir 
japon tecavfü:ü beklenmektedir. 

Boralı i\merika cumurreisliğine 
namzetliğini koydu 

Vaşington, 23 (A.A.) - Sena
dan Borab, Cumur Reisi için, cu
muriyetçiler adma namzedliğini 
koymuştur. 

Borah, dün Corc V aşington'un 
doğumunun kutlandığı sırada bir 
nutuk aöylemiıtir. 

4.merika Cumur reisliğine namzedliğin 
koyan B. Borah 

Mumaileyh, Amerikanın güt -
tüğü bitaraflık siyasetine karşı 
Avrupa' da yapılan propaganda -
dan bahsederek, büyük Britanya
nın vaziyetine karşı isvan etmiş ve 
" İngiltere yalnız kendi müttefik -
lerini düşünüyorı Japonya Mançu· 
ri'yi istila ettiği zaman İngiltere 
bitaraf kalmıştır. Fakat milli men
faatları onu· italyan - habeş an 
laşmazhğmda "daha az bitaraf,, 
davranmağa sevketmiştir.,, demiş
tir. 

Borah, lngiltere'nin, istedi Jİ şe
kilde bitaraf kalmak hakkına sa 
hib olduunu söyliyerek sözüne 
şöyle devam etmiştir: 

'' - Ancak, Birleşik Amerika' -
nın Afrika hadisesinde l- ;taraf bir 
siyaset takib etmesi harhı teşvik 
ettiği veya benci:ce vahud a~ '.ik
ıız~a hedefler güttüğü zannı uyan 
dnamaz. Büyi•k Britan.,.a'run sı1v~ 
seti, daima d(\n~n.nıasım kendi 
m~nfailtleı;inin tehdide maruz kal· 
dığı noktava gönc1°r....,.esind~n iba-

rettir. Bu siyaseti takib etmemİ.f 
olsaydı, bu geniş imparatorluk, ça• 
buk yıkılırdı, ıavafçıla:rdan biri • 
nin ezilmesine faal surette iıtirak 
etmemizi katiyen istiyenler bita
raflığa kuvvetle bağlı Amerika 
kamoyu karşısında, bitaraflık 
alevhinde mücadeleye başlamış • 
lardır. ,, 

Borah, eski dünyaya aid işler -
den ve siyasi münakaşalardan ap
açık bir surette uzak kalmalarını 
amerikalılara tavsiye ederek sö -
zünü bitirmiştir. 

Heyecanlı bir haber : 

llügenherg 
.öldürülmüs mü? 

' Londra, 23 (A.A.) - Nev ;;,ta. 
tesman gazetesi, Bertin muhab1 
rinden aldığı bir mektubu "H ·i
genberg ne oldu?" ba~Iığı a1 .. a::c' :ı. 
neşretmektedir. 

Bu muhabire göre, 1935 eylu· 
lünde Niirenberg'deki Rayştag 
toplantısında yahudilerin aleyhin
de olup Nürenberg kanunları adiy 
le çıkarılmıs olan kanun'"rın tas
dik edildi~i celse esnasında B. 
Hitler'den sonra B. Göring ·ıtku
na başlayınca Hügenberg av:ı.l'{a 
kalkarak hu kanunları ş;~fl .. tle 
protesto etmek istemiştir. E'·n o 
üzerine radyo ne8rİyab hemen 
durdurulmus ve arkacla~t .. rı !!ü -
ııenberg'in üzerine atılarak ken -
disini yere sermislerdir. O zaman
danberi de Hüe.enherb'den hiç bir 
haber ... s. .... :>\,.,..,f'ını"tır. 

Habe1 1°1.:::.ib ediliyor. 
Berlin, 23 r A.A.) - Nev Sta

tesman gazete.cinin neşretti~i ha• 
her tamamen asılsızdır. Hügen -

1 
berg geçen ay Ufa filim sirketinin 
akıı;iyonerler toplantısmd.:t. bulnn-

1 
muş ve daha ~eçenlerde B. Hitler 
kendisinin yı~dönü.:-atlni.1 kutfo.mıı-
trr. 



• 
Jandarma Genel Komutaııl~ An· 

kara Satınalma Komisyonundan: 
1 - Eldeki vasıflarına uygun ( 1500) kilo Eğ~r ~bunu eksilt· 

me· k 1 tur Eksiltmesi 29-2-936 cumartesı gunU saat (10) 
da} ~nk:~~d~uİand.arma Genel Komutanlığı kurağında satmalma 

komısyonunda yapılacaktır. . d • b' ·ıen sabun şartna~ıi 
2 - ( 1500) kilosuna (750) lıra eger ıçı 

1 k k · ndan alınabifü parasu o ara omısyo . i . 1 · ( 56) Ura (25) ku· 
3 - Eksiltme pazatlrfma gırmek stıyen enn. 

. kt b ·ıe ~n ve saatında komısvonıı bas vurma· 
~u~l k tcmınat me u u 1 "' _ 557 I~ (321) 

1 

filli 1\1 .. <laf au ,, e ,, al~ti 
Deniz Merkez Satına r · Komisyonundan: 

T h . d'l "--del vüz. kırk bin : ira olan ücyuzel!i Ton 
- a mın e ı en ~ M ·· k 9 Mart fl .. nak sava konmustur. una asa · 
m kapalı zar a mu k d M'ff 1V!üdfaa Vekaleti bi 
azartcsi unü saat 15 de An ara " ı ı 

n d" .. da "yapdı~l~akt~.d l mul::a ilinde ~artmırresini almak i~.te!.'enle 
" - e ı ıra e c . d 9 Mart 935 gunu saat 

tin her gu··n münakıısasına e:ireceklerın e - - 1 k 
· ktt ı ve 2490 numara ı anunun 

15 de (7350) liralık tem nat <n tr> arı .. 
ablci d hT de vesi :tlarile komic;yona muracaatları. . 

3 Z
a ıf;:-

9 
• M-.. t 93~ • ni.' saat 14 e kadar komısvona ve· 

- ar ~r 1-613 
ti 0

"1 bulunacaktır. (362 

rhhat ve Ictimai Muavenet vekaleti 

İsk;uı 11 um ii< Ü " ii(riiııdPn: 
1 k 

.. d.. u unce cıns ve mıkdarı ve fenni şera-
1 - s an umum mu ur rl k' ·· ı için on 

iti ayr ayrı tesbit edileen tiple~de Tr~kya a 1 goçmen er 
b' n • lıkl · al ett"rılecektır. 
ı~ pu puK plazkarb a ~ 28 ınc:i cuma günü saat on beste sıhat 

- azar ı u su n . 1 k k ·svorıda yapıla-
Vı>lı t"nde • tec;~rl k 2i nde tap anaca omı 

cattttr . . ı Ankarada iskcin umum 
3 - lsteklı eı buna aıd --artname en . ~ .. <l .. l .. kle 

müd""rlu;.,ünden ve İstanbul. t~~r. Çanakkale ıskan mu ur u • 
riyJe K c2eli valili2inden alabilırler. _ . .. 

4 - İst kl"l rtnamedeki '<erait daıresınde ve muayyen gun 
e ı er şa. "{ . . 345) 1-571 

ve sa tte komisyona müracaat etmeiıdır. ( 

i )" I\1iiılaf aa \ 7 ~ al··ti 
Deniz merkez satınalma komisyonundan 

1 - Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan 5000 Ton Veleş Kar: 
dif komürünün k<'palı zarfla münakasası 2 • Mart • 936 pazartesı 
günü saat 14 te Milli Müdafaa Vekaleti binasınd.a .yapılaca~tı.r. 

2 - 450 kuruş mukabilinde Yerilen şartn?mesını ahı~ak ısuredn· 
l ·· · · , dec,,klerın de yrvmı mezkur e 
erın her gün, munakasaya 1.:;tıra'< e - .. 1 5750 lıralık teminat mektupl:rrı ve 2490 numaralı kanuna gore be • 

ge erile koınisyona ml.iracaatları. , 
3 _ zarflar 2 . Mart . 936 günü azami saat 13 e r.aclar komis-

vona \lerilmic; huhmacaktrı <325) 1-559 

·\nkara Valili§ndPn: 
ı - 5.3.935 t arihine rastlıyan persembe günü :.aat 15 de Anka

ra vııa ·eti binasında toplanan vila t daimi encümeni_ odasında 
170067 lira 69 kuruş. keşif: bedeli olan Ankara • Kırsehı.r yolunun 
iltisakını te$kil eden takriben 2-1-37 5Km. tuliinde N:ca:ı b~_Y c~d· 
d ı . istasyon _ yeni tilyyare meyda:r.ıı yolunun tes~ıyeı t:ırabıye 
Sln ı i.t!"alit makadam şose ve beton a falt kaplama ın~atr t~e mu
vakkat kabul il" kati kabul arasında geçecek dört senelık mu.tema· 
di tamiratı isleri kapalı zarf usuliyle ve Z5 gün müddetle eksıltme-
ye konu m~tur. · · 

2 - H susi şartname. eksıltme şartnamesi mukave!e pr~1esı ve 
silsilei fiyat cetveli 500 kuruş mukabilinde Ankara ··nlayetı Nafra 
M.. · - e-ünde \ erilecekti r. 

3 - Muvakkat teminat 10203 lira 38 kuruştur· . . 
4 İsteklilerin teklif mektupları bu işi yapabilec:_kler~ne daır 

Ankara vilayeti Naha müdürlüğünden aldıkları fennı ehlıyet ve· 
sikaları ticaret odası vesikasiyle muvakkat teminatları. 5-3-936_per
~ınbe günü saat 14 de kadar ihaleyi yapacak olan daımi encumen 
rivasetine vermelrri tanmdır (28~) 1-493 -

l\lilli Müdnfaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satmalm~ Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bede i yüzbin bes"'iz lira olan üçyüz Ton 
benzin kapalı_ zarfla münakasaya konmnstur. Mün.ak.asa .. 9 • Mart· 
9~t pazarts.i günü sa.at on üç: buçukta Ankarada Mılh Mudafaa Ve· 
k.lletı binasında vaptlacaktır. . . 

2 - 503 kuruş mukabilinde şaı tnam"sini almak istıyenlerın heı 
~Üıı. M ünak.asasına gireceklerin de 9 - Mart - 936 günü saat ıs;s dAe 
(62~5) liralık temin.at mektupları ve 2490 numaralı kanun\ln ahka· 
nıı dahilinde vesikalarile komisyona müracaatları. 

3 - Zarflar 9 • Mart _ 936 güni.1 sırnt 13 e kadar Komisyona ve· 
_:ilıniş bulunacaktır. (363) 1-6-14 ____ _ 

Babke. ir ilhavlığınd an: 
Ayvalık - Burhaniye v~lunun O • 11+ 190 kilometreleri arasında 

ve bedeli kesfi (15146) lira (94) kuruş olan kısm_ınm ~apalı .zarf 
usuliyle eksiİtme günü olan 6 subat 936 gününde ıstekli çı~amış 
0~uğundan ayni ı;erait dairesinde bir ay zarfm~a pazar~ıkla verılme
&ıne karar verilmiştir. Eksiltmeye r.irehilmek içın bedelı keşfin % 7 •5 

oJan (1136) lira (3) kuruş muvakkat temi~at vermc.~i.~e-~~n~~~ 
baska n:ıfıa isleriyle uğrasdtğma dair Rahkesır nafra mudurlugun 
tasrlıkJi vesika a··cı.-,.rmesi lli.,.rmd•r. (~~" • 1-622 

Doktor 

Ali ~1aruf f i'nver 

DERt F1RENG1 VE BELSO 
ÖUKI UGU HASTALIKLARl 

!'OTEH A ssrsı 

Tabakhclne cadde.si basında AJ. 
bntış solralıt Nn.: l '1'. Ha~arm.ı 
\er ·· r.un 9 · 13 ve 15 • 20 ve kadaı 

ı.,. • • T',.Jıafon ~ 1298 

hastalıkları mütehassrsı 

Raif (;ürün ~ 
~ 

Sabık Eskişehir askeri bas. ~ 
tanesi göz hekimi ~ 

Balıkpazarı Çıkırıkçriar yo
ku~u alt başında eski jandaı· 

ma komutanlığı binasında 
No. 45 

Öğleden sonra hastalarını 
kabul eaer. 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Bergaına garnizonundaki kıtalar için 143 Ton un kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Beher kilosuna 15 kuruş fiat tahmin edilmistir. Muvakkat 

temjnat 1608 lira 75 kuruştur. 
3 - Eksiltme Bergamada uzun çarşıda komisyon bi~asın?a ~6 

şubat 936 çarşamba günü saat onbeşde yapılacalmdan ısteklılerın 
saat on dörde kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri ve 
2490 sayıiı kanunda yazılı vesikalarını beralıerlerincle bulundur
nah11 Jierektir. 

4 -· $artnameler komisyonda her gün görülebilir. (315) 1-507 

l'ürk Hava l\uruınu 

BlTY.lTK PlY ,t\NGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci kes\de 11 Mart 936 dadır. 

HiiYiik ilmımiw 35.000 
Liraflır 

Ayrıca~ 15.000 12.00010 000 liralık 

ikramiyelerle 20.0!'0 liralık bir 
mükAf at vardrr. 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satınalma l{o misyonu ilanları 

t LAN 

1 

Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ve verenler 
7 / 4/ 936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada !da
rebinasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2196,52 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etiği vesikalarr ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelrinde satılmaktadır. (343} 

1 • 671 

İLAN 

Beherinin muhammen beleli 162 kuruş 31 santim olan 140.ÖOO 
tane kayrn travers 9/Mart/1936 pazartesi günü saat ıs de kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12606,70 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 1135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar-
paşa veznelerinde satrlmaktadır. (365) 1-615 

İLAN 

Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9.4.936 
perşembe günü saat 15.30 da kapalr zarf usulü ile An.karada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkatteminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve t~kl~flerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermelerı lazımdır. Şartnameler 385 ku
ru~ mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. {392) 1-693 

inhisarlar Umum 
l\Jüdürlüğüden : 

1 - Sıvasta yaptırılacak 15.~00 lira 71 kurus keşif bedelli Tuz 
ambarı kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 10 Mart 1936 salı günü saat ıı de Kabataşta İn
hisarlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1162 lira 55 kurustur. 
4 - İstekliler ihaleden en .az bes gün evvel İnhisarlar İnşaat 

Şubesine gelerek diplomalı Mımar ve Mühendi~ olduklarını ve 
evvelce 10000 liralık yeni resmi bina yapmıs olduklarmı mukave
le ve kal5ul raporu ile isbat ettikten ve ehİiyet vesikası aldık
tan sonra 76 kuruş mukabilinde keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 10 a ka
dar komisyon Reisine makbuz mqkabi1i de verilmiş o;malrdır. 

(937) 1-095 

SAYFA 7 

Ankara Belediye Reisliği İlfuılan 

lLAN 
1 - Yenişchirdc ı 164 üncü adanm 3 sayılı parselinde Tekirdağı 

saylavx Faik Öztürke aid arsa ile şuyulandınlan beledıye malı (201 J 
M2 yer açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1005) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (7 5.38) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını görmek isteyenler her gün muhası•be

yc gelebilirler. 
5 - İhale 9.3.936 pazartesi günü saat on beşdc muhasebede yapı-

lacaktır. (387) 1-627 
Euıııınn111111111111111111mııııııınnnıınııımn111111amınıı-ımı111mıııuınnıııwıınmıırııı111m.ıru nı ımmıı nıımııııımııııııııımıuıııınm E 
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! Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğt ; 
~ ; 

S~trrı A lm~ Knmi~vnnu il~n lan -
i 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
100 ADET BİL YALI YATAK 

Tahmin edilen bedeli (2800) lira olan vukarıda miktarı ve cin
si yazıh malzeme Askeri Fabriklar Umum Müdürli.ig'J satınalma Ko· 
misyonuncr 8 Nisan 936 harihinde çarşanba günu saat 14 te Açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisvondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (210) lira \'e 2490 numara
lı kanununun 2. ve 3. man 1eleriııdeki ve-:.,ikle mezkiır ~iin ve saatte 
komisyona murrıcaııtları. ( 416) 

Ankarada J·u1<l·tr~na 

nıntanl~ı Sutıııahna 

ıuından: 
1 

( ;ent'I 1( o

l onı i~' u-. 

1 - Ceşit ve numaraları sartnam~de vazılı (8. ve} im • al · 
aı.crl.-: rk5iltme ile 2-3-936 pazarte ·i günü '<aat (15) t ~atın alıtıacaR· 
tır. 

' - Nalların tümüne (~537) lira ( 50) kuruş d geı verılmb. 
ilk •eminatı (190) lira (32) kuruştur 

~ - istekliler şartnamevi parasız komı:.von<l n al;ıbilirleı 8k
siltmeye gireceklerin ilk teminat makbuz \•eva h;ınka mektu nı ıle 
ek«iltme gün ve saatinde komisyona bas vurmaları (332) 1-57ı 

({ara c • a 1 ~~' J~ ara'"" ı :\ 1 i i • 1iir19; ·~; i u' 1 fl n: 
l·Maıt-936 tarihinden ,ağ.mm sonun ·ııd:u i.;t"!tsal ~ıı naca 

ııara vayla ve ova koyun sütleri 2'l subaı Q3fl c;'llı ırrn·i -..aat on beste 
q~rs;ı baytar müdürlüğiind ~ı nı arttırm uo::.ı·lu ilr sat1! ,.. hır. 
Meher litresine (redi) kıırus muhammen kıymet takdir e,.ı" i<:tir. 
fsteklilrrin bes yüz lira muvakkat teminatlarivle b rlikte artırma 
günü Bursa baytar müdüıl:iğünde tesel·kii 1 •d re'k satıs komi vo-
..,,ına miirııca;:ıtları ilan oluma Ui4 1-428 

Ankara ilh· \ lı~11ufan : 
1 - İsmet Pa~a Kız Enstitüsünde mevcut anbar ve depoya ca

mekan, anbar, raf ve saire yapılacak. Bedeli 999 lira 35 kuru tur. 
2 - Fenni şartnamelerini ::rörmek istiven1er her gün okula mü· 

racat edebilirler. 
3 - A.c;:ık eksiltme ve ihaks: 27.2.936 perşembe günü saat 10 da 

okullar sayı~manlığında yapılacaktır. 
4 - Teminat 74 lira 95 kurustur. 
5 - tıan bedeli müte;ıhhid(' ;ı.ittir. (2R3) 1-492 

Ankara P. ·r. T. Rasınüdürlii2ünden .. 
Idarei merkeziye binası arkasında bulunan boş yere mevcut 

plan mucibince ve muktazi tuğla dairemiz tarafından temin edil
mek Üzere pazarlıkla bit oda yaptırılacaktır. Keşif bedeli 252,S5 
muvakkat teminat 16.94 liradır Bu işe ait pl!n keşif ve şartname 
Başmüdürlük yazı isleri bürosunda her giln göriılebilir. 

fsteklilerin 24 subat 93fi pazartesi günil saat 15 d~ komisvonu· 
muza miiraraatları. (310) 1-506 

Gazi E~tim En~titii~ij 

flir~ktörlii2"i.iu<lt'n · 
l - Gazi Eğitim Enstitüsü talebelenne mektebdeki nümune e 

gore 150 ila 160 takım elbise yapxlacaktzr. 
2 - Numunesi veçhile diktirilecek elbisenın kumaşı mekte e 

ve iç malzemesi müteahhide a~t olmak üzere beher takım elbisen n 
tahmin dikiş ve malzeme bedeli (11) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (132) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek ve fazla izahat almak istiyenler Okul 

Direktörlüğüne baş vurabilirler. 
5 - İhalesi açık eksiltme suretiyle 2·3·936 pazartesi günu !>aat 

15 de Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır Teminat saat 
(2) ye kadar Mektepler Muhasebedliği veznesine atırılmış bulu-
nacaktır. (348) t-;li78 

Evkaf lJın un1 l\fü,Jiirl~iiıult'n : 
Beşiktaşda Akaretlerde Spor caddesinde 51 53 55/57, 59 61; 

75/79 numaralı dört evin tadilatı kapalJ zart usuliyle eksiltmeye 
konulmu~tur. Keşif bedeli (17287) lira olan bu işin projesi• ile fen
ni ve eksiltme şartnameleri (87) kuruş mukabilinde Akaretlerde 
ikinci Hamid vakfı mütevelli kaymakamlığından alınrr. 

Muvakkat teminat (1297) lira olup eksiltmesi 28 şubat 936 tU· 

ma günü saat on beşte Beyoğlunda Telgraf sokağında Beyoğlu va
kıflar müdürlüğünde toplanacak komisycında yapılacaktır. Eksilt
meye gireceklerin mimar ve mühendis olmaları lazımdır. (10000) 
liralık bir yapı isini teahhüd edip iyi bir surette başardrklannı 
gösterir resmi yerlerden getirecekleri vesikaları Beyoğlu vakıflar 
direktörlüğü mimarına göstererek alacakları vesika üzerine 25 şu· 
bat 936 salr gününe kadar proje ve şartnameleri alabilirler. Muvak 
kat teminat akçeled eksiltme tarihinden iki gün eveline kadar mü· 
teveIIi kaymakamlığr veznesine vatıracaklardır (314) t-518 

Tavtık<:uluk Eııstitüsü Direkt(;r. 
lüğüııden: 

Enstitümüz tarafından 1600 JiUmwtalık dolap sistemi suni hav:1 
tertıöatlı elek~rik ve. petrolle işler Nickerl ı.istemi kuluçka makin ..ı 
pazarlık .~uretıle eksıltme~e .. ko~ulmustur. Modelini görmek isteye t 
ter her gun Çangn carldesı uzerınde bulunan tavukçuluk erıstitüsü 
mürac3;~: cdebilirle~ ... Paz.arlık 26 şubat/936 çarsamba giinü saat 1 ) 
da Keçıoren caddesı u:ennde bt~unan Tohum h1ah istas"»fl:ıun~ 
lanac.ak komisyon tarafından y~pılacağından 1Meklilerin l!ih;ı;i e 
k0tniııyona baş vurmalar.. ( 41 7) ' ı - nf'"7 
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· oz~at · ıbaylığıııdan : 
): ozgat Memleket Hastan si için satın alınacak 29 kalemde 

~fJ?.3 lira muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muhammen 
b<.delli buz dolapları, Ka::ıa, Baskül, golgesiz ameliyathane lambası 

ayrıca iki kalemden ibaret Pastur furunu, Hasta Baskülü pa
z rltk suretiyle 26-2-936 carşamba günü saat on dörtte ve Yozgat 
Vilay Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye 
ko •lnıuştur. 

T·.Iiplerin seraiti öğrenmek üzere İstanbul. Ankara, Yozgat 
c: • , • .,.,. ; lürliiklerine müracaatları ilan olunur. (923) 1-666 

A nıa~ya IH11ledi)re reis liğiııdeıı: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 

ı - Amasya kasabasının elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince 
musaddak projesi ve sartnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İsbu tesisat santral binasını; bir adet normal 60 beyr.,!ır 
kuvvetinde kondanseli lokomobili, bir adet üç safhalı 50 K. V. A. 
lik alternatörü. Uç s.ahadan mürekkep tevzi tablosunu ve havai al. 
c;ak tevettlir tevzii cereyan scöekesiyle sair teferrüatını ihtiva et
mektedir 
3 - Bunların santral binasının kesif bedeli 3000 ve dört yüz direğin 
muhammen bedeli 1600 ve lokomobil ile alternatör ve tevzi tablt):3U 
ve şebeke ve teferruatmm ve bunlann montajmın ke~if bedeli da. 
hi 21015 lira olmak üzere tesisatın heyeti umumiyesinin bedeli 
keşfi 25615 liradan ibarettir. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Santral binasının şartnamesi. 
B - Lokomobilin fenni şartnamesi. . 
C - Santral elektrik tesisat[ fenni ~artname;;i. 
D - Şebekenin fenni şartnamesi. 
E - Ağaç direklerin fenni ~rtnametii ve hesabr. 
F - Esbabı mucibe raporu. 
G - Umumi keşif. 
H - Eksiltme sartnamesi. 
1 - Mukavelename. 
J - Şebekenin haritası. ::.ukutu tevettür hesabı, planlar, prof:l

leı, maktalar. 
5 - Arzu edenler bu evrakı Amasya beledıyesinde görebilecLk· 

leri gibi 128 kuru~ bedel mukabilinde Ankarada posta kutusu ·;o7 
adresinde elektrik mühendisi Bay Hasan Haletten alablirler. 

6 - Eksiltme 11.3-1936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
de Amasy:!da belediye binasında yapılacaktır. 

I - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif ve muhammen 
bedc!llerin 3 7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akcası yatırmaları 
veya 2490 numarah artırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifatı 
dairesinde bir banka mektubu ve yahut sair teminat göstermeleri, 
ve şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıkla.-ını ve bu husustaki fenni 
kabiliyetlerini gösterir ve kanunun tarifine uygun vesaik il>raz ry. 
lemeleri ve bunlar bir şirketi tem::.il ediyorlarsa musaddak vekalet· 
name ve mukayyet bulundukları ticaret oda veya mahkemesinr!en 
:.on tarihli bir vesika göstermeleri sarttır. 

8 - Teklif mektupları altıncı maddede yazılı saatten bir ıBat 
evvel belediye dairesine getirilerek makbuz mukabilinde belediye 
reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihavet 
mezkur saate kadar gelmis ve dış zarfının mühür mumivle kana. 
tılmıs olması lazımdır. 

9 :_ !sbu tesisatın heyeti umumiyesi için verilecek teklif mek· 
tupları kabul olunacağı gibi bina ve direkler hariç olmak üz ıe 
21015 lira ke~if bedeli olan lokomobil, santral ve sebeke tesisatı icin 
verilecek teklif mektuplan da kabul edilir. 

10 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanunun tarifatına 
tamamiyle uygun olarak hazırlanmts olması sarttır. 1-164 

Kiralık: Hane 
Yeniş.ehirde Selanik caddesinde kain dokuz odah bahçeli ve oto

mobil garajını havi bfr hane kiralıktır. 
Taliplerin fs Bankası m"rke7İn~e takip servisine müracaaatları. 

1-670 

t\~k~ri Fahrikalaı· 

1"' İt--aı·et l(aleuıind<~u · 
6 l'cr Neft yagı 
2 Ton Meşe kömürü 

200 Ton Kükürt 
200 Ton Linyit kömürü 
200 Metre mikabı Kereste 
200 Ton Kursun 
Yukarıda yazıİı malzeme 2 mart 936 pazartesi günü pazarlıkl;ı 

satın alınacağından verebileceklerin o gün saat 14 de gelmeleri. 
Şartnamesini görmek isteyenler her gün öğleden sonra ticzı et 

kalemine eelehilirler. 1-685 

Tarih, )}il. (:oğt"af ya J:i..,al{ültesi 
l)irek.törlüğünden : 

l - Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi için otuz takım erkek el
bi:.esi, 10 takım kostüm tayyor ıs takım hademe elbisesi (Ceket, 
panta!on, ka::;ket) ve 15 adet palto açık eksiltme ile mübayaa edile
cr:ktir. 

2 - Muhammen Bedel: 
a) Ceket, yelek ve pantolondan müekkep bir takım erkek tale

lıe elbisesinin kumaş, malzeme ve imaliyesi birlikte muhammen 
bedeli 30' liradır. 

b) Ceket ve etekten mürekkep bir takım kostüm tayyorun ku
maş, malame ve imaliyesi birlikte muhammen bedeli 26 liradır. 

c) Cc:ket, pantolon ve kasketten mürekkep bir takını hademe el
bi:;eshı.-ı kumaş, malzeme ve imaliyesi birlikte muhammen bedeli 
l!I lirnrlır 

d) Bir tane hademe paltosunun kuınas, malzeme ve imaliyesi 
birlikte muhammen bedeli 14 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler Evkaf apartımanında Fakül
te ıdaresine müracaat ederler. 

4 - Münakasa 9-3-936 pazartesi günü saat ıs te Maarif Veka· 
leti mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

5 - 122 lira 25 kuruştan ibaret olan ilk teminatın münakasa gü
nü hcıat on dörde kadar Mektepler muhasebeciliği veznesine yatu-
ılmrş olması lazımdır. (379) 1-633 

l(iralıl{ Daire ve Odalar 
Ankranın en şerefli mevkii olaı. Yenişehirde Havuzbası civarında 

Atatürk Bulvarı üzerinde yeni inşa edilen kutlu apartman her türlü 
konforu haiz bir binadır. 

Mart ibtidasmdan itibaren taliplı::rine toptan veya kat kat ve ya. 
hut oda oda kiraya verilecektir. 

Talip olanların kiralayacakları yeri görmek üzere apartman kapı
cııına ve kira mukavelesi aktedilmek ve şartlarını öğrenmek üzere 
f ş Bankası merkeıindc: takip servisine müracaat etmeleri 1-669 

Yenisehircle Hitaliahmer Mer
kezinin karsı ::;ırasında, asfalt 
cadde üıeri~de kaloriferli ve 
her türlü konforlu 49/1 nu -
maralı Foto apnrtımanında kira· 
lık daireler vardır. Kapıcıya mü
racaat Telefon 3002 ve 200l 

1-629 

~HHI i\hiclaf aa \, h.alt·ıı 

Satınalma Komisyonu 
Hanları 

BİLİT 

KAZAN BUHAR VE SU TE
SİSATI: Harb Okulu mutlıahı
na iki kazanın buhar ve su te
sisatiyle birlikte konması kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Keşif tutarı (5536) liradır. Keşif 
ve şartnamesi parası verilerek 
Vekalet inşaat şubesinden alına
caktır. İHALESİ: 12 Mart 936 
llerşembe günü saat on birdedir. 
lLK TEMİNATI 415 lira 20 
kuruştur. 

Eksiltmeye gırecekleı 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 cü maddelerin
de istenen belgelerle birlikte te
minat ve teklif mektuplarını ha
vi zarflar ihale saatından en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V . 
satın alma komisyonuna versin-
ler. (432) 1-694 

BİLİT 

1 - 71 kalem Tıbbı ecza a
çık ekSlltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2565 lira ve ilk inanç parası 192 
lira otuz sekiz kurustur. 

3 - İhalesi 10.3.936 salı günü 
saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek i::;
tiyenlerın heı gtin saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek 
lerin de 2490 sayılı kanunun 
2, 3 inci maddelerinde istenilen 
bilğilerile ihale gi.inü M. M Ve
kaleti satmalma komisyonuna 
vermeleri. (397) 1-641 

l\.ira ık 
Gen is bahcesi: elektrik, ban

yo ve suyu olan Yenisehir İzmir 
caddesi No: 6 mustakil ev kira
lıktır. İsteklilerin Drş işler ba
kanlığı zat isleri kardeks ::;ube
sinde B. ·Bekir Sıtkrı ya müra-
caatları. I-644 

f)aima ~enç 
daima µ:üzel 
KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik bir mazive malik 
ve diim•anın heı tarafnıcl· tak. 
dir kazanmrs [7ii ,ellik kremidiı 
Cildini7in ıziizelHk ve ta1eliğini 
daima muhafaza eder. BaJgamin 
krenıi memleketimizin kihar me 
hafilinrle rağbet görmüş r • 1i biı 
kremdir. Çilleri ve buruşukları 
izale ederek tene fevkalade bir 
cazihP lnılı<;rc°eı Ruhnüva1 ko· 
kusu ite ;ıvrıca ?öhret kaııınmrs 
tır. Balsamin kremı kati,,en ku. 
runıaz '.L'cninizin ta ti f tazeliği. 
ni, cildinizin r;ı7in taravetini an. 
cak krem Balsamin ile me· dana 
çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsa. 
min kullanan baska krem kulla 
namaz. Tamlmıs ·itrivat mağaza. 
ları ile ' iiviik ec:7a evlerinrle Pı 
lumıı 

( İmtiyaz sahibi ve Ba~u 
h,trriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
1 Yazı İşltti MUdiirli Nasuhi 

oA'iDAR 
1 Çankm caddesi civarmd11 
1 
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ı 
l~Jws Basrmevind• basrrmış· 
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Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli eşya ve evrakmız içın 
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EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - M;:\ lırem cı~;reter 

, .... dSl 

NafıaRa anlığ dan: 
Kayın travers e siltmesi ilanı 
Aşağıda mikda.rları yazrlr olan ceman 266495 adet normal ve 3705 adet makaslık kayın tıavcrsi i par· 

tide ve 9 mart 1936 pazartesi günü sa::ıt 10.30 dan itibaren ayrı ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf U• 

suliyle cksiltmeye konulmuştur. · 
Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme eksiltme komisponunda yapılacaktır. _ 
İsteklile.rin her parti için hizasında yazılı mikdar da muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi

kaları ve teklif mektuplarmı 9 mart 936 pazartesi günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne verme-· 
le lazımdır. 

Her partiyeait şartname ve teferrüatr hizasrnda yazrlr bedel mukabilinde Ankarada Bakanlık mal
zeme dairesinde satılmaktadrr. 

Miktarı: Muvakkat: 
,.!( 

(ij üi Muhammen: Teminat: Şartname:: 

bedeli:: 
.. 

E .. l'I! .... 
~ 

., ... q, ~ 
Bedeli: Mikdarı: Kesilecek: Ormanlar: 

o "O z < Partiler: 

1. inci parti 35 640 

2. inci parti 55 981 
3. üncü parti 49 394 

4. üncü parti 69 360 

5. İnci parti 37 871 

6. InCl parti 7 000 

7. inci parti 11249 

l'5 'ü 
;:?J <ı:: 

585 

390 
390 

780 

1560 

Lira : Kş: 

77476 50 

96727 70 
87999 50 

74778 00 

68727 ıs 

9450 00 

18560 85 

Lira Kş; 

5123 83 

6086 39 
5649 98 

4988 90 

4686 38 

708 75 

1392 06 

Kş: 

387 

484 
440 

374 

344 

Bolunun Düzce kazasındaki Kı· 
nk ormanı 
İnegöl kazasındaki Erikli ormanı 
Kütahyanrn Tavşanlı kazasına 
bağlı Domani~ nahiyesinde Kaz· 
mut, Eğridere ormanı 
Zonguldağın Devrek kazasının 
Yenidağ Akçasu ormanı 
İzmitin Adapazarı kazasındaki 
Keremali ormanr 

Bedelsiz Kocaelinin Kandıra kazasın 

,. 
daki Koy.unağıh ormanı 
İnegöl kazasrndaki Boğazova or· 
ormanı 

Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi or manlarmdan kesilmek üzere eksiltmeye istirak ede· 
bilirler. (390) 1-6722 

İmar ~1üdürliiğünden : 
Kimden istimJak 

edildiği 
Mehmet 
Mehmet 

Ali kızı Hatice 
Emine 

Mahaliesi 
A kşemsettin 
A kşemsettiıı 
tnkılab 
İnkıtab 

Sokağı 
Bendderesi 
Bendderesi 

Tahtakonak 
Tahta konak 

Ada Paısel Muhammen bedel 
No. No. LİRA 
33 3 50 
33 4 50 
45 25 20 
50 12 15 

Yukarıda kayıtları çrkarılan evlerin ankazları 2.mart.936 pazartesi günü saat 15 de bilmüzayede sa-
tılacağından taliplerin imar müdürlüğündeki kom is yona müracaatlan. (380) 1-621 

( Y~Ni j 
SİNEMALAR l 

BUGÜN BU GECE 

Eğlenceli ve tatlı bir mevzu ve nefis 

bir musiki ile bezenmiş özlü bir eser 

Gönül Oyunları 

Canlandıranlar: 

Georı;es Alexender - Re.-ınte Muller 

BU GECE 
IKULüPl 

NeNfis bir rövü - Şahane dekorlar 

ve dünyanın en giizel dansözlerinin 

i~tirakile vücude getirilen büyük bir 

e:;er 

Mumyaların Serveti 
Canlandıran: EDD1E CANTOR 


