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Boğazlar hakkındaki notamız ve Avrupa basını 

« •• Sovyet Rusya, dost Türkiyenin, bugünkü gergin arsıulusal 
vaziyette kendi ~venliğini tahtı temine almak arzusunu 
tamamen meşru hu )maktadır• )) Krasnaya Zvezda, M,oskova 

« •• Hiç kimse, Türkiye tarafından boğazların tahkim 
edilmesinin tamamen tedafüi bir elı(ıniyeti olacağından 
ŞÜphe edemez . » Gudok, Moskova 

'' ••• YUGO L:.\VY ., TtJRK HV VMETI 1 TEKLiFi 1 EN BVYVK BiR HtJSNU 1-
YETLE GÖZDE GEÇIRECEJ\ VE BU fESELE 1 EL VER! ~Ll BiR HAL SURETİNE V \R-
MASINA GAYRET EDECEKTi R.'' J'reme, Belgrad 

Moakova, 15 ( A.A.) - Boğazlar 

hakkmdaki türk notaamdan bahae
den Kraanaya Zvezda gazetesi bat 
yazıaında diyor ki: 

"Araıuluaal durum, 1923 cleki du
ruma göre radikal surette deiitmit
tir. Dünyanın bazı bölgelerinde halen 
harb vardır. Almanyanın tecavüzkar 
hareketleri iae barb tehlikesinin her 
gün daha ziyade vehamet keabettiği
ni göatermektedir. Bu vaziyette, 
Türkiye hükümetinin Lozan mukave· 
leainde yazılı dört devlet garantisinin 
değerini kaybettiği hakkındaki be· 
Yanalı tamamen kabili izahtır. 

ai, tek taraflı olarak andlatmaları bo
zan Almanya ve Avusturyadan batka 

bir tarzda hareket ederek Boğazlar 

rejiminin değişmesi hakkında konuş

malar teklif eyliyen Türkiyenin hare
ketinin nüfuzlu İngiliz ve fransız ga· 
zeteleri tarafından tasvipkar bir tarz· 

da kartılandığmı tebarüz ettirdikten 
sonra diyor ki: 

"Sovyet Ruayaya "'"'ince, türk de
legeleri, Boğazlara Türkiyenin ha-

kimiyet hakkı yeniden tamamen kon-

ması meselesini ileri sürdükleri 

(Sonu 6. ıncı say/ada) 
za· 

iTAL\.AN -- HABES HARBi 
' 

De~sie r ~!yanların elinde 
şiddetli bir harb devam ediyor Cenupta 

fmparatori~e radvoda bir nutuli verdi ., 

16 NiSA 1936 PERSE.MHI: 

Son haberler üçüncü 1 

sayf amızdadır 1 
·-------------~~~~~--' 

'* 

T.l.C. I. Umumi Kongre~i' 
Dünkü toplantılarında federasyonlar 

raporlarını tetkik etti 

Kongre bir Havacılık federas
yonu kurulmasını alkışlarla 

~ . 
kabul etti· 

T. 1. C. 1. Umumi kongreai dün, 
saat 9.30 da üçüncü toplantısını J'ap
tı. Müzakereleri general Ali Hikmet 
Ayerdem idare etti. 

Geçen celaenin denizcilik federas· 
yonu raporu hakkındaki komisyon 
mazbatası okunacaktı. Mümeaailinin 
lstanbuldan sabah treni ile ge • 
leceği anlatıldı ve sona bıra • 
kıldı. Eskrim federasyonu ra • 
poruna dair olan mazbata okundu. 
Komisyon bu raporda ehemiyetli ola
rak bet nokta tesbit etmiıti. Bunları 
kısaca yazıyoruz: 

1 ) lstanbul ve Ankarada eskrim
le uğrafanlarm sayısı yüzdür. Umumi 
merkez bu sporun terakkisi ve genç· 
lik arasına yayılması için çalışmalı

dır. 

2) Federasyonun arsıulusal fede
rıuyona katılması memnuniyetle kar· 
ıılanmıttır. 

3) Hiç olmazsa üç antrenörle 6 
yardımcı temin edilmelidir. 

dıtında yapılan bisiklet J'anılanaa aey• 
rüaefer idaresinin mani olmemuı i
çin teıebbüste bulunulmahclır. 

5) Memleket içinde yapd- 3000 
kilometrelik biaiklet yarıpna :rarchm 

Sovyet hükümeti, Boğazlar bölge
aini daima Türkiyenin ayrılmaz bir 
Parçaaı saymıftır. Daha Lozan kon
feransı esnasında, Sovyet delegeleri 
Tiirkiyenin bu bölgede tam bakimi • 
yet hakkını müdafaa eylemişlerdi . 

~ ılMa:çokde
Ealar sulh atkmr iabat eden doat Tür
kiyenin, bugünkü gergin arsıulusal 

vaziyette kendi güvenliğini tahtı te
lllİne almak arzusunu tamamen mef
l'U bulmaktadır.,, 

Adisababa, ıs 
(A.A.) - Ha
bet imparato • 
riçesi dün rad • 
yocla bir nutuk 
verdikten sonra 
kendisiyle gö • 
rüşen Royter 
muhabirine : 

4) Son türk - sovyet karşılaşmala
~r-"'';!]•• ..... hnnc1mi ati J;l'ÇGJm muvalrakiyeti ka,.. 

Gudok 1ta:seteıinin fikri 
Yollar ve münakalat halk komi

aerlifinin organı olan Gudok gazete• 

Mekıupiar 

Giindelik 

ITALYAD~N GEÇERKEN .•. 
F. R. ATAY 

1 Ni.an 936 
Taarruz lıarbmı sevmedikleri 

\'e istemedikleri için, Afrika ser
ıüze•tinin başlangıcında İtalya' -
Ya karşı vaziyet alanlar. habeş 
hıukavemetini lü7.umundan fazla 
hesaba kattılar. Nerede ise üç yüz 
hin kisilik makinah ordu, modern 
•ilahlardan bir kısmına henüz el 
dokunduran, ve muntazam asker
lik terbiyesi almıvan cete yığmla
l'J kıul'ı~ında eriyip 1ridecekti. 

Hele İtalyan cephesinin, esas
lı Lir hareket hazırlıiı ile geçen. 
durgunluk haftalarında bu edebi· 
>'at o kadar aldı yürüdü ki, eier 
lıabesliler bir iki harb kavbede
c:efc olurl""Aa. İtalyanların h"kiki 
Z&fer ıenlikleri yapmak hakları 
olacaJctı. Aynı telakkilerin tesiri 
altında bulunan habefliler, var 
lctaYTetlerini biribiri arkasından, 
~'Yarelerin, a~ır topların. tank
ı;~ ağzına sürdüler. Ne kadar 
~raınanca çaroıtmn olsalar da, 
an" l'ftağlubivetlere uğradılar. 

l>iter tarA itan harbı menetmi
>'eıı zecri tedbirler. italyan vatan· 
~larmı, reislerinin etrafmda ve 
•• n dünyava kanı birleıtinnek 
.•zn:etini aördü. Zafer, yalnız Af
~ liabeılilere kartı de0 il, bu 
l'al.n n bütün llleyhtarlarına 

lf eıa kazanılmıt olacaktı. 
tİlnd~lhuld s8mlir1reler tarihinde ••• ';t'" J.;c bir devlet ital-

( s. İıtci •7'tMltı) 

" - impa
rator henüz ye
nilmemi,tir ve 
sonuna kadar 
savqacaktır. ,, 
demi,tir. 

SükUn ve iti 
dali karşısın • 
dakilere büyük 
bir tesir bıra- • . . 
kan imparato- Radyoda bir nutuk ueren laabeı imparatonçea lume beraber 
riçe şu sözleri ilave etmiştir: ği nutkunda, zehirli gazların yurd-

''- Kocam harbı kazanamıya- daşlarına ne acılar verdiğini bü-
cak olursa, bunun sebebi, modern (Sonu 3. üncü aaylada) 

dedilmeğe değer görülmüştür. 

5) Eskrimde varlık göateren genç
lerin Berlin olimpiyadlarma iıtirak· 
leri doğru olacaktır. 

Rapor onaylandı ve. yeni umumi 
merkeze havale edildi. Bisiklet fede
rasyonu raporu hakkmda da komis
yon ıunları kaydediyordu: 

1) Federasyonun 1934 yılındaki ge· 
nit çahıma hareketi çok verimli ol
muttur. 

2) Bütün mmtakaların bu spora ge· 
reii kadar kıymet ve ehemiyet ver· 
mel eri f aydalarm belirmesi baknnm· 
dan çok lazımdır. 

3) Bisiklet sporunun tam manası 
ile yürümesi,.gelipneai için yarıf pist
lerini çoğaltmak İcab eder. 

4) lstanbul mıntakasmda tehir 

hnn~sahili~duğubun~van~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lara kartı ıavatmak mecburiyetin
de kalmamasıdır." 

imparatoriçe radyo ile söyledi-

Dr. Fabriciııs 
gidiyor 

Almanyanın Ankara Büyük Elçi
liii Müat•torı olup Bükreı elçil:iine 
tayin olunan Dr. Fabricim, bu akıam 

ıelarimimen hareket edecektir. Tür
kiyeye on bir yıl önce 11elmİf bulunan 

Dr. Fabricim araile alman 11en~ral 

lıoruoloalulunu, büyüle elçilik eltono-

mi miif'loirlilini oe miidetarlıiını 
ytıpmıflı. ICendüine )lellİ NSileainJe 
marHlllltılıiye,,_. a..ü. 1 

''mus,, un Dil Yazıları 

Çokluk 
Anlatan kelimelerin «Güues -Dil~ , 

esaslarına g~re analizi 
1 

ÇOK 

Türkçede menfi anlamlı keli
melerin analizi hakkında bundan 
önce bu sütunlarda neırettiğimiz 
•raıtırmalar arasmda "yok" keli
IJleııyle bunun ~ \İ.rK leh~elerinde· 
ki türlü ıekillennı de gozden ıe
çirmittik. Bu arada, çok dikkate 
d.,ğer bir fonetik deiitme vardı: 
"Yok" kelimesinin başındaki ( y) 
konsonu, bazı Türk lehçelerinde 
( •, c, ç) ye deiiferek, kelime ''mk, 
cuk, çak" v~ hatta - sonuna bir 
"I'' de katılarak - ''Çoğul" tekille
rini alıyor. 

Bu deji9melerden ''y ç" de
iiıimi, ortaya bir ıual çıkarır: 
''- Otedenhm kullanJığunız 

"çok'' lıelimai "yok" demek tle
"iil, 6ililıQ "kesretle var" ılemek· 

1 

"tir. Bu halde, bu "çok" .öziinde 
''iki zıt mana birlqmif oluyor: 
''çok" keli.mai, bir yantlan "yok" -
"tan defiıme olarak 'fmellnıt" 
"mancuın« geliyor; bir yanılan ıla 
'' lıuir" anlamiyle varlık anlatı
'' yor. Bu iki mana naıl izah edi
"lebilir?'' 

"Günq - Dil" teorisinin dilme
seleleri üzerine saçtığı yeni ıtık, 
bu noktayı da izaha kifayet eder. 

Bunun için, önce (çok) kelime
ıinin etimolojik şeklini göz önüne 
alarak analiz etmeğe çalışalım: 

(1) (2) (3) 
( oğ oç +ok ) 

(1) Oi: Ana köktür. Burada 
"esas" yani ''varlık" ve "bolluk" 
anlamlarma alınabilir. 

(Sonu 2. inci .a7'tula) 

Dünkü müHkereleri iclan eden Gtai
antep .aylauı G. Ali Hilımet Ayerd•m 

edenlerle bu iti organize eden fede
rasyon umumi katibi B. Cavide tetek· 
kür edilmesi bir kadirtinaslık ola

caktır. 
6) Romanya turuna iıtirak edil

mesi milletimiz hesabına çok deierli 
sonuçlar vermi,tir. Sık 11k böyle mü
sabakalara katılmak faydalı görül
müttür. 

7) Ankarada yapılan Türkiye bi· 
rinciliklerine 11 mıntakanın iıtiraki 

\•e bu müsabakalardaki rekorlar ç•· 
lıtmanm canlılrğmı, hızmı göstermelr
t~dir. 

8) Ülkede derin bir alaka uyandı· 
ran bu aporun daha çok canlanması 

için malzeme temin etmek üzere ge
reği kadar tahsisat verilmelidir. 

lstanbul mıntakaaı murahhası B. 

Fethi Batar an latanbul seyrüsefer i

daresinin bisiklet yantlanna olan mü

dahalesini izah etti. Neticede, aid 
olduğu makamlar nezdinde teşeb
büste bulunması kararlattınldı. 

lznür mmahlaa11 B. Adnan, iz
mirli bir bisikletçinin Roman,.a aeya• 
halinden aonra naaıl itaiz kaldığını 

anlattı. Federasyoıı namma B. Cavit 

ve umumi merkez reisi B. Aziz Ak· 
yürek buna cevap verdiler. 

Azadan B. Behçet Kemal Çağlar, 
asıl spor mevzuu ile uğraımak lazaa 
geldiğini ve iki aündür itan
ihmal edildiğini, bu gihi itl..U. ama
mi merkeze havale edil..,..j llaml 

(Sonu 6. ıncı .aylada) 

r~;;;;;;;;:::·;;;;:;;:;.~:-ı. 
i TtJRK PORU VE 1 
i HAVAQLIK 1 
j BQflıklı ya.zuını 5. inci ı 
1 say/amızda okuyunus 
: ........................................................ 1 

Büdçe Encümeni 
Bucün ... t 10 ela toplmacaktır. 
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M. T.1avcıliıı dedikleri 
hal) u . H,,heşic::tc>n işinde ne kadar 

ınülıim biı ro\ oynadığı malum ol ın 
~1. Lava\, 2-1 ikinci kanun t 936 ~" 
ni j,.tifasınr vererek fransız bc'lş',. 
liöind,.n çekıhl"*i gi.1nden beri, "' 

1 .• ~ çıknrmanıışh. Fakat şimdi, .hi 
Franc::a i.izer:n<le fransız se<;ırnll' 
scı t propaganda ve :.lemagoii pov 
razhm esdiği sırada, köşesinden çıka· 
rı!k konu~uyor. 

M. Laval' e konuşma fırsatını ve· 
ren sebeb, yalnız seçim değildiı · .~1. 
La 1 .. .. k"ı lt<>lya'ya karşı oosvn oruyor . .. . .. )" 
termiş olduğu dostluğu. b_ı_r .. tur .. u 
affedcmiyerek kendisim duşurmuş 
olan sollar. Lokarno meselesi i.izeri . 
ne, aramağa çıktıklcın İngiliz dost!u· 
ğunu ve effektif İngiliz yardımmı ıs • 
tedikleri kadar bulamamışlaı ve, in· 
giltereyi daha fransız bir Avrupa po
litikasma çekebilmek için, tıpkı ken· 
disi yani Laval gibi, İtalyan hakla~ • 
nı gözetici bir taktik kullanmaga 
başlamışlardır. 

işte bu, M. Laval' e. konuşmak sa· 
lahiyetini iade etmiştir. M. Laval, 
her büyük polih"kact gibi, Lokamo 
hrtmasmm kopacağını, önceden 
görmüştü. Bunu önlemek için, fran· 
nz • sovyet paktmm taeclikini ~eri bı
rakmak istivordu. ilk e\.ıemiyet ver· 
diği nokta, fngiltere ile ltalva'n~ 
arasını bulmaktı. Laval · Hoare pla· 
m ile bunu yaphğmı sandı. Fakat bu 
planın nasıl suya düştü0ü malum · 
dur. Eğer bu plan suya düşmesf' idi. 
ftalya ile fngiltere'nin arası bulun • 
muş olaC".ak. ve bundan sonra ancak, 
'.Almanya, Sovyet paktı ile tehrlid ~
dilerek. istekleıind_. itidale davet ..dı
lecekti. Ru suretle Sovvet paktı. lü
zumu olurM ta•dik edilecek, ol•naz· 
SC'\ krndisi., .. l~n vazgeçilecekti. 

M. Laval, bütün bu hazrrlıklan 
ile, lngiltere - Fransa, Almanya ve 
ltalya'yı eski .. dörtler" formüliinün 
içine sokmak istiyordu. Fakat bunu 
yapmak isterken. üç şeyi hesaba 
katmamıştı: 

1. Almanya'ya bütün büyük 
devlet haklannm verilmesi hmıusun· 
da, İngilizlerin çoktan beri kt\rar ver 
rı İ!1 olduklannr: 

2. Fransız iç politikasının, sağ • 
dan sola yatmak temayüllerini; 

3. Cenevre'de daha birçok millet· 
ler bulunduğunu. 

Bu üç sebeb, M. Laval'in o za· 
manki politikasını aynı şiddetle sa • 
bote etmiş ve nihayet kendisini de 
düşürmüştü. 24 ikinci kanun 1936 
da. 

1 
O sırada vaziyeti tahlil edcrltcn 

22 ;kinci kanun 1936 tarihli ( 11 bir 
• '. 111117.da, şunu demiştik: 

Lava!, Sovyet Rusya ile olan 
anfrısrııayr meclislerden geçirme
ye çalışmazdan önce, lransız dış 
<>ır:ısasına ltalva kanadım takma
yı tcırcih etti. Bu suretle, dış sıya
~ada da, iç sıvasanrn te?..adları ile 
karşılastı: Sağ ve sol: faşizm ve 
"""valizm: emperyalizm ve pasi
lizm. 

Laval'in son aylar içinde nasıl 
Almanva ile anlaşmağa çalıştığı, 
nasıl Beck'in Pnlonva dış bakam 
kalmasım tasvih ev/ediği ve nasıl 
CenevredPki sanksiyon kavgala
rmda 1<>rM1a ita1van meni aatlnini 
tııttuüu rfiic;:iiniiliirse. onun sol'dan 
ziyade sai{'m krıvvetlenmesine ça· 
lrsf1jfl Vf' <;:()}a k~rç;1 yanfı~r taviz
leri ç;adece taktik hakımrndan 
vaotriı r'0rh~1 anlaşılır. 

TJ;:ıvaT'in d'" o:;ıvasası. P;fer ln
,.,••tprenin ,,,;;t1ahalesi. Cenevre'
nin lıa.ç:.,.asiveti ve radikal sosya
list narti,.inin srenc kanadı olma
<iiav'1r la<>İ<iif rPiim1Prin hirJeç:mesi
ne k~'1ar e;dn1ı;f jr,1i. BrıtJÜn bu e 
t:;Pr 1-ıir tnr~n''111n ih:-rpttir. 

Buıriin M. l..aval. Fransa'nm bir 
taşra gazetesine şu beyanatı vermiş

tir : 
Clermond Ferrend, 14 (A.A.) -

B. Lava\ "Le Moniteur de Cler • 
mond" adlı mahalli gazeteye şu be

yanatta bulunmuştur : 
" Paris'le Berlin arasında bir an· 

laşma husul bulmadıkça Avrupa'da 
sulh filen temin edilmemiş demektir. 
B. Hitler'in ileri sürdüğü tekliflerin 
teferruatına girişecek değilim. bu, 
hükümeti alakadar eden bir iştir. Fa
kat müzakeratı sistematik bir şekil • 
de reddetmek bence bir hatadır. 

Avrupa'nm içinde bulunduğu şu 
endiseli ve karışık durumda harekete 
geçmek hem de sür'atle harekete 
gecmek lazımd?r. Bılhassa Fransa 
ile Almanya arasında mevcud bütün 
meselelerin halline çalışılmalıdır. 
Uzlaşmaya muvaffak olunduğu tak· 
dirde fransız - inmliz elbirliği için 
önümüzde ne mükemmel bir ufuk 
açılacaktır. Atide, Almanya'yı da 
müsterek emniyet teskilatına dahil 
etmeğe çalısacağız. Zecri tedbirler 
kaldırılıp. Hahesistan'da adil ve şe-

(1) Ayın tairihi, No. 26, sayla 411 

"(Tlu~,~ un Dil Yazıları 

(2) Oç: Ana kökün yerine ge
çen bir elemandır. Bunun konıo
nu olan (ç), doğrudan doğruya, 
oldukc;a uzak bir ıaha anlamına· 
dır. Fakat aynı zamanda ana kn 
kün yerine Sfectiği için 1m (ç). bir 
okunmaz ( i) cJen tehadül etmi• o· 
larak. ana kök anlammı kendinde 
tecelli ettiren bir eleman yerini de 
tutabilir. 

Bu halde. (oç) elemanına fU 
manalar verilebilir: 

1. Uzak saha anlamiyle ana kök 
mefhumunun ana süje veya ob.ie· 
den uzakta kaldığını anlatabilir 

Bu takdirde (of + oç = oioç -
OÇ =.~):varlığın ve hotluiun ol· 
mavıımı srösterir ve "yok" anla· 
mma ~elir. l,te (çok) sözünün ve 
benzerleri ()lan ( •ouh, •yok, .ak, 
culı. çuk, colr) sözleriyle (çoğul) 
teklinin "yok'' yerine kullanıb91 
bu h"ha göredir. 

il. Yine uzak saha anlamivle. 
ana kök mefhumunun ana ıüje 
veva objeden ba,lıyarak, ondan 
oldukca uzak bir sahaya kadar 
yavıldıfını ve böylece varlık ve 
hollnk "''"Ommlarmm merkezden 
muh"• dofru her sahada arttığı· 
nı gö11t,.nni, olur. Bu takdirde 
lc,.Ji.,,,.",." varlılın we ho1luğu1' 
ziv•d-t:~.; m""'"" anla,ıln. 

IH A.,a kXlc manawmı kendin 
de tet",.n; pt•;r•n bir (i) eft'manı 
nm t"•rine sreçıntt nlan1c nrlıfı 
"• t.. ... n •• "1, temsil ptfer Bu takdir 

de de kelime bolluğun bir süje 
veya objede tecelliai manasına 
gelmiı olur. 

Görülüyor ki bu (oç) elemanı
nın alabildiği üç manadan biri 
kelimeyi "yok" luğa, ikiıi ise 
''çok" luğa doğnı götürmektedir. 

(3) Ok: Kelimenin manasını 
tavin ve ifade eden, tamamlıyan, 
kelimeye isim mahiyeti veren ek
tir. 
(Oğ :ı= oç + ok) etimolojik şek

linde. ana kök, kendinden sonra
ki elemanla tamamiyle kaynaf· 
mış, bat vokal de düşerelC, kelime 
son morfoloiik ve fonetik şekli· 
ni 'llm11br: Ç O K. 

Bu lialde, (Cok) 1'elimesine şu 
""1ıtnalar verilebilir: 

1. Varlık: ve 1iolluk kendisinden 
... .,. Jrtıııı kalma halinin adı = Yok. 

11. Varbl< ve bolluk kendisinde 
ı... .. Junma ve uza1' sahalara kadar 

'"'•"ima llalinin adı = Ço1'. 
111. Varlık ve bolluk kendisin

de tecelli eden süje veya objenin 
l\dı =Çok. 

itte (Çok) sözünde iki zıt ma
nanın toplanmasmm hikmeti, bu 
;., .. ı,Jarla ortaya çıkmıt demektir. 

Not: 1. - (Oi) ana köküne 
verdisiimiz "varlık ve bolluk'' an
lamlan, Türk lehçelerinde yine 
~ok manaıma olan ( oillf) kelime
si Ye bunun fonetik deiifmelerle 
aldı~ı (okut, ükiif, ögiif, iinfüf, 
;;;.,) tekilleri ile de iıpat olu-
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Prens Bibesko İstanbula 
geliyor 

İstanbul, ıs - Tanınmı§ romen 
tayyarecisi Prens Bibesko hu•usi tay
yaresiyle yarın Kahireden lstanbula 
gelecektir. lstanbul Tayyare cemiye
ti, tayyarecinin şerefine yarın ak§am 
bir ziyafet verecektir. 

Ölülerin techiz ve 
tekfini işi 

İstanbul, ı5 - İstanbul umumi 
meclisinin geçen giinkü toplantısında 
uzun münakaşalara sebeb olup göz· 
den gçeirilmek üzere encümene gön· 
derilen ölülerin techiz ve tekfini hak· 
"''" '-.ki talimatname bugün kabul e· 
dildi ve mediı sonteşrinde yenide11 
fonlanmak üzere toplantılara son ver· 

di. 

Klişeci Alaeddin hüküm 
giydi 

lstanbul, ıs - Otomobili ile Mas· 
lak yoltında bir jandarmanın ölümü· 
ne ıebeb olan kliteci Alacddin bir se
ne hapsa ve otuz lira para cezasına 

.,,.ft'!ıkılm oldu. 

Göçmenlerin taşınması . . 
ıçın 

İstanbul, ı5 - Romanvad n mem· 
leketimize getirilecek olan ıs 000 
göçmenin ta ınması için bu Ün Kal· 
kaven zadelerle bir mukavele imza 

land1. 
• lstanbı•l. 1"' - ts• nbu be d'ye 

sinde kavıdlr 3488 ham 1 vard r. 

imiş. 
BURHAN BELGE 

nur [1]. Bu 1 elimeler "kesret, 
cokluk, bolluk, kesir, çok, bol" an
lamlannadır. 

Kelimede ana kökü tak'p eden 
( §) elemanı, semanfk fonksiyon 
bakımından, ( ç) nin aynıdır. Bu 
halde (Oğuş) kelimesinin etimo
lojik şekli olan: 

(1) (2) 
( oğ +us) 

ile (çok) kelimesinin etimolojik 
analizinin ilk iki elemanı olan 

(1) (2) 
( oğ + oç 

biribirinin aynıdır. Bu sonuncu 
ıekle ayrıca tayin ve ifadeye ya
nyan 

(3) 
q.: ok ) 

getirilmesi, esası deği~tirmez. 
Not: 2. - (Çok) kelimesinin, 

Osmanlı ve Kırım lehçelerinde 
"çok, kesir" manalarına olduğu 
halde, Şor ve Sagay lehcelerinde 
"yok'' manasına olması da, yuka
nki analizin her iki neticesini te
yid etmektedir f 2]. 

Not: 3. - Altay lehçesinde 
"Çokçolo" ıözü ''bir yere topla
mak" manas;nadır ki, bu da "ço
ğaltmak'' yani dağınık ve müte· 
Eerrik varlıklan bir &Faya getir
mek ve birle9tirmek fikrine dela
let eder [3]. 

Not: 4. - (Çok) 11e (çoğ) keli-

[ 1] Radlol: Türk lehçeleri lfJ
gati denemesi, cilt: 1: Kutadgubi
Iiğ: Pekarski: Yakut dili /Ugati. 

[2] Radllo: Türk lehçeler lilgati 
denemesi, cilt: 3. 

[3] Radlol: Türk lehçeler l(tgıti 
denemesi, cilt: 3. 
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Halkın sükun ve rahat iC'inde yaşaması için 

Belediyeler, gürültü ile e~aslı 
biı· mücadele yapacaklardır. 

İç Bakanlık bu 
k ti emirler 

hususta 
verdi 

iç Bakanlık; §ehirlerimizde daimi 
bir §İkayet mevzuu olan gürültü ile 
mücadeleye daha hassas bir alaka ile 
devam edilmesi ve vatandatlann 
mutlnk bir ıükfuıa kavuımaları yo· 
lunda bütün vilayet ve belediyelerin 
seferber edilmesi için ehemiyetli bir 
tamim yapmıştır. 

Büyiik tehirlerde yat1ıyanların gün
lük hayatında yer alan bu meseleyi 
radikal olarak halledecek olan bu 
mücadelenin nasıl yapılacağını izah 
eden bu tamim şudur: 

Yeni belediye kanunumuz, kendi
lerini mahalli itlerde çok ilerde sa

yan memleketlere örnek olacak ka
dar ileri bir kanundur. Bu kanunda, 
tehir, kasaba halkımızın müşterek ve 
medeni ihtiyaçları en yüksek bir öl
çü üzerinden gözönünde bu!undurul
muı ve idarecilerimiz ile belediyeci· 
]erimize yüksek vazifeler yüklemeğe 
karşılık yüksek salahiyetler de veril
mi§t"r. Hall.ın istirahatini ve şehirle 
rin sük·netini bozacak gürültülerin 
tamam"le ön .. ne Reçilmesi meselesi, 
bu v zifelerden biridir. Alınan şika
yeti r ve yaptırılan teftişler bu i"in 
lay kile temin ed'lmcd" w ini göster· 
mektcdir. Binaenaleyh, gürültü ile 
mücad le h kkındn, ev lce yapılan 

tebli w at ile bunun üzerine alınmış o
l n tedbirlerin y n ·den gözden geçi· 
rilmeai ve tedb"rler'n ncde-n kafi gel· 
medi i ·n es h bir urettc t t iki 
IA zımdır. 

lerin, limanda ve iıt syonda gelen 

mel~r·nin bir üçü cü man sı da 
" te , al v, kor" a 1 ~larıdır [ 41. 
Bu anlamı iz h idn de (çok) un 
etimolojik sekli olıın: 

(1) (2) (3) 
( oğ + oç ok ) 

taki: 
( 1) O": Ana köküne hararet ve 

ateş anlamını vermek kaf dir. Bu 
takdirde: 

(2) Oç: Ateşin oldukça p:eniş 
sahaya yayılması, yahut - "ç" bir 
"ğ" yerine gel'llitı olarak • ateşin 
tecellisi demek olur ve: 

(3) Ok: ta kelimeyi tamamlı
yarak isimlendirir. 

Görülüyor ki (çok) kelimesi, 
yalnız "çok" ve "yok" manaları
na gelmekle kalmıyarak, avnca 
"ateş'' anlamını da ifade edebil
mekt::odir. 

Dilimizde "çokluk" anlatan kP
limelerin bir· ne· si olarak ele aldı
ğımız ''çok'' kelim0 inin an"ll" zi, 
bize bir kere daha şu hakikati 
göst,.rmiş oluyor: 

''Aynı elemanl rdan kurulan 
''bir kelimenin c!'lJe veya dill!'rde 
''muhtelif manaları mevcut oldu
''i?u takdirde, bu mtt"alaTın izahı, 
''kelimenin etimolniik analizinde 
'' nnn köke vevn elem"rtlllra vrri
"lebilen manalann biribfri,,..J,.n 
" ı · ı ·· ı. ·· ı ,, r~ı ayrı masıy e mu,.. .. , ,. .-r. , 

1. N. DiLMEN 

[ 4] Radlol: Türk lehçeler luga
ti denemesi, cilt: 3, (Çağatay ve 
Kırgız lehçeleri). 

[S] Çokluk anlatan başka keli
melerin analiahıe devam edece
ğiz. 

aeyyahlan geldiklerine piıman eden 
hamal ve otel kapıcm kavgalarının; 
şehir içinde hastayı, çocuğu, çalışkan 
vatandaşı vakitsiz uyandıran ve ra
hatsı:r: eden, köprüden hareket eden 
Haliç Boğaziçi • Akay vapurlannm 
kalkma saatleri muayyen olduğu hal
de, bunlann kalkmadan önce ve 
kalkarken lüzumsuz yere düdük çal
malannm •e daha bunun gibi bir 
ıehri gerek gündüz gerekte gece otu
rulmaz bir hale getiren ve matbuab• 
mızda acı tenkidlere mevzu olan uy
gunsuzluklarm önüne geçilmesi an· 
cak bütün sosyal, ekonomik ve telmilr 
ıır'•ebler tetkik edilmek auretile ka· 
h:Jdir. Ve bu sebeblerin, yerine, itine 
ve şehrine göre değiıeceği de pek ta• 
biidir Merkezden bir etüt yapılarak 
daha sarih direktiflerin verilmemesi 
bu yüzdendir. Fakat bu hususta, be
lediye encümenleri metodik bir au
"ette ~alışırlar ve idare amirlerile be· 
lediyt' reisleri şahsen alakadar olur
larsa, şehirlerimizin Üzerinden "gÜ• 
rültücü ve şamatacı" vasfının ailin· 
mesi ve halkm muhtaç olduğu süku
na kavuşturulması ancak bir zamal\ 
ve gün meselesi halini alır. Bu sebebe 
binaen davanm ehemiyeti üzerinde 
bir kere daha durarak, eski tedbirle 
rin tetkikinden sonra yenilerinin alm 
masmı ve keyfiyetten vekalete malu 
mat verilmesini rica ederim." 

B, i.anlar Meclisindt 
Bakanlar Meclisi dün Başbakaıa 

ismet in "nünün reisliği altında topla• 
narak muht rf işler üzerind g .. r"it• 
mel rde bulunmuş ve bu işlere ait ka 
rarlar vermiştir. -----
Tarım Bal{anımız 

l\luğlada 
Muğla, 15 (A.A.) - Tarım B 

k nı B. Muhlis Erkmen buraya gel• 
m"ş ve M rmari e gitmiştir. Alq 
dön cekl rdir. Yarın Dalamanda P•• 
muk ve hayvan yeti tirme işlerini İn· 
cclemek üzere Dalamana gidecekler• 
dir. 

Bir macar musiki alim. 
geliyor 

Halkevi Macaristanm tan 
musiki alimi Prf. Bela Bartok'ı -
konferans vermek üzere tehrimi• 
davet etmiıtir. Beynelmilel bir ~ 
ti haiz bulunan Prf. konferanalarm 
"halk melodileri nasıl toplanır?" me 
zuu üzerinde verecektir. 

Dr. Kansu'nun 
konferansı 

Bugün saat 12 de Dr. Şevket Ka 
su tarafından spor kongresi azal 
"spor ve beden morfolojisi'' mevzul 
bir konferans verilecektir. 

Halkevinin konserı 
Halkevi güzel sanatlar ıubesi .. 

natkarları, apor kongresi azalan te 
refine bugün saat 20 de Halkevind 
bir konser vereceklerdir. 

Bl'GUN 

tnkılab (ler i 
Prof. Hikmet Bayur 

tarafmdan Hrileceklir. 



1 fi , , 1 

S<J1\J IJAKiKA: 

Kurmay pı-f~rfismeleri 
f ııgiliz clt,.legcleri 

o·irmemek icin 
lıi ,. bir sarih teahlıüde 

.> 

~ ~ 

Londra, 15 ( A.A.) - Kurmaylar 
araaındaki konuşmalar bugün amiral
lık dairesinde bir aaat, diğer bakan· 
lıklarda iki saat sürmüştür. Konuşma
lara yarın sabah devam olunacaktır. 

Londra, lS (A.A.) - Delegasyon
ların muhafaza etmekte oldukları son 
derece ketumluğa rağmen Havas a· 

jansının muhabiri, kurmaylar arasın
daki görütmelere ittirak eden İngiliz 

Clelegelerinin her türlü sarih teahhüt

lere giritmekten kaçınmaları için tali· 
mat verilmiş olduğunu öğrenmiştir. 

Bu muhabir, bu sabahki toplantı
da İngiliz delegelerinin umumi mahi· 
yette bir andlatma yapılmasını İste· 
mit, Belçika ve Fransa deleg~lerinin 

talimat almışlar 
ıse mümkün olduğu kadar tasrihat
ta bulunulmasını arzu etmiş oldukta-

rını bildirmektedir. 

lngilizler, herhangi bir taarruza 
uğrayacak devletin emrine hazır bu
lundurulacak kuvvetlerin mik -

tarını tespit etmek İstememektedir
ler. Binnetice kurmaylar arası anlaş
menın kara, hava v~ deniz :ş birliği 

yapılmasına müteallik bir takım u~~
mi hükümlere münhasır kalması ıhtı-

mali vardır. 
Şurasını da kaydetmek muvafık o-

lur ki fngiltere hükümeti, delege ola

rak en ziyade salahiyetli sayılan bü

yük kurmay subaylarını tayin etmiı 

değildir. 

İ vning Standard gazetesine göre 

İtalya Haheşistaııla A muh~sa~ayı kesme
dikçe İngiltere ze('rı tedhı~lerın kaldırıl

masını k.allnl etmıyecek 
Londra, 15 (A.A.) - B. Eden 

saat 14 de Paris yolile Cenevreye 
hareket etmiştir. 

8. Eden ile birlikte bugün öğ
leden sonra, dış işleri bakanlığı 
Halteşistan dairesi şefi B. Peter
sen Milletler Cemiyeti dairesi şe-, . . 
fi 8. Strong ve hukuk müşavırı 
Vilyam Malkin de Cenevreye ha-
reket etmitlerdir. . . 

lvning Standard gazetesının 
yazdığına göre B. Eden, İtalya, 
Habetiıtana kartı muhasamatı 
kesmedikçe ln1rilterenin zecri ted-

birlerin kaldırılmasını kabul etmi
yeceğini Cenevrede bildir~ek ü
zere kabineden tam salahıyet al
mıttır. 

Bu gazetenin diplomatik mu-
habiri bu hususta diyor ki: 

"- Bu haberin manası tudur 
ki hatta sulh müzakerelerine bat
lamak üzere yapılacak bir müta· 
reke esnasında dahi muhaaama· 
tın yeniden batlıyabilmeıi ihtima
li mevcud oldukça dahi İngikere, 
zecri tedbirlerin kalkmasına mü
saade etmiyecektir.,, 

Negü.s büyük bir zafer kazanmış 
Adisababa, 15 (A.A.) - Roy- askeri ölü vermişlerdir. l 

iki bin eritreli ve 400 ana vatan 

ter bildiriyor: 

Burada söylendiğine göre, im
parator, 20 bin kişilik bir habeş 
ordusu ile, münferit bir vaziyette 
bulunan ehemiyetli bir İtalyan ko
luna hücum ederek Aşangi çölü
nün cenubu garbisinde İtalyan sol 
cenahına karşı pazar günü büyük 

llıal)·anlar Ras Ntısibunun rictıl 
lı<ıttını kesmek istiyorfar 

Adisababa, 15 (A.A.) - İtal
yanlar cenup cephesinde boğucu 

gazlı bombalar kullanıp Sassaba
nehin cenubundan hücüm eyliye
rek ilerlemektedirler. Bu hareketin 
hedefi Ras Nasibunun rica_t hattı-
nı kesmektir. bir zafer kazanmıştır. İtalyanlar, 

-=......·-===-==========~=====-=~==~~======================:======= 

Kıırmay konu~ma~ları basladı .. 
(;örüsmeler o·izli ('ereyan 

' ö 
ediyor 

• 

Ekselsiyorun yazdığına göre görüşmelerden hiç bir 
teknik planın kurulrr ası beklenmemektedir 

Londra, 1 S ( A.A.) - Bugün baş
lanuş olan kurmaylar arasındaki gö
t'Ütmelerde lngiltereyi, General Dili, 
R'eneral Venning, h~va mareşal mu
avini Kurtney, deni;;ı kurmayı baş· 
lcan muavini Amiral Ceyms, albay Ro
llald Adam, deniz kaptanı Sifret, ku
rnandan Andrevs ve yüzbaşı Haris 
lerns!l edeceklerdir. 

Buraya varan fransız delegeleri 
R'eneral Şvoygut'un başkanlığı altın· 
dadll'. Öteki fransız delegeleri deniz 
lcurınavı başkan vekili amiral Gab
l'İel Vf'! ~ava kurmayı başkan vekili 
Ren~r"I Mo11ardır. 

Cörüsmelere bugün saat 11.30 da 
•rnir.ııı "•k dairesinde başlanacaktır. 

Cörii~mPler gizli olaral.· 
)'apılı)·or 

l.ondra, lS ( A.A.) - lngiliz, fran
sız Ve Beldka kurmavları arasındaki 
rörüıınelere bu sabah amirallık da· 
İresinde bul:.nmrstır. 

Görütrneler gizli yapılmaktadır. 
Etrafa haber Sr7.maması için gereken 
tedbirler alınmılllır Görüşmeler hü
lcün-.ı e 

0

f . d'I . h k 
1_ ıırarının ase ı memesı a · 
•Und L• L 

a .. ı Kanunun korunması altında ce ..... v 
"" et,,,ektedir. 

FrC1muz !(azeıelerinin diişiinceleri 
Paris, 15 (A.A.) - Ekselsiyor ga

zetesinin Londra muhabirinin mev
suk bir kaynaktan öğrendiğine göre, 
kurmaylar arasında yapılan görüş

melerden hiç bir teknik planın kurul
ması beklenmemektedir. Bu görüşme
lerden beklenen netice, son seneler i
çinde tesbit edilmiş olan direktiflerin 
yenilenmesi ve tebarüz ettirilmesidir. 
Görütülecek mevzulardan biri de Bel
çika kıyılarını bir muhtemel alman 
baskınından kurtarmak için en az al
tı fırkalık bir İngiliz kuvvetinin Rel
çik,.va yollanması meselesidir. 

Kurmaylar arasında görüşmeleri 

lüzumsuz bulan Kotidyen gazetesi 
tunları yazıyor: 

191 1t vnzh-eıi tleiişmi~ıir 
"Vaziyet 1914 senesine nisbetle, 

battanbaşa değişmiş bir haldedir. In· 
n;J jzler, görüşmelerin hiç bir sıya~aı 
mahiyet tatımıyacağını, yani İngiliz 

subaylarının hiç bir teahhüt altına gi
remiyeceklerini kati olarak söylemiş
lerdir. 

Bundan başka lngiltere askeri sis
tP..,;ni hiç bir şekilde değiştirmiye

cektir. Belçika hükümeti, keatılieiııi 

ULUS 

DIŞ HABERLER 
ALMAN S llLH 

TEKLIFLERt: 

• 

Kati görüşmeler B. 
Eden döndükteıı 
sonra yaı>ılacak 

Londra, ıs (A.A.) _Derli Telrraf 
gazetesi yazıyor: B. Eden, Almanya
nın sulh teklifleri hakkında yeni i
zahlar vermesi için Lokarno devlet
lerinin Cenevrede kendisine verdihle
ri vazifeyi bizzat ba~armak fikrinde
dir. Onun için kati görüşmelere bat
lanmak Üzere Edenin Cenevretfen 
dönmesini beklemek lazımdır. Bri
tanya hükümeti, Ren meselesinin hal
li hususundaki görüşmelerin henüz 
yarıda kalmadığı yolundaki in~iliz 

görü~ünü Fransa ve Belcikanın kabul 
etmi~ olmalarından dolayı bilh~ssa 

hotnuddurlar. 

Al m tm )'n~·a !li;nclerilecek· 
İn&(İli::ı mulıtırası 

Londra, ıs (A.A.) - Havas ajuı
sı bildiriyor: Dış itleri bakaalıiı, al
man tasavvurları hakknuia bazı izah
lar İstemek Üzere yakında aı...a .ltt 
bakanlığına gönderilecek oln iaciliz 
muhtırasını hazırlamakla metıudür. 

Söylendiğine göre, Britanya hükü
metinin alman ve fransız aulh plan
ları arasında bir telif yapılmasa•• te
şebbüs etmesi ihtimali vardır. Herhal
de, lngiltere, ltalya ile Habetistan a
rasındaki sulh rörüşmeleri meseleai 
halJedildikten sonra kendi kati nzi
yetini kararlathracaktır. 

Demircisin cenaresi 
kaldırıldı 

Atina, lS (A.A.) - Başbakan De
mircia'in cenaze meraaimi çok kala
balık bir halk yıimmm iıtirakiyle ya
pılmıştır. Atina Katedralinde yapılan 
ayında, veliahd, hükümet erkanı, si
vil ve askeri otoritelerle kordiploma
tik hazır bulunmuştur. Atina garni
zonuna mensub askeri kuvvetler me
zarlığa kadar cenazeyi takib etmiş
lerdir. Başbakan Metaksas ayın es
nasındı. ölüyü metheden bir nutuk 

söylemiştir. 

---ı-----

B. Lavalin bir makalesi 
ve alman gazeteleri 
Berlin, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Alman gazeteleri, B. Laval'in Moni

tör dü Püidüdon da çıkan makalesini 
büyük başlıklar altmda neşrederek, 
Berlin'le Paris arasında görüşmelere 
başlamanın her zamanda~ daha lüzum
lu olduğunu söylemektedırler . 

Berliner Tageblat gazetesinin baş 
muharriri Paul Şefer bu makalenin 
ehemiyetini ileri sürmekte ve alman o. 
kuyuculara tavsiye etmektedir. 

Kıymetli yükler taşıyan 

bir vapur karaya oturdu 
Londra, 15 (A.A.) - Londra 

çin sanat sergisinde gösterilen eser
leri taşıyan Rangoon gemisi Ce
belüttarıkta karaya oturmuştur. 

Vapurun yüzd~rülmesi içi~ y.a
pılan gayretler netıce vermemıştır. 

yolcular çıkarılmışsa da, teh
like olmadığı için, vapurdaki yük
ler boşaltılmamıştır · 

fransız • belçika mukavelenamesini 
değittirmeye mecbur eden bir muha
lefeti göz önüne almalıdır. ltalyanlara 
gelince onlar, bayraklarını Tsana gö
lü kıyılarına çekmiş bulunmaktadır
lar. İtalyan generallerinin rahat ra
hat askeri sırlarını İngiliz generalle
rine söyliyeceklcrini dütünmek im

kansızdır. 

Şunu unutmamak lazımdır ki, Fraa
sanm kuvveti ve askeri projeleri hak
kında eski müttefikimiz lngiltereye 
bilgiler vermek bizim için ltir P."t• 

telllikeliclir. '' 

Dessie İtalyanların elinde 
( Batc 1. inci •aylada) 

tün cihana duyurmak İstemiştir. 
Bir kaç saat ince İmparator'dan 
askerlerin 1tu ıazlar yüzünden çek
tiii acı iztira.ltları anlatan bir mek
tup almı!lır. 

lıwpar ..... ~enin kızı da anne
sinden soMa Mikrofonun başına 
geçerek baat .özler söylemittir. 

Bundan aenra her ikisi de 
hüngür hü .. ım ağlamışlardır. 

Kıraliçenin nutku p<lra~itlerle 
bosul<lu 

Londra, 11 (A.A.) - Habet 
imparatet'İf.-.Cn ln~iltere ve A
naerikaya lıihlNn radyoda söyledi
il BUhak, ayw htlmevçli mora İta-

Ogaden'de Sassabanek'in İtalyan
larca alındığı teyid olunmamakla. Fa
kat İtalyan tayyareleri Ru Nuibu • 
nun müdafaa mevzilerini bombardı
mana devam etmektedirler ve Grazi
ani' nin motörlü krtalan ilerlemek 
için uyilJn zamanı beklemektedirler. 

Ogmlentle şiddetli muharebeler. 
Diredaua, 15 (A.A.) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
Buraya gelen haberlere göre, 

Ogaden cephesinde çok tiddetli 
muharebeler olmaktadır. Habet· 
ler, İtalyanların ketif tayyare bom
bardımanlarına rağmen bir karıt 
toprak feda etmediklerini söyle
mektedirler. 

lt9l~ın ıimal ceplaeNnfielti motörlii vıuıtalarıntlan bir ,r11p 

retleri ......S•an hemen hemen 
t-amaınile a.Aaete edilerek itililme
sine encel ol•ak iatemittir. Bu
na ra,_.• atMllun bazı cümlelri 
i9itilebi1-i!tir. İmparatoriçe ez
cümle "İ11ıı1&nlık namına imdad is
tiyorum'' de111ittir. 

Detcttie iıal~·anlarm elinde 

Roma, 15 (A.A.) - Resmen 
haber verildiğine göre, İtalyan kı
taları bu sabah Dessie'ye girmiı
ti.r. 

ltalwmlar /)e.oı~ieden ilı•rin• . . 
fr(İtlecekler 

Lon4'.ra, 15 (A.A.) - Cenevre
de haztrltk konuşmaları başlar
ken, ltalyaa ileri kuvvetlerinin de 
Deaaieye yarmış olmaları ihtimali 
kuvvetılielir. 

ltalyaRl.ar Deasie' de durmayıp 
hemen cenu•a doğru ilerlemek 
fikrindedirler ve bu maksadla ha
zırlık olmak üzere Dessie·nın ce
nubunda.ki yerleri bombardımana 
başlam"1ardır. İtalyanlar Dessie 
yolundaki Meraayı geçmişlerdir. 
Ve her an Magdala'nm itgali bek· 
lenmektedir. 

imparator hakkmda haber ) 'ok· 

İmparatorun hareketleri hakkında 
hiç bir Jıw.her yoktur. Bahusus bom
bardnnan tehlikesi şimdi çok arttığın
dan hahet 111akamlan bu hareketleri 
gayet giali tutmaktadırlar. Fakat im
paratorun ıönderdiği telgraflar nor
mal bir tektlde Cenevreye gelmekte
dir ve Nerüs Adiaababadaki bakan
lariyle muntazam bir tekilde irtibatta 
dır. 

İtalyan iqe tetkilitı umumi ola
rak latalara havadan yiyecek atmak
tadırlar. 

Erike kaynaklarından gelen riva
yetlere aere büyük habet ~flerinden 
biri imparatorun askeri bakımdan 
olan vuiyetinin ümidsiz olduğuna 
hükmetlerek başşehri İşgal etmesi ve 
İtalyanlarla konuşmalara girişmesi 
ihtimali vardır. 

lıafranlarkı İrıKiliz - Sıulmı ı.·ıt<ı
ları kar~ı ktırşı)·cı 

Bir unır tehri olan Gallabat' da İtal
yan ~le İngiliz - sudan kıtala
n tind kartı karşıyadırlar. Gallabat 
m habetlere aid olan kısmını iıgal et
mellte ~ ultık lıabet garnizonu 
i\ıllr• ta il ..ı törlace 11......-. 

lıalyanlar Mukt.aelkltar'da "' 

Hartum, 15 ( A.A.) - Muldael
khar'm İtalyanlarca itgali clolayaiy
le halkın büyük bir kıımı cenuba 
doğru kaçmaktadır. lki beyaz asker 
taburiyle iki yerli asker taburundan. 
altı tanktan ve bir yerli "hecin aü-var, 
taburundan teşekkül eden İtalyan 
kuvvetleri hiç bir mukavemete uira
maksızm yalnız birkaç el tüfek atqi
le kartılattıktan sonra şehre gİrmİf
lerdir. 

---··----
B. O. Çemllerleyn 

\
7iyanada 

Londra, 1 S ( A .A.) - Salahiyetli 
mahfiller, Sir Osten Çemberleyn'in 
bugün resmi bir vazife ile Viyanada 
bulunduğu hakkındaki gazete haber• 
!erine pek az ehemiyet vermektetlir
ler. Bu mahfiller, Sir Osten Çember-

Sir Osten Çemberleyn 

leyn'in, şahsi dostu ve vaktiyle katibi 
olan Sir Valford Silley'in misafiri bu
lunmaktadır. 

Bununla beraber, Sir Osten Çember
leyn'in Viyanadaki oturmasından i"ti
f ade ederek, Avusturyanın sıyasal va· 
ziyeti hakkında ve hele Almanya ta
rafından yapılması muhtemel bir ha
reket hakkında derin tahkikat yapa
bilec~ktir. 

Viyana, ıs (A.A.) - B. Şu,nig, 

dün Sir Çemberleyn'i ve refikasını 
öğle yemeğine çağırmıştır. 

~ 

Orı iiçler komitesi lmgiin 
toplcınıyor 

(Yazısı 6. mcı sayfada) 

acın~ 
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· Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
Dünya duı-u.nıuna bir bakış 

JurRal dö Moskunun ehemiyetli bir 
yazısı: 

§1 bir tehlike olduğunu anlamıştır. Fran
sa bozulan dunımu i.ade veya saldırğanı 
cczalandırnınk için oldukça ileri gitme.. 
ğe hazırdır. Faknt lngillerenin tepkisi 
ya[mz pasif olmakla kalmamakla aynı 

zam:mda hemen hemen cesaret ?er1cı 

mahiy'!t~c bu!unmakta~ır. İngiliz kabi • 
nesi nzalarınm, Hitlerci propagandn 
nutukl.ırı perdesi arkasında Anupayı 

sarsacak olan en büyük ve en kanlı faci· 
anın hazn·I kları gi.dendiğini görmiye • 
cck kadar Sf\f olduklarını sanmıyoruz. 

- - --·--- ... - - -- - -

Yeni fransız se~imlerinin mahiyeti ne olacak? 
" Barıt koruyucuları iki cephe kar. 

şısmda bulunuyorlar: Biri Afrikat!a di • 
ğeri Avrupada. Bu cephelerin birisinde 
bir taarruzu cezalandırmak ve boz::.ılan 
banşı mümkün olan en kısa müddet i~in
de iade etmek, diğerinde ise milletler • 
arası teahhüdlere karşı yapılan bir 
muhalefeti cezalandırmak ve barışın 

Les Annales mecmuasından: 

Seçim kampanyası en hararetli 
Clevresindedir. Bu kampanya, resmen, 
eski m~clisin müddetinin bittiği. 21 
martta başlamıştır. Hakikatte ise, se· 
ne ba§mdan beri, gürültüsüzce fakat 
faaliyetle devam ediyor. Seçim ısla
}ıatınm yani nisbi temsil usulünün ka
bul edilmesinin akamete uğrıyacağı 
Önceden tahmin edildiği. için birçok 
mıntakalarda partiler daha vaktiyle 
Clurumlarmı kararlaştırdılar. 

SEÇiLECEK MEBUSLARIN SAY/Si 

Hiç olmazsa ba~ka bir reformun 
yapılacağı ve mebuslar mikdarının 

indirileceği umuluyordu. Bu mikdar, 
her seçim devresinde biraz daha art· 
maktan geri kalmamıştır. (1885 de 
554, 1932 de 615). 12 mart günü 
B. Georges Bonnefous meclise mebus
lar sayısının be§ yüze indirilmesini 
teklif etti, fakat teklifi reddedildi. 
Hatta §Öyle dursun, üç yeni seçim 
mıntakRsmın tesisi suretiyle bu mik
dara üç yeni mebusluk daha ilave e
dildi. Şu halde gelecek mecliste 618 
aza bulunacaktır. 

GELECEK MECLiS NASIL TEŞEK
KÜL EDECEKTiR? 

Gelecek meclis nasıl teşekkül ede· 
cektir Bunu kati olarak kimse Ön· 
ceden söyliyemez. Biz sadece bazı ih-

timalleri gözden geçirmekle iktifa 
edeceğiz. 1936 meclisinin sıyasal çeh
resinden müstakil olarak, seçimlerin, 
bugünkü parlamento simalarını ehe
miyetli nisbette yenitiyeceği tahmin 
olunabilir. Bunun iki sebebi vardır. 

Evvela, eski mebuslardan bir mik
darı yeniden seçilmiyeceklerdir. Evcl
ki s çimlerin neticelerine bir göz atı· 
lırsa görülür ki elli ~enedenberi ya· 
pılan seçimlerde yeni seçilen mebus· 

lnrm vasati mikdarı her meclisin yüz
de hırkı nisbetini bulmaktadır. Bu 
haddin as.,.arisi 1906 da % 26 ve aza
misi 1919 da % 59 dur. 1932 mecli
sinde, yeni seçilenlerin nisbeti % 34-
dü. 

Sonra, biitün eski mebuslar yeni 
secimlerde namzedliklerini koymaz
lar. Bu sene namzedliklerini koynu
yanların ni~beti oldukça yüksektir, 
şimdiden bunların sayısı 60 a çıkmış
tır ki umumi mikdarm % 10 u de
mekiir. 

Bu iki unsur göz önünde tutlunca, 
bu merl:~~ ai .. •cek yeni mebuslar sa
yısmm <"", .40 dan aşağı olmıyacağı ta

sarla nt> bilir. 

KOM(JNJSTLER KAZANACAK
LAR MI? 

Birçokları komünistlerin yeni aza
lıklar kazanacaklarını iddia ediyor· 
lar. Bu mümkündür. Ekonomik buh· 
ranm uzaması, devlet reformunun 
muvaffak olmaması, Fransız • Sovyet 
yakınla~ması, komünist mebusların 

parl :tmen tarİ7.me dönüşleri, bütün 
bl nhr dünkü ihtilalciler lehine mu
va!f luyet şansı olarak kaydedilebi-

ı:r. 

Tefrika: No: 65 

Fakat gene bu aynı sebeblerin se· 
çimleri en sağa dönmiye eya bazı 

"birlik" lcrin tarafını tutmaya sevke· 
debilmesi de mümkündür. Mesele 
her §eyden önce psikolojik sahaya 
girer ve bu yüzden halli güçtür. 

Komünist partisinin, mecliste Jİm· 
diye kadar, memleketteki ehemiyet· 
ile mütenasib bir mebus miktarma 
malik olmadığını kabul etmek la
zımd:r. Son seçimler nisbi usulle ya
pılmıt olsaydı bu partinin on değil 
elli mebus çıkarmış olacağı iddia edi
lebilir. 

26 nisan ve 3 mayısta yurddaşlar 
gene eski usulle rey vereceklerdir. 
Saydığımız lehdeki unsurlara rağ

men, nazari olarak, komünistlerin ka
zanına şansları 1932 de olduğundan 
çok daha Üstün olmasa gerektir. 

HALKÇI CEPHE 

Fakat bir de halkçı cephe vardır. 
Okurlarımız bu tabirin ne demek ol
duğunu bilirler: Radikallerle sosya
listlerden ve komünistlerden mürek· 
kep üçüzlü bir birlik. Bu birliğin 

men,eini aramak için 6 ıubat 1934 e 
kadar çıkmak ve derin sebebi "fa
§İzm" e kartı mücadelede bulmak 
lazımdır. Bu birliğin ilk neticeleri 
Laval kabinesine kar~ı yapılan boy
kotaj, Sarraut kabinesinin iş batma 
getirilmesi, bu sonuncu hükümete 
komünistlerin itimad reyi vermeleri 
(meclis tarihinde ilk defa olarak), 
Fransız • Sovyet paktmm süratle tsı!· 
diki, bazı liglerin dağıtılma~ı ve bü
tün bir secim organizasyonun yapıl
ması olmuştur. 

SEÇ}M OYUNLAR/ 

Şimdiye kadar sosyalist ve radi

kallerden mürekl-ep eski bir bir ik 

seçimlerde §Öyle bir usul takib edi

yordu. Diğer partileri mağlub etmek 

için, radikal namzed, eğer sosyalist 

nam:ı:ed ilk elde daha fazla rey al

mışsa, onun lehine olarak çekiliyor
du. Sosyalist namzed de, eğer radi
kal namzed daha fazla rey aldıysa 
onun lehine aynı hareketi tekrarlıyor
du. Komünistler, rejim dü~manı ad
dedildikleri için bu meşru seçim hile
sinden faydalanamıyorlardı. 

Oç hafta sonra vaziyet aynı olmı

yacaktır. Bu sefer radikaller ve sos

yalistler komünist namzedler lehine 

de seçimden çekilebileceklerdir. Ge

çen seçimde böyle bir başkası lehine 

yapılan çekilmelerin 360 adedini bul

duğu göz önünde tutulursa bu usulün 
ehemiyeti anlaşılır. Komünistler de 
şimdi bu seçim hilesinden faydalana· 

caklardır. 

Komünistler kimlerin zararına 

olarak yeni mebusluklar kazanabilir
ler? işte bir meçhul daha. Sosyalist· 
lerle radikallerin bu tehlikeli ittifak
tan zararlı cıkmalnn ihtimali vardır. 
Esasen radikaller arasında bu yüz
den endi eler, tereddüdler, hatta mu
kavemetler görülmektedir. 

F AŞIZME KARŞI SAVAŞ 

Seçimlerden muzaffer çıkacağı 

Önceden tahmin edilen halkçı cephe
de birlik demek oluyor ki pek kati 
değildir. Seçim sahasından hüküınet 
sahasına g{:çildiği z:>.man bu birlik 
büsbütün mevcud değildir. Program 
namı verilen beyannameler neşredil
di ise de, ciddi hiç bir İf görülmÜ§ 
değildir. 

Faşizme karşı mücadele: Eskiden 
kiliseye karşı mücadelede olduğu gi
bi timdi ancak bu nokta Üzerinde 
tam bir anlaşma yap1lmıştır. Fakat 
bu anlaşmanın ekonomik buhranı tas
fiyeye, büdceyi muvazeneleştirmcye 

ve alman tehlikesini önlemeye knfi 
geleceğine kim inanabilir? Böyle 
muhtelif unsurlardan mürekkep bir 
koalisyonun seçimde kazanacağı za· 
ferin, dört sene müddetle halkçı cep
he hükümetlerine müstakar, devam
lı bir çoğunluk temin ede~eği ispat 
edilmiş değildir. Böyle bir çoğunlu
ğun dağılması ihtimalleri, kadar bol

dur. 

MECLiSLERiN SiY ASAL DEGIŞIK
LIKLERI 

Politika devamlılığı eski meclisle
rin karakteristiği olmamıştır. Yalnız 
1919 da seçilen meclis bundan bir is
tisna teşkil edebilir. 1924 ün solcu 
meclisi, 1926 da para düşmesinin do
ğurduğu panik esnasında Poincarc· 
nin milli birlik hükümetiyle netice
lendi. Poincare'nin dokterinlerine uy
gun unılan 1928 m .. clisi iktidar mev
kiinde mutedil hükümetler bulundur
du fakat bir solcu politika takib et
mekten de geri kalmadı. 1932 nin 
solcu meclisi de, Staviski iskandalın
dan sonra, iktidar mevkiine milli bir
lik hükümetleri getirdi ve ancak 
S:lrraut kabinesiyle eski rengine tek
rar büründü. 

B. Lucien Romier, seçimlerin her 
mecliste sırasiyle bir kere sağların ve 
bir kere de solların lehinde çıktığına 
işaret ediyor, böylece, 1932 mec
lisi daha ziyade solcu olduğu için 
1936 meclisinin mutedil olması İcab 
ederdi. Fakat bu ancak bir ihtimal
den ibarettir. Fakat solların çoğun
luğu ancak iki sene devam edebile
ceği için başlangıçta kızıl bir man
zara gösterecek olan yeni meclisin 
1938 e doğru cumuriyetçi birliğin 
soluk pembe rengine dönmesi bekle
nebilir. Yüz seneden az bir zaman 
içinde kırallıktan cumuriyete, sonra 
İmparatorluğa; sonra imparatorluk
tan kırallığa ve tekrar cumuriyete; 
ve nihayet cumuriyetten İmparator· 
luğa, sonra yeniden cumuriyete dön
müş olan bir memlekette bundan da
ha garib teYler de görülmüştür. 

MiLLi BiRLiK 
Ne de olsa solların gelecek mec

liste azami mebusluk elde etmek için 
birlik ve disiplini temin uğrunda bü
yük gayretler göstermiş olduklarını 
kaydetmek lazımdır. 

Halkçı birliğe muhalif olan par· 

bozulmasrna mani olmak bahse 
mevzudur Barışın müdafileri, bu 
iki cephe üzerinde duruma ha-
kim olme.k için kafi kuvvet ve vasıta

lara malik bulunuyorlar, faknt bu vası
taları kullanmakta peş· nen bazı tahdid
ler tatbik etmişlerdir ki bu da bir çok 
ihtilallaıa sebeb olmuştur. 

Boş iddialar 
Zecri tedbirlerin müessir olmadığı 

ve milletler cemiyetinin iflası hakkında 
kanaat izharında acele etmekten sıılun • 
rnak lizımdır. Kollektif güvenliğe karşı 
olanlar, italyanlann süel muvaffakiyet • 
leri kendilerine gelecek banş görüşme • 
leri sırasında kesin bir gidiş ittihazına 

elvcr•~li olduğ1.1 vakit. bu iddialara baş. 
vuracaklardır. 

Hak"katte ise, milletler cemiyetinin 
iflasından değil, yaptığı hatadan ve zec
ri tedbirlerln faydasızlığından değil, ki· 
fayetsi:ı:liğinden ve mahdat oluşundan 

bahsetmek laznndır. Mi!letler cemiyeti, 
saldırganın kuvvetini anlamak isteme • 
miş ve asgari zecri tedbirlerle iktifa et
miş, azasından bazılarının kaçamaklı ve 
halis olmıyan hareketlerine göz yumm'.lŞ 
ve milletler cemiyetine girmeyen ve zec
ri tedbirlerin tesirini mümkün olduğu 

kadnr felce uğratmak için ellerinden 
geleni yapan devletlere karşı biç biı· ted. 
bir almamqtır. Fransa ile lngilterenin 
görüş, sebep ve gayeleri arasında birlik 
olmaması da ehemiyetli bir rol oyna -
mqtD'. lngilterenin zecri tedbir tatb:ka
tında d:ıha ileri gitmeği İstemesine kD"
şı, Lavari ı sıyasası bll zecri tedbirleri 
gerek mikdar ve gerek tesir itibariyle 
asgariye indirmcği gözetmiştir. 

Laval Si} asası ' e Rt•n me ele~i 
Laval s yasası, b:ıgün iki cephed .. ki 

di.lrum üzerinde ağır bir tesir bırakmış
tır. Avrupa cephesini ele alalım. Bu 
cephede iki büyük devlet arasında da 
aynr ahenksizliği görürüz. Fakat bura
da roller tersinedir. Fransa, Ren bölge. 
sinin silahlanmasının yalnız kendisine 
karşı değil, bütün Avrupa barışına kar-

tiler buna karşılık ne yaptılar? Bir 
milli birlik organize edildi ve birçok 
mümtaz şahsiyetler kabiliyet ve faa
liyetlerini bu birliğin hizmetine tah
sis etmi~lerdir. Milli cumuriyetçiler 
biribirleri lehine yapacakları fera
gatleri tayin etmek için bir hakem 
komitesi teşkil etmişlerdir. 

Bu teşebbüsler, halkçı cephenin 
çalışmalarına muadil olmaktan uzak
tır. Sağların arasındaki bazı ihtialf· 
lar halledilememi~tir. Demokratik 
birlik dağılmak tehlikesine maruz

dur. 
Kütle halinde bir halkçı cephe· 

nin ve bitaraf olmıya çalı~an bir hü
kümetin karşısında, sağcı partiler, 
kati bir savaşa muntazam bir şekil
de gitmek için yapmaları lazımcelen 
kıırşıhklı tavizlere razı olmuş görün

miyorlar. 

lan ile dolu bir öğrenme ve çıraklık devre
sine girmek. 

Almanya - Japonya 
İngiliz kabinesinin azaları pek ıyı 

bilirler ki, alman askeri otoriteleri V on 
' 

Ribbentrop ile birlikte, biı· askeri ittifak 
yapılması için japon ataşcmiliteri ile gO. 
rüşmelcrde bulunmaktadırlar. Bu görüı .. 
meler, Japonyanın Berlin scfirinden, 
Almanyanın Tokyo elçisinden ve hatta 
dış işleri bakanlığından gilı:i tutul • 
maktadır. lngiliz hükümeti pek iyi bili. 
yor ki, Avusturya'da dahili bir kanşık
l k çıkarılması maluadiyle Almanya'dan 
Avusturya'ya ehemiyetli mikdarda silah 
gönderilmektedir. 

Almanyanm gayc~i 
lngilteı·e Hitlerin Çekoslovakya; 

Litvanya, Sovyet Rasya hakkındaki 

projelerine de vakıftı. Hitler, şarkta ha.. 
reket serbestliği elde etmek için garptt\ 
emniyeti vadetmeğe hazırdır. Fakat 
bundan başka Sovyet Rusyayı yalnıx 

bıraktıktan sonra, Hitler, şartlarını bil .. 
direrek Rusya ile anlaşmak ve böylelik. 
le bu sefer garpta hareket serbestliği 

kazanmak istiyecektir. lngilterenin bü· 
tün bu manevraları anlamaması imkan· 
sızdır. 

lngilterenin Almanyaya verdiği im .. 
tiyazlar için gazete, böyle bir vaziyetin, 
Fransa ve diğer memleketlerin Afrika 
cephesi hakkındaki görüşlerini mütees• ~ 
sir edebileceğini yazmaktadır. 

Bulunmaz bir sulh taraftan olduğu .. 
na yazan Jurnal dö Mcsku gazetesi, bu 
sulhun dünyanın herhangi bir tarafın • 
da k~runması lazım geldiğini kaydet .. 
mcktedir. 

KISA l\IEJ\lLEKET H BERLi:Rl 

Bir hocanın konf eran"ı 
Önümüzdeki hafta içinde SiDOl\ 

Hallıevinde büyük cami imam ve ha· 
tibi B. Zühtü tarafından (Beşeriyetin 
tekamülü ve cumuriyet idaremizin 
türk milleti için en üstün bir devlet 
teşkilatı) o!duğu mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. 

Kızılayın yardımları 
Sinop vilayeti muhtaç çiftçileri ı• 

çin Tarımbakanlığı tarafından temin 
edilen 200 ton buğday dağıtıldıktan 

sonra Kızılay tarafmdan da Sinoba 
120 ton buğday gönderilmiştir. Bu 
buğdayın 40 tonu Ayancık, 30 tonu 
Gerze ve 25 tonu Boyabad köylerine 
tevzi edilecektir. 

~ ;,;kaa<i( ;miy•;~ 1 
_ .. 18 - "4 - 1936 da Halkevi salonunc.fa ~ 

veri!ecektir. ~ 
-,,,.,~~Af\.Af'V'>/V'V"V'-"".AA.-"J'V'>/V'V'V'V°/ 

IAbJ ~_NKı\RA 
Ve Lausanne'da, İsmet Paşa, harb cephe

lerinde kazanılan istiklali politika alanında 
da gerçek kılmağa çalışırken, Gazi, Anka
ra'da, içcephe'nin gediklerini kapıyarak o
nu vahdete götürüyordu. Bu vahdete, yalnız 
barış görüşmelerini muvaffak kılmak ıçın 
değil, eski'yi yıktıktan sonra Türk milletini 
yeni ve büyük inşa davasının başına çağır
mak için de lüzum vardı. Ve Gazi, bu yeni' -
nin inşasiyle tarih tarafından kendisinin va
zif elendirilmiş olduğunu biliyordu. 

Türk milleti ile ayrı ayrı her Türk insa
nını, tepeden tırnağadek değiştirecek her 
ikisinin de dış ve iç münasebetlerini altüst 
edecek bir sefere çıkmak lazımdı. Böyle bir 
dev-hamlesinin ayrılıklara yahut şüphelere 
müsaadesi olamazdı. Tek bir iradeye, mil
letin iradesi ile Mustafa Kemal'in iradesin
den hasıl olmuş bir iradeye, milletle şefin 
mü&terek iradesini benimsemiş bir Büyük 
Millet Meclisinin iradesine ihtiyaç vardı. 

.ı 

nı tasfiye ederek, Gazit eski meclisin grup .. 1 

lan arasından seçtiği arkadaşlarla "Halli 
Fırkası" nı kurdu. Bu parti'ye girenler, Ga..' 
zi'nin arkasında, yeni devleti ve yeni cemi• 
yeti kunnağa hazır ve muktedir olan kimse
lerdi. Bunlar, Türk milletinin canlı kuvvet} 
terini temsil ediyorlardı. Yeni parti, ilk imJ 
tihandan muvafafkıyetle gecti. Bir tek mu•' 
halif seçilmedi. Cephe birli~i yapılmış, ağır~ 
ve olgun kararları tehlikesizce taşıyacak o~ 
lan temel atılmıştı. ! 
.. Yeni millet meclisi A ~ustosta toplandr.1 

Ilk islerinden biri Lau,.anne braısmı tasdilt 
etmek oldu. Bu barış ile, garb devletleri,1 
Türkiyenin jüridik ve politik hakberaberli·~ 
ğini ve Türk hududları içindeki kayıtsız 
şartsız istiklalini tanıyorlardı. ~ 

Ya.zan: Nurberl von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Şüphe yok ki, Türkiye gibi bir memleket
te, halkın, kanunların metninde değil de te
sirinde yatan manayı anlaması için epi bir 
zamana ihtiyaç vardır. Fakat halk bunu bir 
anladımı, derhal ötede beride muhalefetler 
baş gösterir. Binaenaleyh Gazi, Türk 
milletinin atisini kurtarmak için böyle bir 
hareketin doğmasına meydan vermemekle 
mükellefti. Eski'yi temsil eden kuvvetler ö
niinde herhangi bir gerileme herhangi bir 
kompromis, tereddi etınis bir eski dünyanın 
b~ ~]arından Türk milletini kurtarmak eseri· 
ni güçleştirebiJir ve hatta, neticede, mille
tin dısarıya doğru kurtuluşunu dahi tehlike-
Y'' '-· ı ;lirdi. 

Çok yakında, milletinden, en çetin taleb
lerde bulunacaktı: Cürümüş eski adetlerden 
ve asırlarca mukaddes ve dokunulmaz sayıl
mıs bir hukuk sisteminden ayrılmak; Türk 
milletinin o zamana kadar bütün hareketle
rine hakim olmuş olup yirminci asnn demir 
adımları altında ezilip bükülen tevekkül ve 
kanaat felsefesine veda etmek; bir yeni, gü
rültülü ve alın teri ile mücadele hamleleri 
istiyen ati'ye çıkmak ve yeni arzularla yeni 
cüretlerin sert hakikatler sahnesinde acılar, 
fedakarlıklar ve bazen hatta hayal bozgun-

Yeni seçimin esasını bu vahdete gitmek 
ar:zusu teşkil etmiştir. Bundan başka, üç se
ne içinde, öyle muazzam hadiseler cereyan 
etmiş ve bunlar 1920 ilkbaharından beri 
Türk milletine düşen vazifeleri o derece te
melinden değistirmişti ki, millet vekilleri
nin vekaletine her bakmıdan artık tamam
lanmıs ve yenilenmesi lazım nazariyle bakr
labilirdi. 

Yeni zamanların davetine ancak kayıt ve 
şartla gelebilen eski mücadele arkadaşları· 

Dışarıya doğru temin edilen hu muazzam 
stabilizasyon eserini içeriye aid olan stabi~ 
lizasyon, sıcağı sıcağma, yani millet ile 
millet meclisi, elde edilen muvaff akryetled 
unutmadan ve bütün itirazların sinip sustu·' 
ğu anda takib etmeli idi. (Sonu var) ! 
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Türk sporıı ve havacılık 
T. 1. C. 1. nin devam eden 

kongresine, dün, çok dikkate de
ler bir teklif yapılmıştır. Azala~
dan biri tarafından kongreye ven
len takrirde, "Türk Kuşu" nun 
memleket havacılığı sahasında 
gösterdiö-i verimli faaliyet takdir 
le anıldıktan sonra, havacılığın 
memleket sporu İ<finde lavik oldu 
ğu ehemiyet ve genislikle ele a· 
lınınasını temin icin, Türkiye İd
man Cemiyetleri ittifakını teşkıl 
eden federasyonlar arasında bir de 
havacılık federasyonunun kurul · 
ması isteniyordu. Umumi heyetin. 
bu teklifi alkışlar icinde kabul et
mesiyle kanadh gençliğe doğru 
taze ve ileri bir adımın atılmış ol
duğunu sevin(f le kaydetmeliyi7. .. 

Havacrhk, hütün spor subeleri 
içinde, neden en faz]a yayılmaya 
ve bunun icin de en fa~la teşvike 
değer olanıdır? ~ünkü sporcuda 
beden terbivesinin başlıca gayele
rini teşkil eden cesareti, kendine 
güveni, yi<Yitlik hissini inkişaf et
tirir. Uçuş~a tabiatın fethine d_?ğ· 
nı bir hamle gizlidir. İnsanhgın 
başlıca terakki ve yükselme amil
lt:rinden biri olan tabiatla müca
dele hissini, hanği cahşma saha
sında, insan, rüzgarlar ve bulutlar
la boy ötçüstüğü zamanki kadar 
kuvvetle duvabilir. En korkunç 
tabiat kuvvetlerine karsı narin 
bir aletle yapılan bu savaş modem 
tekniai insan kolunun. ve zekası
nın gÜcü ile birleştirerek medeni
yet tarihinin en parlak sayfaları
m yazmı~tır. 

Asırlarca müddet sürmüş olan 
bir uyusukluğun son kötü tesirleri
ni de ~Hkip atmak işite uğraşan ve 
asırların ihmal etmiş olduğu eser
leri yı11ann çerçevesine sığdırmak 
zorunda bulunan bir millet oldu
ğmnuz icin, genc;liğe, eneriik ve 
dinamik bir terbiye vermekle her 
memleketten fazla mükellef oldu
ğumuzu bir dl!ikika hatmmızdan 
cıkaramavrz. Eneriik ve dinamik 
bir P'encHO.e i~e iki k:m~d ve hava-

'ltlbJ. • • 

da açılan bir paraşütten daha gü
zel bir sembol bulabilinnisiniz? 

Ankarada Türk Kuşunun ye
tiştirdiği gençler memlekete da
ğılmak üzeredirler. Başlanmış 
olan büyük esere, hiç olmazsa her 
kaza merkezimiz kendi sahasına 
ve uçucu azalarına sahih olmadık
ça, bitmiş gözüyle bakamayız. Şu 
halde ba&arılm~"ı lazım v len işin 
gen:.., 'iği ve heybeti ortadadır. Fa
kat suurlu ve inanlı b:, organizas
yonJa ba"anlamıyacak hiç bir isin 
mevcud olmadıO-ını da, kendi in
kitab tarihimiz bize en parlak su
rette öcrretmi~tir. 

Yeni kurulacak federasyonun 
hava kurumumuzla el birliği ya-
parak, bu çetin fakat geciktirilme
si carz olmıyan sahada, en kısa za. 
manda büyük başarılar kazanaca
ğına inanıyoruz: Türk gençliği, 
sporun her sahasında olduğu gi
bi, bu hayati şubede de, rejimin 
kendisine uzattığı yardım eline 
sevinçle sanlacak, kanadb genç-
lik üJküsünü büyük Türkiye idea
lile birleştirerek, yalnız karada de
ğil, havada da yenilmez türk or
dusunun yarınki yiğit unsurlanm, 
memleketin yakın ve uzak köşele
rinde, taşkın yurd ve teknik sev
gisiyle hazırlıyacaktır. 

YAŞAR NABİ 

Halkevinde dünkü 
konferans 

Dün Halkevinde, apor aalonaacla, 
B. Vefa Cemal tarafmdan beden ter
biyeainin aiatematik öiretim meTZ1111 

etrafında değerli bir konferana Yeril
~ · ve salon çok kalabalık olmathlr. 

Konferansçı mevzula alakadar gü

zel bir örnek olarak 23 nisan çocuk 

bayramı haftaaa içia >'•tittirdiii tale
be!~rine beden terbiyaai hankedm 

VP. n• rmıttır. 

~~enen ve ruhen yorK'ınsanız ve bundan dolayı tam venmle çalıpmı· 
yorsanız i işlerinizın ıyı gıtınesini nasıl ıstcyebılirsıniz 1 Unutmavınızkı 
birk3Ç gecelik U)kusıızluk sızi bu h3le sokabilir. 

lromural .ınoH· 
iiııiılcri yatıştırır, u) kııyu ııetirir, zararsız, ıesıri hot ve enıni)etli bir ıll( 
olup sinirlerinizin sukünunu çok kısa bir zamanda ıade ve bu sayede sızi 
yeniden diııçlc:şlirettk olan U)kunuzu temin eder. 

il vt 20 Loınprııııtıt hı . ı ıuıı· 

ltrdc ccıandcrılc rtçc ıc le uııııı. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, ludwigshafen s'Rhin. 

ULUS 

Mektuplar 

GündeUk 1 
ITALYADAN GEÇERKEN ••• 

( B"fl 1. inci «ıylada) 

Yanların yarııı deiil, eğer yeni or
du cibazlannın kıymeti de dütü
nülecek olursa, dörtte biri kadar 
istila kuvveti kullanmaımtbr. Ve bir 
~mürge zaferinden dolayı da hiç 
bır metrepol devleti baıtanbaıa do
nanarak, milli bayram yapmanuı
br. ltalya'dan geçerken gördüğü
müz c:oskunluk hava"'ı, Habetis
tanda bir A vnıpa zaferi kazanıl
mış olmasından değil. vaziyetin 
>;ıkarda saydığımız hususiyetle
rınden geliyor. 

Harbı yakından takib eden İn
gilizler, habe, ordulannın nok
sanlarını, hiç bir zaman bir karar
gah bile kurulmağa muvaffak o
lunamadığım, ukeri hareketler a
ra11nda beraberlik olmadığım, 
Negüı'ün kumandanlık bauaaın
dan mahrum olduğunu yazmakta· 
dırlar. Habeılilerin birkaç tayya
~~i bile, uçunnasmı bilmedikleri 
ıçın, toprak üstünde ideta kurtU
na dizilmiılerdir. 

Siyui ve mali vaziyetin ne te
kil alacağı bilinemezse de, tim· 
di. mütehassıslar, yağmur mevıi
mınin bile, artık habetlilere değil, 
ancak İtalyanlara yarıyacağını 
yazmaktadırlar: Çünkü yollannı 
tamamlamağa, yeni sefer hazırlıık
l~rını yapmağa, cephelerini tah
kım etmeğe vakitleri olacaktır. 
İtalya için mesele, habesliler kar
şısında yalnız m a 1 t 'dir. 

Sefer pahalıya malolmuttur. 
Süveyı - aım 300 bin askerlik ve 
100 bin amelelik bir cephenin ana 
vatanı nasıl derin derin sömürdü
ğü kolavca tahmin olunabilir. Yu
karda, bir metrepol memleketinin 
böyle zaferlerden dolayı milli bay
ram yapmadığını yazmıştık. Fa
kat gene bir metrepol memleketi, 
hövte bir seferden dolayı, aimdiki 
İtalya kadar .....m zorluk çek
memiıtir. Simendiferle geçemen 
bütün asfalt yollara bakınız; is
tasvon etraflarma göz l(ezdiriniz: 
T ektük otomobil göreceksini7.. 
BenzinH vasıtalar, garaja çekil· 
mittir. En pahalı arnbalar. hiç fi
atına satılmaktadır. E<Y,.r Habeşis
landa herhanei küçük bir Avrupa 
devletinin "'odem ordu mukave
metine tesadüf edilmiş olsavdı, 
va7"vet kim bilir ne olacaktı? 

Faşist reu,Jerinin, rejim vahde-
tini dab" ln1Vvetlf"ndirmek, genc
lifi ye halkı kendine daha çok 
inandırmak ve şeflerine daha çok 
bağlamak için, habeı mağlubiyet
lerinden, bu muharebenin ve za
f e,.l~rinin değeri olmadığı kadar 
istifade etmelerine hak vermeli
dir. Çiillkü dünya karıııında yal
mz ka)ınak, gençliği ve halkı hid
detlendirdiği ve onları, müıterek 
tehlikeye kartı birl~tirdiği kadar, 
cepheden uzun m"1det ıükWı ha· 
berleri alınak ve zecri tedbirlerin, 
sinsi bir yağmur gibi, yavaı yavaş, 
fakat içe iıledi;;ini hiııetmek, ha
vayı az çok zehirlemiıti. Dııan-

Kamutay 
Tahlisiye Umum 

büdçesini 
Kamutay dün toplanmıfbr. Anka· 

ra Yüksek Ziraat Eaatitüaü 935 )'lh 
büdceainde 4000 liralık münakale ya• 
pdması. Evkaf umum müdürlüiü 932 
yıb aon heaabı hakkındaki kanun 
projeleri ve tahlisiye umum müdürlü
iü 936 yılı büdce kanuna projesi gö
rüıülerek kabul edilmiıtir. 

Birinci ıörütülmeai yapılacak mad· 
deler araamda bulunan devlet me
murları aylaldarmm te•hid ve teadÜ· 
lüne dair olan kanana baib (2) aa
)'llı ceclnlin Milli Müdafaa Vekaleti 
kara kıamı memurları meyanına iki 
memur eklenmesi bakkmdaki kanun 
projesi; 2826 aaydı kanmala kabule
dilen 19 anca....,_,. para miiki.fat 
cedvelinin 3 üncü namaraamda yazı· 
h malul Kemal iaminin Cemal olarak 
düzeltilmesi hakkındaki proje, ka· 

nm duyacağı lisan, tek Ye parolalı 
olduiu için, hu umusanm hakika
ti ne olduiunu ölçmek elimizde 
değildir. 

Yalnız İtalyanlar değil, franıız
lann bir kı1m1 dahi Afrika zafer· 
lerini büyültmekte ve onlardan, 
aynca kendilerinin de itlerine ya
nyan neticeler çıkarmakta kom
tularma uymaktadırlar. Vaktiyle 
Kemalist Türkiye hakkında 
T empı gazetesine pek ıüzel yazı
lar yazan ve timdi aynı gazetenin 
Roma muhabirliğini ,.apan P. 
Gentizon Afrika aefer ve zaferle· 
rinden alman derslerden birinin, 
lCitin ırkının mükemmel ahali ol
duiunu yazıyor. En batta bu ırkın 
fizik mukavemeti sabit olmuftur. 
İtalyan kıtalan Aasab' dan Sardo' • 
ya kadar, çöl ortaamda, ve 50 ha
raret derecesinde, 350 kilometre 
yürümüşlerdir. 

ikinci hail, fqiat dieiplinidir. 
Hahefistan seferine giden aaker
ler, ki 1922 de 10 J&tmda idiler, 
tamamen faşist terbiyesi ıörmüt
lerdir. Bunlar, bir yandan uker-
lilc: ve harb, bir yandan vatanper
verlik disiplini altmda yetittiril
miftir: "ltalyadalıi on bq Nnelik 
yığın lerbiyai, İfle Nlerin 
çabalı maoallalııyetini imla eılen 
ilıinci ....,. r' 

P. Gentizon'a göre Hahetlatan 
seferinin ltalyaya bqlıca iyilikle-
rinden biri, ordunun. orada, bü
yük barbtan heri meydana çıkan 
teknik icadlarla birçok yeni dok
tirinlerin italyan ordusu tarafm
dan hakiki bir tecrübeden ıeçiril
mit olmasıdır. 

Bu tecrübelerin ilk tesiri olarak, 
dünva ordularında ilk defa, İtal
yanlar mecburi tayyare hizmetini 
bnunlattırdılar. Daha doiruau, > 

kısmen ıpor ve tecrübe mahiyeti-
ni muhafaza eden tayyarecilik, 
artık, ordu ve donanma gibi, millt 
müdllf aa kuvvetleri arasında fili 
ve kati yerini alıyor. 

F.R.ATAY 

Müdürlüğünün.93 
kabul etti 
zanç •ergiai kanununa ek kanan Pl'Cle 
jeai göriifiilerek lıabal edilmiftir. 

Bundan 80Dl'a Sovyet hükümetiJiı 
den getirtilen 5000 ton mazotun gÜJDe 

rik Ye iatihlak reaimleri hakkmdak:I 
kanun projeainin göriifülmeaine ~ 
lanmıtbr. Hükümet, eababı mucı1>ed• 
aynen tanlan aöylemekteclir: 

" ... Donenmanm 1935 mali )'Ilı 

zarfında dem çark ihtiyacı için R.,. 
yadan beher tona 14 lira 88 lmnlt
tan Sif lstanbul olarak getirilen 5000 
ton mazohm Rusya hükümetince nna
kanlesinde yazılı evaaftan çok 7il'• 
sek vasıfta getirilmeai itibarile sim• 
rük reamine eaaa olan noktai tabf. 
turun 270 santigratta 17 çdnnau •• 
mazottan almacak giimrük re1111inid 
l»eller tommdan on lira yerine 126 li .. 
ra olarak t.ı.aklruk ettirilmesini icali 
ettinnittir. 

Mallza Raaya hülriimetinia •ir CMt. 
mile olmak here •erdiii fiipheai 
bulanan it• JÜk•k Yauftaki maaofı; 
tan talebedilen aiım iik .....W -J 
ais 1931 yılı lriidewiıüa ., /2 ... 
dewi çark tamlaatma konan ~ 
t•malD' •ile öclemele kifayet etm8I; 

mekteclir. S. ib'barla mahza d~ 
manm devri çarla için getirilen ita:-, 
zotlarm aacari tarife üzerinden ..U.. 
riilr re-nine tihi tutalmw mak• 
cli1e kanan pro;e.i J.azırlammfhr .• ,. 

Kabul edilen kanan ıadar: 
"Dcmamnanm 1935 mali yılı ih• 

yacı için Milli Müdafaa Yekillifi tanj 
fmdan So~t memleketi.melen ... 
rilip lataaW giimriiklerinche gec;iriJ. 
mit olan n 270 dereceden önce fa• 
katlar eden laafif yai kıamı yüzde Olli

clan yakarı Wanan bet bin ton m~ 
tun beher kiloaundan bir kurut ~ 
rük ve 55 santim iatiblik vergisi ahııı 

nır." 
Son olarak yunua balıklarının vı 

ı...larclaa ~ NJık ~'AlviJaı~'
a1J vergiaiaden iatimaama dair kan.r 
projeai kaW edıünifm. Kamuta)' '>' .. 
rm toplanacaktır. 

Tıbbi Müsamere 
Birinci Wlı• laekimler oc1..

her oa ... ıiade bir ftl'İllaekte ol .. 
bbbi müumel"llerinin 9 ancam '-' 
da saat 18.30 da eakiai gibi Aalıanı. 
...._. ._taneai konferans aalon_. 
da yapdacalıbr. 

Jlem•lar : 
t • Malelif levze huiaıddarmtla 

ameliyatm uman• halskmda konfe
rans. (Prf. Mas Meyer) 

2 - Bir erlıee ka•ena Tabu Ye tt. 
beı:klona patejeaiaine dair 

- (Dr. Saat 

J 

ölüm 
Niğde melMasu 8. Rasim Feril 

Talay'm kaJm pederi Şmayı Devllt 
az&hjmdm mütelraid B. Refik ve&ıt 
etmİftİr. .Ailesinin kederini paylqı • 
rm. 

Tefrika: No: 36 Alber Kastanye'nin odasına girerken - Evimde bulunmak istiyordum. Seya
h~tte hangi şehirde isem, hep ondan sonra 
gıdeceğim şehiri düşünüyorum .B~ş gün Pa
lermo'da, üç gün Napoli'de. iki gün de Ro
ma'da kaldım. Burada, hiç olmazsa bulun· 
duğum yerdeyim. 

cak, gelişi güzel bir ömür sürebilir. 

Evllllk v e Otesı 
Yazan. /ai ŞARDON 

Tariçeve çeviren: Nuuhı BAYDAR 

- Nasıl, bilmiyor muydunuz? Bir hafta 
bdar oluyor,' erbad bir boğu haıtalığı ile 
Paria•e döndil. Şimdi biraz iyicedir. Kendiıi
Di dfln gördüm. Zavalh çocuk, yaJnu ba§I
na, himıetçi1er1e, acmacak bir halde. .. 

Alber, f8pkasmı ba'108 koyarken: 
- Gidip göreyim, dedt İsterseniz illcı 

1ien göttireylm. 
- Havır. Bizzat kendim vermek istiyo-

1'11111. Bu ili~ Merkanton'un bir smıdır. Siz 
•erirseniz onu öldürebilirsiniz. 

' Kendisini Ffandren butvanna götürece1' 
olan tramvava binerken Alher, düşünüyor· 
Ctu: "Ne acayip alaka f evet. Kastanve vakıa 
~renilecek bir damatfdır. M'aciam Katröfaj 
C!a onu ~oktanrhr özlüvor, •• nihayet, neden 
l'Castenye Odet'le evlenmesin?." ,-

sordu: 
- Demek ki pek iyi değilsin ha? 
Kastan ye hafif ve boğuk bir sesle: 
- Bir anjin, cevabım verdi. 
Alber'i karşılarmş olmak için yatağında 

biraz d~ruldu. 
- Ustünü açma. Bana haber venneliy. 

din. İceceklerinin eksilt olmadığım görüyo
nun. Mükemmel .• çok içmeli ... Nat'ı çağır
dın mı1 

Kastanye, geceliğinin yakasını tutarak, 
alçak sesle: 

- Hayır, çok makta oturuyor. Merkan
ton-U çağırdım. Daha ince kendime biraz 
bakmalı idim, fakat çabuk dönmek istedim. 

- Konuşmakla hata ediyorsun. Seni yal
nız bırakayım. 

Kastan ye, daha anlaşılır bir sesle: 
- Gitme, dedi, §İmdi daha iyiceyim, öbür 

gUn kalkacağım. 
- Paris'e dönmek için neden bu kadar 

acele ediyordun? 

- Burada da gene otelde gibisin. Buraya 
gelirken ne düşündüğümü biliyor musun? 
Bana kalırsa sen evlenmelisin. 

Kastanye, içtiği bir ilicı yüzünü ekşite
rek yutmağa çabşırken elini sallıyarak: 

- Ama da yaptın bal dedi. 
- Evet, evlenmelisin, çünkü sen Filip 

Kastanye'sin. Çok istidadın varsa da tenbel
sin. Sana bir ba~ limn. Senin felaketin zen
gin olmaktır. Yapacağm tek şey evlenmek
le, evine kapanmakla, aile sıkısına girmekle 
selamete erişmektir. 
• Neşeli bir tawrla Kastanye'ye doğru iği

liyor, onun kolayca heyecanlanan mizacı 
üzerinde ~es~r yapmaktan zevk duyuyordu. 
. - Artıstı !11aceralara ve aylaklığa sürük

byen serbestlik faydasızdır. Bir burjuva, an•, 

- O .zaman kimseyi sevmem. Helen'i 
unutamam. Düşün ki Bal'de, bizimkinin ya. 
n.mda durmakta olan trende onu gördüğüml 
~dmı. İ~dim. 1:lizim trenin kalkıp gitm• 
~~e .. ehemıyet. w~ıle vermedim. Onu gö~ 
g~u zannettıgım vagona koştum; efendl
sını anyan zavallı bir köpek gibi koştum. 

Alber, Kastanye'nin çatlak sesinin tesiri 
altında sesini kısarak: 

. - Sevmiyebilinin; fakat h~una gidea 
hır kızla da evlenebilirsin •.• cazibeli bir ba
la. .. mesela, Odet Katröfaj'la. .. Odet çok ~ 
zeldir ve sana havrandır... Kadınlann ea 
mükemmeli olacaktır... Pek ivi bir terbiye 
görmüstür .... ellerinin güzelliğine hiç dikkat 
ettin mi 

Kastanye. bazı ak~amlar. ho1r1•ki sandlı* 
ğa dayanarak gülümsiy~n Odet'in çehreDı 
ni hatırlamağa çahsarak: 

- Çok uzun boylu ... f.,ltat ben uzun 
lu kadmlan severim, dedi. 



• 

'f.l.C. I. Umumi KongreAİ 
(Başı 1. inci sayfada) 

geldiğini söyledi. Bn. Nakiye de bu 

mütaleaya iştirak etti. 
Rapor onaylanarak umumi merke

ze havale edildi. 
Bundan sonra, Antalya mıntakası 

kulüp murahhaslarının bir seyahat 
esnasında bisikletçilerine yardım e
den Ankara mıntakasına ve federas
yona teşekkür ettiklerine dair takrir
leri okundu ve reislik divanının bunu 
alakadarlara bildirmesi kabul edildi. 

Bu sırada Türkkuşunun kongre ll
zilarınr bir uçuş ve atlama talimi es
nasında alanda bulunmağa davet e
den tezkeresi okunarak kongre heye
ti tarafından büyük bir memnuniyet
le kartılandı. Kongre azaları yarın, 

reislik divanının tesbit edeceği bir sa· 
atte, Türk Hava Kurumunun hazır

lıyacağı otobüslerle Türkkuşu alanı
na gideceklerdir. 

Türkkuşunun çelik vücudlu, aslan 
yürekli azaları Türkspor tetkilatı mü
messilleri önünde planörlerle uçacak
lar ve paraşütlerle atlıyacaklardır. 

Türk Hava Kurumunun memleke
tin bir kaç yerinde yeniden Türkkuşu 
tf'sisi yolundaki teşebbüsleri fiil hali
ne geçerken, memleketin dört buca
ğından gelen türk spor tetkilatı ida
recilerinin bu en güzel ve en faydalı 
sporla ilk temaslarını, iyi bir İstikba
lin müjdecisi olarak memnuniyetle 
kaydediyoruz. 

:Ankara mıntakası reisi B. Şükrü 
Koçak bütün sporcuların Türkkuşuna 

aza yazılmalarındaki faydaları anlat
tı. Kongre bu fikri de onayladı. Ge
lecek umumi merkezin bu işle ciddi
yetle mefgul olması kararlaştırıldı. 

Bundan sonra, her vilayet hususi i
dare bütçesinden spor itlerine % 2 his 
se ayrılması için bir kanun çıkarılması ve 
spor seyahatlerinde sporculara daha 
çok tenzilit temini yolunda, parti kana
liyle, İcab eden makamlar nezdinde te
ıebbüslerde bulunulması hakkında Sam
sun ve Giresun murahhaslannın takrir. 
)eri okundu. Azadan bir kaç kiti ve tak
rir sahibleri söz söylediler. Umumi mer
kez reisi B. Aziz Akyürek, bu yolda ya
pılan tetebbüsleri anlattı ve ''yeni he. 
yetin de bu teşebbüslere devamı tabii
dir,'' dedi. 

Konya murahhası B. Münim'in bir 
futbol antrenörünün mıntakaları dolaşma
sı hakkındaki takriri de okunup umumi 
merkeze havale edildikten sonra celse. 
ye bet dakika ara verildi. 

ikinci celsede, denizcilik federasyonu 
raporu üzerinde konuşmalara başlanıl
dı. Komisyon mazbatasında şunlar var
dı: 

1) Yağlı kürekler arsıulusal nizam
nameye uymadığından kaldırılmıştır. 

1. 

2) İstanbul valisi B. Muhiddin Us. 
tündağ deniz sporlarının ilerlemesi yolun
da bir çok maddi ve manevi yardımlar
da bulunmuştur. Ayni yardım diğer va
li ve kaymakamlarımızdan da beklenir. 

3) Kürekçiliğin daha ziyade ilerle. 
mesi içn bir antrenör getirtmelidir. 

4) Yüzücülüğün terakkisini temin 
etmek Üzere kapalı yüzme havuzlarına 
çok ihtiyaç vardır. 

5) Yelkencilik yalnız iki mıntakada 
vardır. Yayılması için teşvik lazımdır. 

Bilhassa yelken vermek suretiyle yar
dım etmek İcab eder. 

6) Çalışmalar sonunda İyi neticeler 
alınırsa Berlin olimpiyadlarına iştirak 

edilmesi hakkındaki federasyonun ka
rarı yeı·indedir. 

7) Federasyonlar içinde en çok neş
riyatı olan denizcilik federasyonudur. 
Sporcularımıza değerli eserler vermişleı·· 
dir. 

Federasyonun ra;:oru üzerind? c!e ba· 
zı münakaşalar yapıldı. Bilhassa fede. 
rasyonun adının ''su sporları'' federas-

yonu olarak değiştirilmesi fikri ileri sü 
rüldü. Neticede rapor onaylanarak umu
mi merkeze havale edildi. 

Bundan sonra, azadan bir zat hava. 
cıl:gın memleket müdafaası bakımından 
oldu~u krıdar, faydalı ve eğlenceli bir 
ıpor olJu~nu tebarüz ettirerek, türk 
sporcu! ı• ının ve teşkilatının türk hava 
kurumu ile ı-.upürıkünden daha yakın ve 

sıkı biı tema! tt sis etamelerini söylecfı 

Bir çok hatipl<!r hı mevzu üzerinde he 
yecanla konuştular. H "r s:>orcanun türlt 

hava kurumunun tabii bir azası olduğu 
hususunda bütün azada tam bir fikir 
birliği görülüyordu. Büyük şeflerinin 

gösterdiği her yeni işaretini memleketi 
için üzeı·inde yürünecek en faydalı yol 
bilen türk gençliği, türk sporculuğu, 

esasen havacılık işlerindeki vazifesine 
de başlamış bulunuyordu. 

Bu çalışmayı, havacılığı organize e. 
den kurumla birlikte daha verimli bir 
hale getirmek için ufak bir teklif kafi 
geldi. Türk spor teşkilatına mensub o
lanları havacılığa daha çok ısındırmak, 
türk sporcularını hava sporuyla kaynaş
tırmak için bir "havacılık federasyonu" 
teşkili alkışlarla karşılandı. N izamna
menin müzakeresinde bu cihetin göz ö. 
nünde bulundurulması kararlaştırılarak 
bugün saat 9 da toplanılmak üzere cel
seye son verildi. 

Murahhaslara bir film 
gösterildi 

BB. Münir Hayrinin ve Kenan Re
şidin hazırladıkları halkevi çalışmaları
na dair dökümanter film dün celse so
nunda murahhaslara gösterilmiş ve pek 
çok alkışlanmıştır. 

Dün geceki spor 
müsameresi 

Dün akşam Gazi enstitüsü beden ter
biyesi şubesi, kendi salonlarında spor 
kongresi murahhaslarına bir spor mü
sameresi vermiştir. 

Memleketimizde ilk defa olarak, ha. 
reketlere aid emirler, kuvvetli bir hopar
lörün neşrettiği müzik ile verilmiştir. 
Hareketler büyük bir intizam ve muvaf
fakiyetle yapılmış ve misafirler gençle
rimizi pek çok takdir etmişler ve alkış
lamışlardır. 

Talebeleri idare eden muallim B. Da. 
inas ve arkadaşlarının, yarının beden 
terbiye ve spor muallim namzedlerimi
zi çok iyi yetiştirdikleri görülüyordu. 

Enstitünün beden terbiyesi ş:ıbesi 

ilk mezunlannı geçen yıl vermiştir. 8;.ı 

sene de 17 özlü spor ve jimnast~k mu
allimi mezun verecektir. 

POTJSTE: 

Gece yarıı-ında kavga 
Gece yarısı Karaoğlanda bir def

ter meselesinden dolayı kavga eden 
berber Mustafa Hüsameddini bıçak

la sol kolu ile sol kalçasından yarala
dığından yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Ahcliilmuttalihi )·arala.lılar 
Adliye sarayı önünde beklemekte 

~lan şoför Abdülmuttalip ile Nazmi 
müşteri alıp almamak yüzünden dö
vüşmüşler ve Nazmi tornavide ile Ab
dülmuttalibi yaralam1ştır. Nazmi 
hakkında tahkikata başlanmı~trr. 

Cifle ile vara1anııs 
;ı; • • 

Calınan 20 lirayı arkada~ı Meh· 
medin aldığını zanneden İsmail a
dında biri çifte ile lsmaili :;ol kolu i
le memesi altından yaraladı~• anlaşıl
dığından yakalanmış ve adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Suçiistii yakalanan yankt·~id 
Tahsin adında bir yankesici Hali

lin cebinden beş lirasını çalarken gö
rülerek tutulmuş ve hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Çocuk E!"ir~c·m<· Kurumunun 
kutlama td~rafnameleri 

23 nisan ulusal bayramı yak
ı:ıyor. Bu bayramda da tebrikle
aizi büykleriniz ve dostlarınızın 

~:ocuk Esirgeme Kurumunun 
"Lüks'' telgraf kağıdı üzerinde o
kumalarını isterseniz, çekeceği
niz telgraf müsveddesinin üzeri
ne "Lüks" kelimesini yazmanız 
ve 15 kuruş fazla vermeniz kafi
dir. Bu kağıtların geliri tamamen 
vurdumuzun yoksul yavrularının 
bakımına ayrılmıştır. 

''Lüks" telgraf kağıdını kullan
rnaHa hem 1T1uhatabmıza karşı 
faz!a hürmet, hem J.e zar af etinizi 
gös!ermiş o!ununuz. 

ULUS > 

(Başı 1. inci sayfada) 

man bu delegelere daima yardım et

miş olan Sovyet Rusya, bugün de dost 
Türkiye cumuriyetine tam surette mü
zaharet eylemekte ve yaptığı teşeb
büsün, sulhun idame ve takviyesinde 
alakadar bulunan herkes tarafından 
tasvib edileceğini ümit eylemektedir. 
Hiç kimse, Türkiye tarafından Boğaz
ların tahkim edilmesinin tamamen te
dafüi bir ehemiyeti olacağında şüphe 
edemez.,, 

l,iohkaya lnrliistria µ<ızetf•."ine 
göre .. 

Liohkaya lndüstria gazetesi de şu 
fikirde bulunuyor: 

"Samimi bir sulh ve kollektif gü
venlik taraftarı olduğunu isbat eden 
Türkiye cumuriyetinin şimdi İstediği, 
yalnız kendi memleketi için güven
lik garantisidir. S:>vyet RP~yanın ön
ce ve şimdi de görüşleri, Boi7azların, 
türk topraklarının ayrılmıu: bir par· 
çasını te o;kil eyledi~i ve B?aazlar re
jiminde hasıl olacak bir deği~mf"nİn 

hiç kimse için hic bir tehdit mahiye
tini haiz olmadıüıdır. Cünkü bu, an
cak memleketin hi\yati menfaatleri 
sebebiyle ileri sürülmüş bir tekliftir.,, 

Onücler 
..J 

bııgün 

J'reme {!flZ('lesinin bir malwl(•si. 
Belgrad, 15 (A.A.) - Vreme gaze

tesi. boğazların tahkimi hakkındaki 

türk teşebbüsüne aid haberleri verirken, 
şu fikirde bulunmaktadır: 

Bütün milletler arasında şimdiye ka. 
dar hiç görülmemiş bir büyüklükte bir 
silahlanma yarışının başladığı ve sulhu 
garanti eden andlaşmaların her gün düş

mekte olduklarının göı·üldüğü bu karı. 
şık zamanda, türk cumuriyetinin kendi 
güvenliğini temin etmeyi düşünmüş ol
ması hiç de şaşılacak bir şey değildir. 
Türkiyeyi ikiye ayıran boğazların as
kerlikten ayrılmış bulanması şimdiki 

durumda türk topraklarının güvenliği 

için büyük bir tehlikedir. 1923 mukave
lesi ile tesbit edilmiş olan statü. tadilsiz 
kalamaz. Bunun içindir ki, Türkiye hü. 
kümeti, 11 nisan tarihli notası ile ala
kalı devletlere, aynı zamanda Tül'kiye
nİn güvenliğini temin eden ve Karadeniz 
ile Akdeniz arasında serbest seyriseferi 
garanti eyleyen yeni bir boğazlar reji
mi vücuda getirmek için görüşmelere 

hazır olduğunu bildirmiştir. Yugoslav. 
ya, Türkiyenin müttefiki sıfatiyle, türk 
hükümetinin teklifini, Balkan antantı 

dost ve müttefikleri ile anlaşma halin-

B. Aloisi Cenevre de müşahi{l sıfativlc 
l)uluııacal{ .. İrıoili zlerin l•ÜLÜn ümidi 

~ 

İrtibat Ko mitcsinde 
On üçler komitesi reisi B. Madariaga komiteyi bugün öğleden son

ra toplantıya çağırmıştır. 
/ngiliz. gautelerinin yazdıklarına göre B. Eden Cenevreye kati 

talimat götürmemektedir ve lngiltere Cenevrede işin alacağı şekle 
göre hareket edecektir. T aymis gazetesi İngiliz. sıyasasının değişmedi
ğini ve /ngilterenin öteki hükümetlerden ayrı olarak hareket etmelt 
istemediğini yaz.arak, muhasamat durmadıkça zecri tedbirlerin kal
dırılması mevz.uubahs olamıyacağını söylüyor. 

Sulh konuşmaları yarıda kalırsa ltalya aleyhinde kararlaştırılacak 
her türlü zecri tedbirlere /ngilterenin iştirake haz.O' olduğunu söyli
yen Deyli Telgraf, ltalyanın Finansal vaziyeti'!-in kötülüğüne işaret 
ederek Negüs'ün son zaferlere rağmen z.efil sulh şartları kabul etmi
yeceğini söylüyor ve ltalyanın zehirli gaz kullanmak suretiyle yeni
den arsıulusal andlaşmaları .!.azmasına göz. yumulamıyacağını ilave 

ediyor. 
Morning Post, sulh görüşmeleri yarıda kalırsa İngilterenin petrol 

ambargosu teklif edeceğini söylemektedir. 

Paris gazeteleri ise, ltalyaya haqı zecri tedbirlerin aijırlaştırılma· 
ması yolunda gayretlerini artırm•ş bulunmahtadrrlar. Zecri tedbirle
rin en hararetli taraftarı ol::rn solcu gaz.eteler şimdi bu hususta hiç 
bir şey yazmamahtadırlar. 

Romadan ise biribirlerine aykın haberler gelmektedir. B!.1nlardan 
birine göre italyan • İngiliz. gerainliği çok azalmıştır ve anlaşmazlığın 
çabucak halli umulmaktadır. Başka bir habere göre de İtalya kendi 
maksadlannı bildirecek yerde 13 lerin tasavvurunu öğrenmek arzu
:. unıladır. De3ıli Ekspres gazetesinin Roma muharibi, sulh görüşmeleri 
başlamadan in gil"z Akdeniz filosunun çekilmesini istemesi hakkında 
B. Musolininin B. Grandiye talimat verdiğini gazetesine yazıyor. 

Ce11 e ı·re 'de: 
Cenevre, 13 (A.A.) - B. Dö Mada. 

riaga 13 ler komitesini perşembe günü 
öğleden sonrasl için toplantıya çağır

mıştır. 

Cenevre, 15 (A.A.) - B. Dö Mada
riaga, dün akşam habeş delegesi B. Vol
de Mariam ile vaziyeti görüşmüştür. 

Profesör Jez ve Negüs'ün eski danış. 
manı B. Oberron görüşme esnasında 

hazır bulunmuşlardır. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Baron Aloisi, 
buraya gelir gelmez, hemen B. Madari
aga ile görüşmüş ve bu mülakat bir sa

at sürmüştür. Usul meseleleri üzerinde 
cereyan eden konuşmalar hiç bir netice 
vermemiştir. Bu konuşmalara yarın mil
letler cemiyeti genel sekreterinin huzu
runda devam olunacaktır. Bu konuşma

lardan sonra ve 13 ler komitesinin içti. 
maından evvel bu hususta resmi bir 
tebliğ neşredilmesi pek muhtemeldir. 
B. Madariaga l talya ile Habeşistan ara
sında doğrudan doğruya müzakereler 
cereyan etmesi teklifinde bulunmuştu. 
Bu teklifin müsbet bir neticeye varaca
ğl samlmamaktadır. 

IJomlra' da· 
Londra, 1\ (f\.A.) - Dışişleri baka. 

nı B. Eden dün 8. Flanden ile Cenevre 
vaziyeti etrafında konuşmuştur. 8. Eden 

bugün öğleden sonra Cenevreye döne
cektiı·. 

lngilterede bütün ümidler İrtibat ko
mitesine bağlanmaktadır. Bu komite, 
sulh teşebbüsleri hakkındaki hareketini 
tayin eylemek üzere perşembe günü top
lanac3ktır. 

"Associated Press., bu hus~suta di. 
yor ki: 

''İngiltere hükümeti bu görüşmelere 
büyük bir ehemiyet vermektedir. Çün
kü muhasamatın kesilmesi ile sulh gö. 
rüşme]erine ba "Jlaınanın mümkün olup 
olamıyacağmı bu görüşmeler belli ede
cektiı·." 

Pari."' ter 
Paris, 15 (A.A.) - Fransanın 13 

ler komitesindeki hareketini tespit et
mek Üzere BB. Saro, Flanden ve Pol 
Bonkur arasındaki toplantılar ve konuş· 
malar bir saatten fazla sürmüştür. 

Daha Önce İtalyan büyük elçisini 
kabul etmiş olan B. Flanden, bu ko· 
nuşmalardan sonra İngiltere büyük 
elçisini kabul eylemiştir. 

Hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 
Paris, 15 (A.A.) - Şimdiki ger· 

ginliği karşılıklı müsaadekarlıklarda 

bulunarak gidermek maksadiyle İn· 
giltere ile ltalya arasında doğrudan 
doğruya görüşmelere girişildiği hak
kında bir söz dola§maktadır. 

16 NiSAN 1936 

de, en büyük bir hüsnüniyetle gözden 
geçirecek ve bu meselenin elverişli bir 
hal suretine varmasına gayret edecektir. 

Fran.ttız gazelt'lerinin diişiim.:el(•ri 
Paris, 15 (A.A.) - Deha gazetesi 

boğazlar hakkında türk notasından hah~ 
sederek diyor ki: 

''Emrivaki yapanlar hilafına, Türki
ye çok dürüst yol tutmuştur." 

Övr gazetesi, türk talebinin haklı ve 
delillerin doğru olduğunu yazarak di. 
yor ki: 

''Türkiye pakt bozanlara arsıulusal 

dürüstlük dersi vermektedir." 
İngilizlerin tasvibini kaydeden gaze

te İtalyan tefsirlerini tenkid ediyor. 

V radirıi gazetesirıirı yazdıkları 
Atina, 15 (A.A.) - Türk notasından 

bahseden Vradini gazetesi diyor ki: 
"Boğazlar meselesi hakkındaki türk 

notası çek k:.ıvvetli dediller taşırnakta:lır. 
1923 rejimi. bugün devrilmiş bulunan 
esaslar üzerine k!ırulmuştu. Bu itibarla, 
Türkiye her ihtimale karşı, toprakları
nın askeri bakımdan en zayıf olan böl
gelerinin müdafasını düşünmektedir. Bu 
işte alakası olan devletlerin uçu, yani 
İngiltere, Romanya ve Sovyet Rusya 
tüı·k dileğine hiç bir itirazda b:.ıbmuyor 
görünmektedirler. 

Şunu ehemiyetle kaydetmek lazım. 

dır ki, komşu ve dost c~muriyet, güven• 
liğine mütealiik b;,ı çok mühim mesele
de, tam bir dürüstlükle hareket etmiş
tiı·." 

Polonya gazeteleri ve notamız 
VarşoY-a, 15 (A.A.) - Paskalya 

yort...ıları dolaysiyle gazeteler, hakkında 
neşriyatta buhınmaksızın türk talebini 
haber vermektedir. Bu habere aid baş
lıklarda, gazeteler Türkiyenin andlat
maları çiğnemeksizin boğazları tahkim 
etmek istediğini yazmaktadırlar. J 

Kuryer Varşavski gazetesinin ileri 
sürdüğü bir tahmine göre, Türkiye aa. 
kerlik dışı bir hale konulmuş olan böl .. 
geyi İşgal ederek oraya ağır toplar yer .. 
leştirecek, fakat, çok büyük masraflar: 
gerektirecek olan kale inıaabnda buluGe 
mıyacaktır. ----·----Fon Höş'ün cenazesi 
Almanyaya gönderildi 

Londra. 15 (A.A.) - Fon Höş'ün 
cenazesini taşıyan tabut Londra 50"" 

kaklarmdan bir top arabası üstünde geçi.. 
rilerek Viktorya garına götürülmüştür. 
Duvr'dan bir İngiliz muhribine yükle
necektir. Cenazeyi bir çok şahsiyetler 
takib etmekte ve bunların arasında bil· 
hassa B. Eden, Con Saymen ve diplo .. 
ması şahsiyetleri göze çarpmakta idi. 

Yunan liberalleri 
hükümete yardım 

edecekler 
Atina, 15 (A.A.) - Liberal partisi 

reisi B. Sofulis başbakan Metaksas ile 
yaptığı bir görüşmeden sonra partisinin 
hükümete yardım edeceğini bildirmiş 

tir. Küçük cumuriyetçi partiler de aynı 
tavrı takınacaklardır. 

Hükümet milli müdafaa meseleleri
ni halletmek üzere parlamentodan bi
rinci teşrine kadar geniş salahiyetler is. 

tiyeccktir. ------··------
Gümrük tayinleri 

İzmir ithalat gümrüğü baş muaye
ne memurluğuna Samsun gümrüğü 
baş muayene memuru Mazhar, İs
tanbul gümrük baş direktörlüğü bü • 
ro işleri memurluğuna tetkik direk • 
törlüğü şeflerinden Şevket, Tekir • 
dağ muayene memurluğuna SamsUll 
gümrüğü muayene memurlanndan 
açıkta Ziyaettin, Trabzon dahili ti
caret gümrüğü idare memurluğuna 
Trabzon gümrüğü merkez memur • 
luğu kadrosundan açıkta muayene 
memuru Şükrü, Urfa gümrüğü ikin
ci sınıf ambar memurluğuna Mar
din gümrüğü 3 üncü sınıf ambar 
memuru Süreyya tayin edilmi!ler • 
dir. 

~llllllllllll.11.lrl.l.1.l.I 

1azılarımızm ("okluğundan, 
'"Topyekıin lıarb'' tefrilwnu=ı 

koyamadıl•. Öziir dileriz. 

Çiçek Ba'.o:u dave~iyc eri '!'ürk Maarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılma~:~~c~ır 



(; ünı ·ül{ l\luhafaza k~ıtalarında 
hay olnıal{ istiycn sivil lise 

nıezuıılarına 

SU·ı 

1 

er aza 
el Komu .ani ğın -
• 
• 

1 - Sivil liselerden şehadetname alarak çıkacak ve çıkmı~ o!a:ı
lardan ge~t·n yıl olduğu gibi Gümrük Muhafaza subayı yetıştırıl
mek üzere bu vı1 da Harp Okuluna sekiz okur alınacaktır. 

2 - Subay olup muhafaza kıtalarına gelinceye kadar (orduy.a 
yetişen subaylara yapıldığı gibi) her masraf ve mektebe kabul .. d~~
lecck sekiz okurun mektebe gelinciye kadar yol masrafları huku
metçe verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece subay olarak gelenler yalnız 
muhııfaza kıtaları içinde rütbe alarak ilerliyeceklerdir. 

4 - Harp Okuluna giriş şartları şunlardır: . 
A) Liselerden bu sene ve geçen sene olgunluk (bakalorya) ım

tihanı vererek mezun olanlardan müracaat edenler imtihansız; 
B) İki ve iki seneden daha evet mezun olanlardan müracaat 

edenler olursa bunlar As. liselerden birinde olgunluk (bakalorya) 
imtihanına tabi tutularak 'harp okuluna kabul olunurlar. 

5 - Gümrük Muhafaza örgüdü için subay olmak istiyenl.e~in. bAu 
defa Harp Okulu Komutanlığından gazetelerle yapılan gırış ıla
nındaki yazılara göre Temmuz 936 sonuna kadar doğrudan doğru
ya Harp okulu Komutanlığına ve İstanbul dışında bulunanların ~a 
bulundukları yerlerin en büyük ac;keri kom~t~nı:ıa veya As~erlık 
Şubesi Başkanlığına aşağıda yazılı belgelen ıstıdalarına baglıya-
rak müracaat etmeleri ilan olunur. 

A) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, . . 
B) Mütehassıs tam bir sıhhi heyet tarafından tasdıklı rapor ve 

aşı k5ğıdı (Aşı belgesi olmryanlara askeri heki~lerce aşı yaptırılır). 
C) Mezun bulunduğu okulun şehadetnamesı ve okulun verece-

ği hüsnühal kağıdn • 
D) Okula kabul olunduğu takdirde ask.e;.i kan~nlar, .n?z~mlar 

ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettıgıne daır velısının ve 
kendisinin birer teahhüd senedi; 

E) Sar'alr, uyku halinde gezer, sidikli. ba~ıl~ak ve. çı~~ı.nmak 
bastah~ına mliptt-la olmadıklarına dair isteklılerın velılerının te· 
ahhütnameleri. (798) 1-1445 

Kapalı zarf usuliyJ e eksiltme ilanı 

İstanbul Evk:af Baş 
Direlctörlüğiinıden: 

J - 1stanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami inşaatı ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli (17448) lira 39 

kuruştur. 
2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B • Projeler, 
C - Fenni şartname 
D • Mukavelename 
1stiyenler bu evrakı 90 kurus bedel mukabilinrle İstanbul Evkaf 

Direktörlüğü Mimarlrğınd:ın alabilirler. · 
S - Eksiltme 24 nisan 1936 cuma günü saat o~beşte İstanbul Ev-

kaf Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - f steklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin mii~endis v.eya. mimar oln:ıas~. şart

tır. Aynı zamanda as~arl on bes bin lıralık bır bına~ı suret! mukem
meJcde insa ve ikmal ettiklerini kabuliikatiraporlarıle tevsık ederek 
eksiltme giinünden üç gün eveline kadar İstanbul ?aş müdü.rlüğü 
mimarına ve bu vesikaları ibraz etmeye ve ayrıca eksıltmeye gırmek 
için vesika almaya mecburdur. ~ .. . 

'1 - Teklif mektupları yukarda yızıldıgı gun .v'! saatten hır saat 
evetine kadar ihale komisyonuna makbuz mukahılınde verecekler-
dir. (7fi7) 1-1336 

M. M. VEKALETİ 
s. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

BİT.İT 

Yapı: Yenişehir - Ordu evi ya
nında yapılacak karakol binası 
pazarlığa konmuştur. Keşif tu
tarı: 2391 lira 31 kuruştur. Ke
şif ve şartname ve projesi para
siyle inşa~t şubesinden verile· 
cektir. İhalesi: 20.4.936 pazar
tesi günü aaat onbirdedir. İlk 
teminatı: 179 lira 33 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden icap 
edenlerin 2490 sayılı kanunun 
2,3 cü maddelerinde istenen bel
gelerle birFkte pazarlık gün ve 
vaktinde M M V. Satın alma 
komic;v<mıını:ı ırelc;in1er. 

J823) 1-1446 

A. BELEDİYE R. 
İLANLARI 1 

İLAN 
Anafartalar caddesin :ie 11 nu

maralı mağa7a 1 haziran 1936 
dan 31 mayıs 1937 gününe kadar 
pazar1ık sureti'e kiraya verilece
ğinden ve taliolerin sartnamesi
ni ~örmek ist;venler her gün va· 
zı işleri k;ılt-rrif"t> ?4 nisan 1936 
cuma günü sa;ıt on bucukta Be. 
ledive enrf; ... ,.,..;rı,. p-elmeleri i • 
ıs ... ,...,.,.,,,. fll"n' l 1.ıc;4 

ZAYi 
İtfaiye meydanı Yesil Bursa 

kıraathanesi namiyle 934 senesi 
aldığım küşadiye makbuzunu za· 
Yi ettim. Yen;sini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hasan: Mustafa 

\nlrnra l.e,·azım Amirlif 
Satnıalma Komisyonu 

fJanlan 

İLAN 
Konyadaki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 262 bin kilo yulafın 
4-4-936 da yapılan kapalı zarfla 
eksiltmesinde talip zuhur etme
diğind'n bir ay zarfında pazar
lığa konulmuştur. 262000 kilo 
yulafın muhammen bedeli 16375 
lira olup muvakkat tetr.inatı 
1229 liradır. 

2 - 262 bin kilo yulafa ait 
şartname İstanbul ve Ankara le
vazım amirlikleri satın lama ko· 
misyoları ile Konyada kolordtı 
satmalma komisvonlarındadır. 

3 - Pazarlık 4.5.936 güniine 
kadar talip cıkmcaya kadar de
vam edileceğinden isteklilerin 
mesai gün1erinrle Konva kolor
du satın alma komisyonlarına 
müracaatları. (828) 1-1455 

ZAYİ 
Ankara memurlar kooperatif 

şirketinden almış olduğum 4597 
num;ıralı hisse senedimi zayi et
tim. Yenic;ini çıkaracağımrlan es
kisinin hükmü olmadığı itan olu
nur. 

Sıhhat Vekaleti İçtimai Mu
avenet Umum M. dosya memuru 

İhsan Bozaslan 
1-1461 

HUSUSI 

Fransızca Dersleri 
Bilhassa mükalemeye ehem

miyet verilir. İmtihanlara ha
zırlık. 

Ulusta "Fransu:ca" rlimuzuna 
mektupla müracaat. 1-1415 

J 

Kuru/ oluı-. 
·~ 

Yapı yaptı ~acakla rın 
nazarı dik.l{at ine 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet hesabatı keşif ve fenni mesu
liyetlerini (Teknik Yapı Bürosu) en müsait şcraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartımanı No. 4 
Telefon 3629 1-1195 

Ankara as]{erlil{ şulıesinden ilan 
1 - Şimdiye kadar r:ıuvazzaflık hizmetini yapmamış tam hiz

metli ve zamanında yoklamalarını yaptırmış olanlardan piyadeler 
316: 328 dahil 

Deniz, Gümrük ve jandarmalar 316: 330 
Muzika ve gayri islar..llar: 316:329 
Yoklama kaçağı olarak muamelesi takip ve haklarında askerlik 

kanununun 86 ıncı maddesi tatbik edilen erat hangi sınıftan olur
sa olsun 316 :330 dahil 

doğumuna kadar olanları NİSAN 936 içinde sevl:edilecel-lerdir. 
2 - Kimlerin askere gönderileceğine dair yazılan çağırma ku

ğıtları her erin nufusa kayıtlı bulunduğu mahalle ve köylere gön
derilmistir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenler şubeye çeğrıldıkları 
günden bir giin evveline kadar verebilirler. 

4 - Yedek Subay yetiştirilmek seraitini haiz mekteplerden ç k
mış askerlik meclislerince ve yahut idare heyetlerince kısa hizmet
li olarak askerliklerine karar verilmiş olanlardan ehliyetname i 
olmıyanlar da sevkedileceklerdir. Bunların da 25 Nisan 936 tarihi· 
ne kadar şubeye gelmeleri. 

5 - Her er yeni nufus cüzdaniyle gelecektir. 
6 - Ankara askerlik ~ubesi mıntakasında bulunan yabancıların 

şubeye gelerek işlerini aramaları ve bu ilan bu gibi yabancılar hnk-
krnrlıı trhH<Y ..,,..,,;.,,..;",ı .. nlı'lıı<Yıı (815) 1-1430 

ray devlet U 
I(aıi 

Dairemizde Kırk Lira asll maaşlı birinci sınıf bir mülazimlik 
açılmı§tır. Mülkiye veya hukuk mezunu olup da kanunen bu ma
aşı olmağa hak kazanmış memurlardan isteklilerin 20-4-936 ünle
mecine kadar arzuhal ve evrakı miisbitelerile birlikte Barkanhğa 
baş vurmaları. (808) 1-1419 

I.Jise, Orta sınıf a .. ı 
ve 

imtihanlarına hazırlık kursları 

r 1a 

flususi Bizim Mektebte açıldı Tel: 2459 

ANKARA TİCARET ODASI stc1LL1 TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: . 

Ankara Vil:iyetinde İtfaıye semtinde Doğan Bey mahallesin-
de Ilgaz sokağında 13 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada Tahta Kale ~a~şısında 54 numaralı mahalli ikamet· 
gahı ticari ittihaz ederek tarıhınden beri Yağ ve Yoğurt ticaretiyle 
iştigal eden ve Ticaret Odasının 1501. sicil numarasında mukayyet 
bulunan Ali Tahir oğlunun. unvanı tıcareti Ali Bilgin olarak tes
cil edildiği gibi bu unvan~n ımza sekli de Ticaret kanununun 42 in
ci maddesi mucibince daırece 9. 4. 936 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 1-1438 

Ankara Belediyesi Rei 
4,50 • 6 beygir kuvveti~de ~ir. motopomp alınacaktır. İstekliler 

şartnamesini belediye su ışlerı dırektörlüğünde görebilirler. Mu
hammen bedeli 850 liradır. Muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruştur. 
Eksiltme 27.4.936 ela saat 15 <le Belediye su iş1 ri direktörlüğünde 
olacaktrr. (797) 1-1400 

I• D. D. YOLLARI VE LIMA:~:·:MUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU lLANLARI: 

Muhamemn bedeli 197000 lira olan (20,000) ton ye.rli maden 
kömürii 29·4-1936 çarşamba günü saat 15,30 kapalı zarf usulü ile 
Ankareda İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ~i~tiye_nlerin 11100 l!ralı~ .muvakk.~t teminat ile 
kanunun tayin ettig~ v.e~ıkaları ve te~lı!lerını aynı gun saat 14,30 a 
kadar komisyon Reıstığıne vermelerı lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (804) 1-1413 

• • 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
İFLAS MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Bentderesinde debağ
hane mahallesinde 1001 çeşit 
kundura mağazası sahibi Kayse
rili Süleyman apartımanında Hü-

seyin Avninin Ankara ticaret 
mahkemesince 6-4-36 tarihin<le 
iflasına karar verildiği icra ve 
iflas K. 166 ncı ve talimatname
nin 55 nci maddelerine tevfiknn 
ilan olunur. 1-1449 

Adana Pamuli Ür tme 
Çiftliği Dire ~tör ·· ğü ı : 

Asgari a;ı:ami 
Benzin 800 Te. ke 1200 T n ke 
Gaz l3CO ,, 1600 ., 
Mazot 4000 ,, 5000 ., 
Valvalin 50 ,, 80 ,, <» 

Vakum 9 O Kilo 1000 Kilo 
Gres z 400 ,, 600 ,, 
Pamuk üretme çiftliğinin şub::ıt 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 

ve y~kar~~ cins ve mikdarları r.ızılan yanıcı maddeler kapalı zarf 
usulıle munakasaya konulmus ı:ıe de fıatlar muvafık görülmedi in
den pazarlık suretile satın almacakt:r. İlıale 22/4/936 gününe t a
düf eden çarşamba günü saat 15 de Tohum islah istasyonunda y -
pılacaktır. İlk teminat "1534'' lira 20 kun:stı:r. Muhammen b de i 
"20456" liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat ::ılm::k i teycn
lerin tohum islah istasyonu direktörhi. rüne mi.irac :ıtl· rı, ve i _ 
teklilerin muayyen gün ve saatte Adana tohum islah i ta y 
bulunmaları. (788) 1-1 , ~ 

o• """"•• 

Aııl{' ra · nhisa .. Jar 
Basın .. b'll • • 

' Tuzlanın adı Mürettebatı Behçr tuzlanın Muva , t 

muhammen tcmın ı; 

bedeli 
Lıra K. Lira K 

Çankırı Taiıma 3.000.000 1050 78 O 
Keçcç 2.000.000 940 70 50 
Yerli 500.000 200 15 00 
Ali ba:ba ' 400.000 160 12 O 
Boncuk 250.000 ı 75 13 13 
Sarı Kaya 500.000 275 18 62 
Akca Koyunlu 1.000.000 5 O 41 4 
Çoğul 750.000 3 8 28 O 
Taytak 200.000 110 8 25 

Yukarıda isimleri yazılı tuzlalarda 936 senesi için tuz çık, a 
ve taşınması 1-4-936 itibaren yirmi gün miiddetle açık eksıltrr. e 
konulmuştur. 

Mikdarı yüz kilo muhammen bedeli hizalarında yazılıdır. İn
dirme günü 21-4-936 da saat 15 seraitı anlamk ve indirmeye giı • 
mek istiyenlcrin Ankara İnhisarlar B:ı" müdürlüğündeki komi yo
na veya mahalleri memurlarına mürac. at etmeleri. (715) 1-1 7 

1\ a ·ye 

• • 

• • 

ve evrak 'llardır: 

Eld ki vasıfl na uy un ve b' k 
biçilen (12000) k. o vaz tin 22- a 6 çarşa 
kapah zarf usulü ıle satın al nac ktır. 

Şartname i paras z komi yond n al lir. 

t 

• 

Eksiltme e girm k isteyenl ·n e ıltme vaktmd n n a r 
saat evvel 495. liralık teminat, şartnam d yazılı belgel r, t k f 
mektublarını komuttınlık kuragında l· misyona vermiş olmaları. 

(734) 1-129 

• 
1 

• 
eı 

---
• -

1 - Su işleri için 50 çift lastik çizme ile 75 takım balıkçı m 1-

şambası :ıçık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - İstekliler bu ışe ait şartnameyi Su işl ri direktörliı un e 

görebilirler. Muşambalar ve çizmeler hep birlikte bir istekliye ve ·
lebileceği gibi ayn ayrı isteklilere de verilebilir. 

3 - Bunların tasınlaıımış tilm tutarı 822 lira 50 kuru tur. • 
vakkat teminatı 61 lira 68 kuruştur. 

4 - Eksiltme 23.4.936 J7,Ünü saat 15 de İtfaiye meydanında S 
leri direktörlü-ünde olacaktır. (753) 1-132~ 

...:;:.:.:....;:.::.::.;;;,:.:::.;.:;::.!.:,:.:,:.::.;.~;,;;;;;;;.;;.;;.;..;.,;,.;;.;.;..._.,--~---------------·-

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Ankara Vitayctinde S man paz n s mtinde Hacı Ayvaz 
hallesinde Al ca so; gında 3 n ımaralı ~vde oturan ve T. C. te • 
asından olup An r da Anaf rt"'lar caddesinde 47 num ra ı • • 
halli ikametgahı ticari ittihaz ederek tarihinden'heri saatçi ve k ı
yumculuk ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret odasının 1840 sicil 
numarasında mukayyet bulunan Ahmedin unvanı ticareti Ahmed 
Gündoğdu olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli de Ti· 
caret kanununun 42 inci maddesi muciliınce dairece 15-4-936 t ri· 
hinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1452 

araca 1 y a .. a ı 

Hara ihtiyacı için iki yüz on üc bin 'kilo yulaf, yUz on iic: bin 
kilo arpa, elli üç bin kilo mmr ve on dCirt bin kilo bakla k p h: 
ıarf usulile eksiltmeye konmuştur. Bu :i terin hepsi için iki bin lJ• 
ta muvakkat teminat alınacaktır. Yulafın kilo .. una altı buçuk ku· 
ruş mısırın kilosuna beş buçuk kuruş arpanın kilosuna altı kuruı 
baklanın kilosuna heş buçuk kuruş muhammen kıymet takdir edil• 
miştir. Eksiltme Karacabey Harası r.1Crkez binası içinde yapıla•) 
caktır. Eksiltme günü 17 Nisan 9$6 cuma günü saat on 'te~tir. t97 

teklilerin o giinü teminat ve vesik~lari!e birlikte Horada bulunma• 
ları ilan o!unur. (658) 1-1126 
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T .!\ICSITLE SATISI~~~R.INA DEVAM EDIYOq 
...:J.> 

ikramiye 17 mart 936 ta.rihinC:elii satışlarındır. , 
Tel: 1618 

'I '.. l ur i Hava l{urum u 

J)IY ANG·OSlJ 
Şi ::-:rli ve kadar binlerce kişiyi zengin etnıi~tir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci ke~ide 11 . mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15 000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
ler1 e <20 000) lir21lık bir mükafat vardır. 

i rna ı~ 1\1 iidürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edilniği Mahalesi Sokağı Ada Parsel Lira 
S::ırle t Ak Semsettin Bendderesi 33 5 80 
Fatma fnl.:-ı!ap Taht .. konak 66 2 40 
Hüseyin u~ta Öksüzce Kavaklı 209 1 80 
Melek ve Mııstafa htildal Teke 236 10 50 
Seride ve müste· 
r .. kleri Öksüzce Yenişar 242 9 80 
Ahdull~h Hacı Murat Köprü başı 422 10 100 
H iic:evin Sakarya ., 527 34 80 

Vllkarıla kaydı cıkarılan evlerin enkazları 30-4-936 perşembe 
piinü <:::ıat on be«de bilmüzavede satılacağından taliplerin İmar Mü-
cJ iir!ii;;;;n,1 .. 1.j krı,.,.,i<:von::ı miiracaatlarr. (827) 1-1450 ------

eft(lrdarlığından : 
Yirmı cfolrıız bin do1'uzvüz krrk di3rt Jira elli iki kurus bedeli ke-

ifli Vanın Gurpinar ilcesi veniden hükümet bina insa~tı 8/ 4/ 936 
giinünrlen itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuli1e eksiltme
ve konulııııı"tttr. 22 nisan '936 çarşamt~ günü saat 14 de ihalesi ic
rıı kılın<ıraktır . 

Bf leli kf'<:iftcn vapıl::ırak in<:<ıatm 12 bin lirast 935 mali yılı ni
hayet;ne kanar ve on vedi bin dokuz vüz kırk dört lira elli iki ku
r11s t:> q:>ll m~ 1 i vılı İc'inde verilmek st•retile inc:asma karar verilmiş
tir T., 1 i-ılerirı c:eraiti Jazıl""e ve sairevi anlamak ve pey sürmek üzere 
iki hin iki vüz kırk lira S4 kuruş teminat muvakkatasile Van def
terdar' ğıncla mi.iteseJ.:kil komisyona mürasaat eylemeleri (790) 

1-1380 

A nli~ ra R~!e{liyc Reis i~inden : 
Otobtis Böl~e si.itunlarma krınıılacak ilan adedine göre mukar

rer iil"retl Prden vii. 1r1e e Jlive kadar tenzilat yapılacağı, ve derdesti 
tabı ol::ın Otobii-; hatları rerl "rİt'\f' dercedilmek üzere ilanlar kabul 
edilcli<Tinrlen ~ 1 ~ 1-adarların Otobüc: Levazım Şef1i<Tine müracaatla· 
rT bilrlirilir (8?6) 1-1447 

iktıf-ıat Vekaleti iç Ticaret Umtım 
l\lüdürlüi!fiııden: 

T ürkiyede yan...,rn ve nakliyat siP'orta islerile çalısmak üzere ka
n uni 'ıükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde 
b..ı! u.ı.:m Assikürazioni Cenerali sigorta şirketinin Türkiye vekili 
umumisi haiz o lduğu selii.hiyete binaen bukerre müracaatla Anka
r:t acenteliğine şirket namına yangın sigorta işlerile meşgul ol
n•a k ve bu işlerden doi.J;acak davalarda bütün mah kemelerde müd
rb i ve müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak ü
zere Seyfullah ve Necip biraderleri tayin eylediğini bildirmiştir. 
K~yfivet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 
l5 Haıir::ın 927 tarihli kanunun h iikümlerine muvafık görülmüş ol-
m~kla ililn olunur . 1- 1443 

E l veya hem el hem elektrikle işl iyen ve bir matbaa kabili
ve tind e. 

CEHA TEl{SiR l\IAl(iNALARI 
Ziyaeddirı Said Erim 

fst::ınbut - Galata Voyvoda caddesi 40-42 1- 1339 

l)aima genç 
flaima güze l 
KANZUK 

BaJsamin kremi 

Zati mühürümü kaybettim bu 
mühürle verdiğim hiç bir sene
dim ve saire evrakım yoktur. 
h ükmü olmadığını ilan ederim. 

Ankara Stadyumda 
1-1448 Osman 

Bir payana kiralık oda 
A ile yanında Havuzbaşmda 

bi.itün konforlu. Tel. 3138 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri F alib Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı itleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarındo 
Ulus Basımevinde basılmı~tır. 

FRANSIZCA 
i NGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
İTALYANCA 

YA L NIZ 

z 
l\IEl{TEBiNDE 
SERi ve iYi 
BİR SEKİLDE 

~ 

öGRENEBİLİRSİNİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
İstanbul - 373 İstiklal 

Caddesi 

Ankara Doğum ve Cocuk 
Bakrmevi çocuk 

mütehassısı 
Ad~. e Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon : 3951 

Her gün üçten sonra lıasta· 
fa! mı kabul eder. 

ZAYİ 
İzmir erkek öğretmen okulu 

928 sen esine ait şehadetnamemi 
kaybettiğimden hü kü msüz bu • 
lunduğıınu bildiririm. 

Siirt O r ta O kulu Öğ.retmeni 
Mahmut Öray 

Ankara Valiliği Stadyom v~ ~.._ 
podrom Direli törlüğünden : 

Yeni yarrş alanındaki ahırlar kiraya verilecekt ir: Talib olan .. 
ların şeraiti anlamak üzere di.rektörlüğe müracaatleri ilan olu .. 
nur. 1-1458 

Ankar a 'l aliliği Stadyom ve Hi .. 
podrom Direl{ törlüğünden: 

Yarış alanındaki lokanta acık arttırma ile kiraya verilecektir . 
Taliblerin sartnameyi görmek üzere direktö.rlüğe müracatleri 
ilan olunur. 1-1459 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ l\IE
MURLUOUNDAN : 

1 - lzalei §Üyuundan dolayı s..ıtılmasma karar verilen AnJ·~ra· 
nm yukarı incirlik mevkiinde tapunun 927 / 11 tarih ve 46 cilrl 33 
sıra No. sında kayrdlr, şarkan boz hali, garben Acem oğlu Bfdı s
dan metrilk b:ı.ğ. ~im:ılen p:ırmalcuu: ogıu ı:t:ad Hacı Vic::in, ccıı ı· 

ben mukaddema acem oğlu, elyevm Con usta bağı ile rr:ah<lı.: 1 
bağ yeri. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bağ yeri beş dönüm mikdarında olu:> 
Doksan lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 23-5-936 tarihine miis-!iif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri men:•ul sa-
tış memurluğunda yapılacaktır. 1 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyıre
tin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezklır günün 
16 ıncr saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 7 5 ini bulmadıih takdirde 8-6-936 t arihine mü sa· 
dif pazartesi günü 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en \ 
çok artınn talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea. 
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edlenin talebi üzerine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihalevi teslimi vezne eyle· 
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. İsbu müddet zarfında 
ihale bedeli yatmlmadrğı takdirde ihale boıulacak ve bu tarihden 

1 

evvel en yüksek teklifte bulunan t;:ılibe teklifi vcçhile almağa razI 
olup olmadığı sorulduktan sonra ıeklifi vec;hile almağa razı ise iha· 
le farkr birinci talioden tahsil editm k üzere hu talibe ihale edile
cektir. Teklifi veçhile almağa razr olmazsa gayri menkul yeniden 
on beş günliik ikinci artırrr.aya cıkarılacak en cok artıran talibine 
ihale edilecc ktir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edild;'<
te tapu harcile dellaliye resmi mi.isteriye ve ihale tarihine kadar 
oJan müterakim vergi ve resim ise borclnya aittir. 

9 - Borclu ve alacaklılarla diö-er al!ibcfarların bu e;ayri m n
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan i i
dialarmr evrakı müsbitelerile 20 gün icin<le dairemize bildir'Te1eri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sahit olmadıkça oiil· 

trş hedelinin payl~ştırılrr.asından haric tutulacaklardır 
10 - Artırmaya istirak edecekler 10-5-936 tarihind<' C)'B 25~ 11 11·· 

mara ile dairemizdeki yerinde heı kese açık bttlıınrlıırulan şa~tna. 
memizi okuyabilirler. 1-1441 

Anli.ara P. T. T. Başmüdürlüğüıulf·n: 
124 lira 74 kuruş keşif bedelli Orman Çiftliği P. T. T. binasr 

bahçe dıvarı pazarlrk suretiyle yaptırılacaktır. Muvakkat teminat 9 
liradır. Eksiltme 30 nisan 936 perşembe günü saat 15 de Başmü
dürlük kom isyonunda yapı l acaktrr. 

İs teklilerin pazarlıktan evel bu pazarlığa girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası a larak komisyonumuza mü- 1 

r acaatlarr. (834) 1-1457 [ 

[ YENi 1 SİNE ALAR (KULÜP) 

BUGÜN BU GECE 

PARiS llAYATI 
Makx Darly - Conchita Montenegro 

Muva ffakiyetle t:~vam ediyor 

RNGON GÜNDÜZ 

ÇİNGENE 

GECE 

BARON 

HAVA KAHRAMANLARl ı 
VALLACE BERRY 

A; k, his ve heyecan itibarile emsalsiz 
bir harika 


