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Dr. Refik Saydamın söyledikleri 

B 1 yıl Romanya ve Bulgaristandan 
Tiirkiyeye 25000 göçmen gelecek 

Göç11ıe1ıler içiıı 
orta J.4nadoluda 

iskiiıı yerleri 
lıazırlaııdı. 

Ankara, 16 ( ~.A.) -
Sıhat ve içtiınai muavenet Vekili Dr. 

ltefak Saydam aj"nıımıza ataiıdaki 'be. 
yanalla bulunmuıtur: 

''- Bu Hne Romaaya ve Bulıarİı· 

..,.., oe so.,.ı ,,._ ..._ 
Dr. Relik Saydam . -

tandan memleketimize kabul edil-* 
olan pPnenlerin .. ,... Heyeti V ekite 
lana ble 25.000 olarak tesWt edilmit· 
tir. Ma7U IOftuna kadar 6.000 ni Ro
.... ,.-, S.000 ni Bulpriatandan •e 
•iwatoa, eylül a:rlanncla da 9.000 nİ 

Gündelik 

AVUSTURYA, MACARiSTAN 
VE Ktlçt)K ANTANT 

Almanya'dan aonra AYUtarya da 
bibik barba nihayet veren aulh ma· 
ala.delerinden biriai. SL Germaia 
lllaaheduiaia ailahaızlanma haklan· 
"-ki ka)'ldlarma ilca etti. MalW.dur 
ld .Uahuzl•mn• h.aklnndald ba ka· 
Nlar, Veraaillea, St. Germain, Tria· 
- ,,. Neuill,. muahedel.u.m bqlı
ca haauiyetlerindea biri idi. Ba ma· 
ahedelerle mecburi askerlik ilga edi· 
liyor, bunun yerine hizmeti on iki lfl· 
.. devam edecek olan ücretli asker
lerden terekküp eden ordular kaim 
olayor Ye her devletin aabib olacağı 
•aker mikdan da tayin ediliyordu. 
~yaya )'Üz bin, Avutarya ve 
M.can.tana otuzar bin, Balgariata• 
laa da yirmi bin asker tahsis edilmit
ti. 

Bu ailahaızlaamanm aebehini. Ver· 
laill .. aalh müaakenlerinia aonaacl11 
aemenceaa, aalha imza için ıelr 
ahnaa murahhaslarına fÖyle isah e• 
..U.ti: 

"Bi)'iik harlt, Wyiik Dai'kYast,. 
,._,,letler araaındaki ailah rekabetin· 
~ doimuttar. Rekabete &ayaka o
laa 11a Almanyadır. Harbtaa IGIU'• da 
h11 rekahetia de•amma razı olama· 

(Sonu ı. inci .,.y1aJa) 

Boğazlar 
Hakkındaki notamı.sa dair 
dünya gaseı.lerinin /ikir
lerini 4. iincü MY/GlllUlda 

olcayunıı•. 

Romanyadaa, 5.000 ni Bulgariıtanclan 
cetirilecek ve eylül sonunda 25.000 
cöçmen ıelmit bulunacakbr. Bunların 
ıevk itlerinin tanzimi hakkında elçilik
lere lhun olan talimat verilmiıtir. Ro
manyadan ıelecek göçmenler için izdi· 
hama ve yollarda beklemeye mahal bı· 

ralunamak için muayyen nmanlarda 
~ ..W tmtillab ihtin eden 
bplll'lu pnderilecek n llu Yaputlann 
naldecleceii ıöçmenler doiruclan Tuz. 
laya çıkarılarak burada ıdıi tertı°bab ve 
atılan ve her türlü kayıt ve muamele
leri ikmal edildikten ıonra hazırlanmıı 
olan müretteb mahallerine huauıi tren. 
lerle aevkedileceklerdir. Bulgariıtandan 

ıelecek olanlar da ilk kabul muunelele
ri hududlanmıza yakın olan aöçmen 
misafirhanelerinde yapıldddan sonra, 
muntazam kafileler halinde treale Sir. 
keci iıtaıyonuna cönderilecek ... bura
dan da ıene hazırlanmıı müretteb ma
hallerine aevkedilmelc ve müteb91d mu· 
amele•• kayıtlan yapılmak izeN Tuz. 
laya ıönclerilecelderdir. Sirbc:iye ...... 
lerin trenlerden et:ralarmm çdUinlmaıı 
zamanına kadar beklemeleri zaftlllİ oldu
ğundan llu müddet zarfmda istirahat· 
1 rımn temini için beldeme yerlen ve i. 
a e tertibatı temin edileceği ıihi ıerek 
Romanyaclan ve gerek Bulgariıtandan 

(Sonu 6. ıncı at'.,ylatla) 

T. l C. I. Umumi kongresi 
DÜNKÜ TOPL\NTISINDA ENCUMENLERDEN GELEN 

R :\PORLARI T ETKİK ETTi 

Bütün kongre Ü~ eleri, önde bando mızıka 
olduğu lıalde, Atatürk anıtına 

giderek Büyük ö~derin yolunda 
yürüyecekleri ne and içtiler 

IConpe J,eleıW. ~illi ~hlfir· 
andua• lıOflfll.ıqor 

Türkiye idman Cemiyetleri itti
fakı koncreai dün saat 9 da, General 
Ali Hikmet Ayerdem'in reisliğinde 

toplandı. 

Bir eYelki cebe zapb bazı taahill
lerle bbal edildikten sonra, encÜ• 
menden selen °daicıbk, binicilik, ka· 
yakçdsk ve abclbk" federasyonu hak· 
lundaki mazbata üurinde k•llfll!Ja• 
lara ıeciltli. E.cilıa• ..... tamu, 

ICliteli~ ..,,_. B. NtıtU Ulaf 
eö7'•oİIÜ HrİJ'or 

d L bk" UI) • •ı•k" "kayakçılık Ye a ... ı • anıcı ı , 
"abcılık" diye iç kısma •J'O'mıt ve 

her birisi haJduada ıu mütaleaları 

J'AZllUfb: 

Kayakçılık 1'B dağcılık 
Federasyon, kuralutundan beri 

dafcıbk ve pyakçdsk Üzerinde iyi 
çalqmıtbr· Bu aporlann her mmtaka· 

(Sona •• - .. 71 .. , 

,.., .... ___ ,; 

·--~-- .............. ... 
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Soıı haberler ücüııcü I 
sayfamızdadır j 

a 
lleryertle 5 knru-ı 

DESSiEDEN SONRA .. 

Italyan ordusu Adisahaha 
yolunu tuttu 

Son harplarda 
habes veliahdı , 
dar kurtuldu 

Desaie 16, (A. A.) - "Dnb'nin 
hususi muhabirinden": 

Soa &na kad • bin kadar askerle 
Deuiede blmıt elan habq veliahti
nin İtalyanlara teslim olacağı pyiala
n clolapyordu. F alcat İtalyan kuvvet· 
leri Deuieye ıirmezden biraz önce 
çekilmeyi tercih ebnİf ve bilinmiyen 
bir istikamete gibnittir. 

F ranaız hastanesinin üç doktoru 
ve franaız elçi heyetinin öteki azası 
İtalyan kuvvetlerine arzı hizmet et· 
mitler ve Deaaie hutaneıinde Atan
Iİ harbmda yaralanmq bir çok ha
bet askerinin yattığını söylemitlerdir. 
F ranaızJar İtalyan doktorlariyle ifbir
liiine bqlamqlardır. 

ilk İtalyan tayyareleri Deaaie tay
yare meydanma inmiflerdir. 

• 
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Deuie civarmdaki halk italyuJa. 
ra bqeğmek için tehre alem etmek
teclir. 

ltalyanlar girdikleri :saman 

ita/yanların o...;.79 PiflerW• ..... 
dini dar iartar• J.Clhı oelifllulı 

A•lao Vouen 

ıelıir bomboıtu. •• yanlara ka111 ancak bir kaç el silib 
Londra 16, (A. A.) - İtalyanlar atdmqbr. 

Deuieye ıirdikleri zaman tehir bom- Royter aj~. timaldeki italyan 
lôfta.RaltancafiliTeClenlOIU'a:::ı~_..~~ ... ~~~jlıilıiı~..._.,_. 
re din-iye '-tl-mlfbr. lmp.rator ::"-gam müddet~ yap. 
ordusu yenildikten sonra Deuiede IDlf olan f>etWnin igali impuato. 
kalan bir kaç yüz kİfİc:len ibaret ha- run nüfuzuna büyük bir darbe wr-
bq pmİzonu İtalyanlar plmeden maktan geri blmıyaaldlr. 
önce cenuha doğru çekilmiftir. ltal- (Sona 3. iincii ..,ltMI•) 

''Ulus,. un Dil Yazıları 

Çokluk 
Anlatan kelimelerin «Güneş • Dil> 

esaslarına göre analizi 
D. 

KOP 
"Co'll' kelimeainiın Türk dilin

deki en eaki kartılıiı "Kop'' tur. 
"Orhon'., yazıtlarında ve '' Diua
nü Lrigat • it • Türk" le kelime bu 
tekilde olarak yazılıdır ve "çok" 
anlamma gelir. "Altay, Teleüt, 
Lebed, Şor, Sagay, Koybal, Kaç, 
Küerik, Kırgız, Karakıraız, Ta
rancı, Kumandu, UylUJ', Çağatay, 
Karayim" lehçelerinde kelimenin 
vokali biraz incelerek "Köp" ol· 
IDUflur. "Kazan" ve "Tuba" lehçe
lerinde ise, vokal daha ince bir 
teliffuz olarak, "Küp., tekli var· 
dır [' ]. 

Vokal deiifmeainin manaya bir 
tesiri olmaclıima ıöre, hangi vo
kalle teliffuz ediline edilıin, ke
lbnenin etimolojisi deiitmez. 

''Kop" un etimolojik tekli fU
dur: 

(1) (2) (3) 
( oğ r': op ) 

(1) Of: Ana köktür. "Esas" 
yani ''varhk" ve "çokluk" anlam
lanna ıelir. 

(2) Olı: Ana kök kendsiyle 

kaynqan ve onun mefhumuna 
kendinde tecelli ettiren eleman
dır. 

( 3) Op: Kelimenin ma•mn 
tamamlıyarak taY.in ve ifade eden, 
onu isimlendiren ektir. 

(Oi + olı op - ofolıop) 
teklinde, ana idik, kendiaini tem
sil eden elepaanı. kaynafllllf, bat 
vokal de cliiferek.. "keliaae aon mor
folojik ve fonetik teklini almıftll': 

KOP. 
Burada (o) diye alman vokal

ler, lehçe deiitmelerine ıöre, ( ö) 
ve (ii) olarak alımraa, kelimenin 
( lıöp) ve ( /;üp) tekilleri de aynı 
manay, ifade eder. 

Bu halde, (Kop, - Köp -
Küp): "çokluk ve varlık kendiai._. 
de tecelli ve temeuül eden her· 
hanıi bir süje veya objenin adı" 
demek olur. 

Not: l. - Kelimeyi (çolı) keli
meainin etimolojik şekli De muka
yese edersek, ikiainin de bir oldu
ğu meydana çıkar. (Çolı) kelime
ıinin analizinde, ( ç) konaonunun 
(i) den değişme olarak abnahile-

• Saylaya çeoirinia • 

[1] Wilhelme Tomsen: Les ins
criptions de l'Orkhon: Divanü 
L(igat-it·Türk; Radloll: Türlr lelı
çeler ligati denemesi, cilt: ı. 

-= • •• wrns .,,..,,.,,.,,. 

Büdce •• • 
cuınenı 

Bqüa saat 10.I ._ toplaaacaktır. 
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Yeni spor • 
nızaını 

Calmnakta olan Türkiye İdman 
Ce~1iy~deri İttifakı sekizinci kongre
sinin seçtiği nizamname encümeni 
dört gün, gecesini gündüzüne kata
rak uğraşmış ve sporun umumi men
faatlarım düşünen, herkesin istediği 
gibi vazıh prensipleri olan, kütleyi 
planla çalıştırma imkanlarım veren, 
etraflı bir proje hazırlamıştır. Bu 
projeyi, kongre bu gün görüşecektir. 

Yeni projenin kongrece kabulün
den sonra spor işlerimiz şimdikinden 
büsbütün başka bir yol takip edecek
tir. 

Bunu anlatabilmek icin eski ve 
yeni prensipleri birbiriyl~ karşılaş
tırmak lazımdır. 

Türkiye İdman Cemiyetleri adı 
altında l 922 denberi faaliyette bu
lunan tesekkü1, bahsedilen tarihte ls
tanbuld; bulunan bir kaç. spor cemi
yetlerinin müşterek işlerini görmek ü
zere kendileri tarafından kurulmuş ve 
nizamnamesi de bu dar çerçivenin 
ihtiyaçlarına göre yapılmıştı. Memle
ketin bir çok yerlerinde spor kulüple
ri tesis edilip de vazife ve ihtiyaçlar 
genişleyince zarfla mazruf . birbirine 
uymaktan uzaklaşmış ve bundan do
layı şikayetler ve sürtüşmeler de gö
ze batacak kadar çoğalmıştır. 

Yeni nizamname, ilk önce, vazife 
ve salahiyet çerçivesini, sporun ge
limini temin edecek surette, sınır
lıyarak bu gibi sürtüşmeleri önlemek 
imkanını verecektir. Spor kulüpleri, 
eskiden, cemiyetler kanununa ııöre, 
teşebbüste bulunanların arzusuna 
baölı olarak vücud bulurdu. Yeni ni-o 

zamname, kuruma kulüp kurmak 
vazifesini bile yüklemektedir. 

Eskiden faydalı: her hangi bir spo
run teşekküle mal edilmesi için üç 
kulübün o sporla uğraşmağa başla
ması beklenirdi. 

Bu gün, tatbiki lüzumlu görülen 
her hangi bir sporu yapma hakkı ku
nı " verilmiştir. 

Y almz şu iki misal gösterir ki es
ki nizamname (desantraliza yon) 
esaslarına dayanmakta idi; yeni ni
zamname ise sporu millet, sıhhat ve 
teknik bakımlarından planlaştırıp 
bütün memlekette bir merkezden -
fakat gençliğin te.~ebbüs ve başarıcı
lık vasıflarına da kıymet ve geniş 
bir yer vermek suretiyle - disip1inle
mek gayesini gütmektedir. 

"Heoimiz birimiz ve birimiz hepi
miz içi~" yeni nizamnamenin kuru
ma gösterdiği bcı~hca prensiplerden
dir. 

Eskiden her kulüp ve her mmtcıka 

ceğini yazmıştık [2] . Bu değişme 
ile iki kelimenin etimolojik şekil
lerini alta ita yazalrm: 

(1) (2) (3) 
Çok : ( oğ f oğ (c) -+- ok ) 
Kop : ( oğ + ok + op ) 
Görülüyor ki kelimelerin her 

ikisinde bulunan üç elemanın üçü 
de şekilce ve manaca biribirinin 
aynıdir. 

Hep .- Her 
Not: 2. - Bugün kullanageldi

ğimiz (hep) kelimesi de, işte bu 
(kop) kelimesinin - başındaki (k) 
konsonu, kendi kategorisinden o
lan (h) ye de~işerek doğmuş -
ba~ka bir şekildir. Etimolojik şe
killerini biribiri altına yazarsak 
bu hakikat hf"JTien anlaşılır. 

(1) (2) (3) 
Kop : ( oğ 1 ok + op ) 
Hep : ( eğ + eh + ep ) 

Buradaki kelimeyi isimlendiren 
( ep) elemallı yerine tekarrür ve te
merküz anlatan (er) elemanı alı
nırsa kelime (Her) ohu ki bu da 
"varlık ve çokluk kenlisinde te
karrür ve temerküz etınis olan 
herhangi bir süje veya obje'' an
lamına gelir. 

Rımucoup 
Not: 3. - Fransızcada "çok" 

manasına gelen "beaucoup" keli
mesin de asıl cokluğu ifade eden 
'' coup" sözü de bu ''Kop = Köp 
= Küp'' kelimesinden başka bir 
~ev değildir. 

Bu noktayı izah için, "beauco
uo'' kelime~inin etimolojisini, 

[2] Dünkü yazıdaki (çok) k eli
mesinin analizine bakınız. 

dilediği gibi spor yapar ve umumi 
merkez de ancak bunların müşterek 
işlerine bakardı. 

Bundan böyle, her kulüp ve her 
bölge çalışma programlarını umumi 
merkezin hazırlıyacağı programlara 
uyduracaktır. 

Kısaca söyliyelim ki, iki nizamna
me arasında iki ayn zihniyetin farkı 
vardır. 

Tabiidir ki bu zihniyet farkları 
çalışma usullerinde de farklar doğur
muştur. Mesela genel merkez başka
nı kongrede seçildikten sonra çalış
ma arkada<ılarmı kongreye kendi
si namzet gösterecektir. Bölgelerde 
başkanlar kongrelerce seçilirdi. Şim
di bunları umumi merkez seçecektir. 

Eskiden bölge kongreleri teknik 
heyetleri seçerdi. Şimdi, her federas
yon bölgede kendim, bölge başkam
nm göstereceği namzetler arasından 
seçeceği ajanlarla temsil ettirecektir. 

işte bu idare sistemidir ki kuru
mun lazım olan birliğini temin ede
cek ve yukarıda bahsettiğimiz şika
yetlerin ve sürtüşmelerin önüne ge
çecektir. 

Kurum, faaliyetinin türlü teza
hürlerinin dışında, her yıl, aynca ta
yin edeceği günde, bir de bayram 
yapacaktır. O gün yurdun her tara
fında, genç ve ihtiyar, bütün vatan
daşlar, sporcu gençliğin türlü ha
reketlerini gözleriyle görerek neşesi
ni paylaşacaklardır. 

"Türk Spor Kurumu" adını al
ması teklif olunan teşekkül, fikirle
rinin n~ri için merkezde, bir gazete 
çıkaracaktır. 

Bütün unsurları bu suretle tamam
lanan nizamnamenin bir an önce tat
bik mevkiine konulabilmesi için, 
memleket faydalarım kendi kulüple
rinin hususi menfaatlarmdan daima 
üstün tuttukları çalışmalariyle sabit 
olmuş bulunan kongre üyelerinin 
ana prensipleri kabulde fikir birliği 
edeceklerine şüphe olunamaz. - N. B. 

Hava tehlikesi ve zehirli 
gazlar kursu 

Ankara vilayetinde hava tehlikesi 
ve zehirli gazdan korunma kurslarına 
devam edenlere vesikaları dağıtıl

maktadır. Bu kursların birincisini Dr. 
Celalettin Puyan, kimyager Vahi Öz
arar, r.steğmen Fuad ve ikincisini de 
Dr. Tevfik, kimyager Kerim Ömer 
Çağlar vermişlerdi. 

frans1.'l etimoloji lfıgatinde araya
lım: 

I. "Coup. - (Halk Ltitincesin
"de [3] "colpus", Klasik Latince
"de ''colaphus'' tokat ve el dar
"besi anlamlarınaclır. Eski Garp 
"Grekçesinde "Kalaphos'' tokat 
"demektir.). Bütün Calo - Romen 
"konuşmalarında bu kelimeye te
"sadiil olunur. (Eski Provansal 
''dilinde: "colp" ve ' 'colbe" ) ltal-
" " 1 ,, l l yancası co po , spanyo cası 
"golpe" dir." 

il. "Beaucoup. - 13 ve 14 ün
'' cü asırlarda ''Joinville"in ya.zı
"larında tesadüf olunur. On altın
"cı asırda eski "moult" [ 4] sılatı
"nın yeTine geçmiştir ki, bu sıfata 
''şimdi birçok )'eni mikdar zarlla
"rı yaratmış olan Galo - Rnmen 
"konusmalarında az tesadül olu-,, ,, 
nur. 

ili. "Beau. - Latince ' 'BeHus" 
"kelimesinden gelir ki klasik La 
"tincede kadın ve çocuk hakkında 
"''güz.el, zarif" manalarınadır ve 
"erkekten bahsederken alav ma
''hamında kullanılır. "Beau" keli
''mesinin en yakın benzeri olan 
" ''µulcher" ve uygun bir güzelli
" ği tavsif için kullanılan ''deco 
"rus" kelimeleri "bellus'' k elime-

[3] Halk latincesi demekten 
maksat, Fransada ve başka mem
leketlerde Roma istilası zamanrn
da yerli dillerin Latince ile karı
şarak aldıkları şekil demektir. 

[ 4] Bu k elime Latince (Mul
tus) tan gelir ki Türkçe (bol) dan 
çıktığı bu seri yazmm ilerilerin
de izah olunacaktır. 
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ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Balkanlarda nakliyatı 
kolaylaştırmak için 

İstanbul, 16 - Balkanlarda yapı
lacak yolcu, eşya ve bagaj nakliyatı
nı kolaylaşbrmak üzere Balkan eko
nomi konseyinin verdiği karar 28 ni
sanda Liubliyanada. toplanacak bir 
konferansta görü§ülecek ve bir neti
ceye bağlanacaktır. 

İstanbulda (Türkkuşu) 

şubesi açılıyor 

İstanbul, 16 - İstanbulda türk 
kuşu şubesi mayısın ilk haftar.ında 
açılacaktır. Sporcuların kamilen türk 
kuşuna girmeleri için T. 1. C. l. 
kongresinin verdiği karara göre türk 
kuşunun İstanbul kadı-osu 600 den 
az olmıyacaktır. 

Hamalların vaziyeti 

İstanbul, 16 - Hamalların sırtla

rında yük taşımalanrun yasak edil
mesi hakkındaki kararın şümulünün 
henüz bilinmemesi ve İstanbulda bir 
kara nakliyat şirketi kurulacağı hak
kındaki haberler üzerine yapdan neş
riyata göre, lstanbulda kayıltı ve ka
yıtsız olarak sırtında yük taşıyarak 
geçinen 6000 kadar hamal vardır ve 
kararın bunlardan kaçının çalışması
na engel olacağı henüz belli değlldir. 

Föniks sigorta şirketinin 

vaziyeti 

İstanbul, 16 - Buraya gelen ha
berlere göre, avusturyalı Föni'<s si
gorta şirketinin ve şubelerinin zara
rı 400 milyon türk lirasından faz
ladır. El onomi bakanlığı müfettişle
ri bu gün tetkiklerine başladıl r. Bu 
şirketin Türkiye şubesinin 40 bin
den fazla iş yaptığı haber veriliyor. 
Reassürans, Föniks şirketinin 1929 
dan evvelki abonalarma karşı mesu1 
olmıyacaldır. Şirketin, zararlarına 

karşı, ihtiyat akçesi olarak Ziraat 
bankasına yatımuş olduğu 100,000 
lira ile banknlardaki mevduatı ve 
müşterilerinden alıp da henüz mer
kezine göndermediği paralar vardır. 

''sinin karşısında çok ya§ıyama
''mışlardır. Eski Provansal dilinde 
" "bel" ltalyancada "bello'' dur." 
[5]. 
Şu izahlardan anlaşılıyor ki 

'' beaııcoup" kelimesi mürekkep 
bir kelimedir: "güzel" anlamına 
gelen "beau" bir kelime, "darbe" 
demek olan "coup'' b~ka bir keli
medir. Türkçede çokluk anlatan 
"pek" [6] sözü ile "iy'i kelimesi
nin birleşmesinden nasıl "pek iyi 
= peki" diye bir kelime çıkmı§ 
ve bu da "iyiliğin fazlalığı" ma
nasından kayarak kabule delalet 
eden bir edat halini almış ise, 
F d d "b ,, ,, ,, 
ransızca a a eau ve coup 

kelimeleri birleşerek "çok" anla
mına bir mürekkep kelime yap
mıştır [7]. 

1. - Bu iki kelimeden (beau) 
kelime~inin aslı Latince (be!lus), 
yahut Provansalca (bel) dir ki, 
etimolojik şekilleri: 

[S] Dictionnaire etymologique 
de la langue /rançaisc, par Oscar 
Bloch. T. I., P. 183, 74. 

[ 6] Çokluk anlatan sözler ara
smda "pek,, kelimesi de ayrıca 

analiz edilecektir. 
(7) Görülüyor ki Fransızca "be

aucoup,, kelimesini Türkçe "çok,,
la karşılaştırarak yapılan kaba 
şakanın etimoloji bakımından hiç 
bir değeri yoktur. Bu kelimedeki 
kesret anlamı Türkçe (Kop) un 
aynı olan ( coup) kelimesindedir. 
Çokluk anlamiyle (beau) mm aslı 
da Türkçe (bol) dur. 
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1\ alıall" idare erce aman m~·ruriv 
.J 

haldunda bir l{aıııın pı·ojesi lıazırlandı 
Ekonomi bakanlığı mahclli idareler 

tarafından alınmakta olan devriye res. 
mine aid tarifelerin ekonomi bakanlığın
ca tetkik ve tasdik olunduktan sonra 
tatbik edilmesine dair bir kanun proje
si hazırlamıştır. 

Projenin ihtiva ettiği esaslara göre, 
vilayetler hususi idarderi)le bde·'iyelerin 
ve köylerin e!inde bulunan iskele, rıh
bm ve kanallardan viffiyet idaresi kanu. 
niyle belediye vergi ve resimleri lnnu
nu mucibince alınmakta olan muruı;ye 
resim ve ücretlerine dair tarifeler, eko
nomi bakanlığınca tetk·k ve tasdik e
dildikten sonra tatbik olunacaktır. Eka. 
nomi bakanlığı hu tarifeler üzerinde lü· 
zum gördüğü Şekilde tndiller yapmak ve 
iktisadi i<:ablara müsteniden bazı liman_ 
larda bazı eşyayı bu resimden muaf tut
mak hakkım haiz olacaktır. 

Her sene ikinci kanun ayı başmda 

iskeleler ve rıhtımlal"fa k&nallardan ge
çecek yolcu ile eşyadan cinslerine göre 
almacak ücretlerin asgari ve azami had
lerinin ekonomi bakanlığı alakadar 
mahalli idarelere bildirecektir. Mahalli 
idareler tarafından bu hadler dahilinde 
yapılacak tarifeler mart ayı sonuna ka
dar ekonomi bakanlığına gönderilecek 
tetkik ve tasdik olunduktan sonra ha
ziran bid yetinde tatb"lc obnacaktır. 

Munrri} e resminden hasıl olacak 

gayri safi varidatın en aşağı yarısı aid 

olduğu yerlerdeki iskele, rıhtım ve ka. 

nalların ekonomi bakanlığınca gösteri

lecek şekilde mahalli ödarelerce tamir ve 

ıslah ve vesait iie tec · z veya yeniden 

inşasına tahsis olunacakbr. Y alruz ma

halli idarelerin sair hizmetl~ri için adi 

masraf bütçelcı·ine konacak mikdar bu 

resim varidatının yüzde yit-mi beşinden 

aşağı olamıyacaktır. 

Halen belediye ve hususi idarelerle 

köy!erin elinde bulunan iskele, rıhtım 

ve kanallan ayn bir idare haline koy
mağa hükümet mezun olacaktır. 

Bu takdirde hükümet bu tesisatın dev. 
rine mukabil bunların her birinin vari· 
datının yüzde yirmi beşini aid olduğu 

idaı·eye vermek şartiyle mütebaki ge

lirlerini birleştirip bu paralarla memle

ketin iskele rıhtım ve kanaUarını bir eL 
den idare ve ihtiyaca göre bunları inşa 
ve ıslah etmek vazifeleriyle mükcUef ol-

(J) (2) (3) (4) (S) 
Beau : eğ + eh + eğ + ağ + uğ 
Bellus: eğ+ eh+ eğ+ il+ us (ğ) 
Bel : eğ + eb + eğ + el + . 
olur. Bu şekillerin ilk üç elema
nından çıkan (eğ + eb + eğ = 
eğebeğ = ebeğ = beğ) kelime ku
ruluşları, Türkçe (beğenmek) sö
zünün baş tarafındaki (beğ) in 
aynıdır. ( Beğ) kelimesi de Çağa
t ay lehçesinde "heves, iştiyak" 
manalarına gelir [8]. Bunun da 
etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) 
Beğ : ( eğ + eb l- eğ ) 

dir. 
(1) Eğ: Aydınlık ve parlaklık 

anlamına ana köktür. 
(2) Eb: Ana kök mefhumunu 

kendi üzerine alan süje veya obje. 
yi gösterir prensipal elemandır. 

(3) Eğ: Kelimeyi tama~lıyan 
ve isimlendiren ektir. 

Buraya kadar olan üç eleman, 
(beau. bellus, bel, beğ) kQlimele
rinin dördünde de vardır ve ana 
k ök kaynaşıp baş vokal de düse
rek kelime (beğ) şeklini alır ki 
parlak bir .süje veya objenin adı 
demP.k olur. 

(Beaa) kelimesinde bu!unan 
( 4) Ağ: Süje veya obje anlatır. 
(Bellus) ve (bel) kelimelerin-

de bulnnan: 
(4) il, el: Bu mefhuma yaygın

lık, genişlik, enginlik, şümul ve 
mutlakıyet vermeğe yarar. 

(Bellua) ve (Beau) kelimelerin
de görülen 

[8] Büyük Türk Lugati (Çağa
tay lehçesi). 

mak ü:.ı:ere 2249 numaralı kanun esasları 
dahilinde ekonomi bakanlığma merbut 
bir idare teşkil etmeğe veya b·1 iıi mev
cud ve yahud ileride kurulacak deniz 
teşek!-ı:üllerinden birine yalltırmağa sa
lahiyetli olac<"khr. Bu idarenin teşekkJ. 
)ünden sonra limanlarda iskele inşa, ta
mir ve idaresi işleri münhasıran bu i:fa
re tarafından yapılacaktır. 

Başhal{anımız B. 
l(amm~reri l{ahul 

• 
ettı 

Başbakan İsmet İnönü dün ma· 
kamlarında Tokyo büyük elçiliğine 
naklen tayin olunan fransız büyük 
elçisi Kammerer'i kabul etmişlerdir. 
Kammerer memleketimizden ayrıl. 
ması dolayısiyle başbakanımıza ve. 
da etmiştir. Büyük elçi bu akşam şeb. 
rimizden ayrılacaktır. 

Yeni belediye 
hüdcesi 

Belediye mecli.ai dünkü toplantı. 
smda yeni büdcenin müzakeresine 
başlamış ve varidat büdcesini 
1,887,184 lira 67 kuruş olarak ka
bul etmiştir. 

Bundan başka şehir otobüslerinde 
kullanılacak benzinlerin doğrudan 
doğruya Romanyadan pazarlı! sure
tiyle mübayaası hakkında tarife en
cümeninin mazbatası görüşülmüş ve 
mazbata büdce encümenine havalQ 
olunmuştur. -----

Belediyeler Bankası 

mürakibliği 
Ankara belediye reis muavini 

B. Tahsin Kayaalp iç bakanlı?ın· 
ca belediye]er bankası mürakibli-
ğine tayin edilmiştir. .J 

MARMARA 
B. Faik Ali tarafından on be§ gün. .. ' 

de bir neşrine başlanan bu edebi mec
muanın birinci nüshası zengin mün .. 
derecatla çıkb. Muvaffakiyet dileriz .. 

(5) Uğ, us: - Burada (s) kon
sonu bir (ğ) den değişme olarak 
kelimeyi tamamlryan ve isimlen.
diren ektir [9]. 

Hatıra. - Burada ana köke 
"kuvvet, kudret, sahip, efendi" 
anlamlan verilirse bildiğimiz 
(Bay= Bey) kelimesi teşekkül 
eder. 

Yine burada ana köke "çokluk" 
anlamı verilirse Türkçe "bol" ke
limesi kurulmuş olur. 

il. - (Coup) kelimesine ge • 
lince, bunun da etimolojik şekliı 

(1) (2) (3) 
( uğ + uk ı up ) 

olur ki (Kop) un: 
(1) (2) (3) 

( oğ +ok+ op ) 
etimolojik şeklinin aynı olduğq 
meydandadır. 

Bu etimolojik şekle - şümul ve 
mutlakıyet mana.siyle - bir ( l) ele
manı da ilave edilirse, Latince 
( colpus) ve ( colaphus), Grekçe 
( Kalaplıos ), Provansal~a ( colp J 
ve ( colbe), İtalyanca ( colpo) ve 
İspanyolca ( gofoe) kelimelerinin 
de efrno!ojileri ortaya çıkmış o-

lur [10]. 1 

/. N. DiLMEN 

[9] "Belle" kelimesinin andizi 
"Ulus" un 26. Xl. 1935 te çr' an 
sayısında yaryı/mı~tır. 1 

[10] Bu "/" elemarır~m r- ... n .. 
den ve bunt?P7a b•n''"ry, J- - · ~ 
!erden yarınki J'azımız.:a b:ı · -~ 

deceğiz. 



• 
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Italvan ordusu Adisababa .. 
yolunu tuttu 

(Başı 1. irıci sayfada) 

Eritr..; kayllaklarının kanaatine gö
re Dc~sienin işgali bütün dünyaya 
rt~lyanlaı ın harbı kazanmış oldukla
rını anlatsa gerektir. 

l>ı• .... <Cit• 'rıiıı i.~t:ali, AcJi..mbabmwı 
; ... ~al; ııt• fw.~lan~t{'m •!! 

Loı:dra 16, { A. A.) - balyan 
haberıt:rİııe göre. Dc~sienin işgali A
disababan•n isg<\line bir başlangıç
tır. Çunl~ü haht.ş hukümet mt-rkezi: 
ni şim•.\tdt-n mudılfu edecek arc.k hıç 
hir odu ~almamıştır. ltalyanlat mo
törlli ku\•vetleı iyle Oessie ile Adiııi\
baba arasındaki 250 kilometrelik 
mesaf f'yİ on gün icınde alabilt-cek
lerdit. 

Ru ln.susla italy.ınların elind~ ık• 
yol vardır ki, bunlardan biri son iki 
ay içinde habeş levazımının taşın
ması ile bozulmus ise de kamyonlar 
ve zırhlı olomobi!İer geçebilir. 

O 'adcn ccohesinde Grazianinin 
giriş ·;·1i bliyi.il~ taarruzu durdurmak 
icin Nasibu, yanında Vehip pac:a ol
d.uğu halde son bir gayret göster
m"'<l<'dir. l !abes askeı;n·n yüksek 
muh~ı-ipligine ı:ağmen benzeri şa~t
lar altında habes ordularının yeml
mi..; olduğu bir harpte bu son habeş 
ordusunun muvaffa1c olması ih:imali 
,·oldur. N 1sibu da kendisiyle kıyas 
k ,bul etmiyecek derecede silahlı bir 
dii'imanla boy ölcüşmek zorunda bu
lunuyor 

J:ii ı ii" 1 tııf nı tlmwt•ldr 
Rrıma 16, (A." A.) - B. Muso

lini De~ien;n za'ltı serefine bu gün 
Uitiin İtalyan bin~lar~nm donatılma
sını emrC"ITUişt"r. 

( ):.:minı ct•ıılu•simle lwrb 
tlı•rımı ı•diyor 

Roma 16, (A. A.) - Havasa
jansı bildiriyor: 

Burada dolaşan şayialara göre, 
general Graziani kıtaları Ogaden cep
hesinde ilerlemekte ve İtalyanlarla 
Ras Nasibunun muharipleri arasında 
ham cereyan etmektedir. 

Resmi mahfiller bu haberi teyit 
etmemekle beraber cenup cephesin
de b;r taarruz hareketi olduğu hak
kındaki haberleri tekzip eylemekte
dirler. 

11 u/J(•~ln l>t•sıııie 'rıin alındığını 
lt•l•zib etliyorlcır 

Adisababa 16, (A. A.) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

Habeş hükümeti, Dessienin ital
yanhr tarafından işğalini kat'i suret
te tekzip etmekted'r. Söz söylcmiye 
salahiyetli saray şahsiyetlerinden bi
ri, İmparator kıtalannm şimdi D 0 ssi
cn:n simalinde bulunduklarını s·;yle
mi<1-;e de, İtalyanlar tarafından bir ta
arruza geçilmesi ihtimaline meydan 
vermemek için tafs:lata girişmekten 
çekinmiştir. 

Bu zat son günlerde Dessie böl-

gesinde ehemiyetli hiç bir muharebe 
cereyan etmediğini söylemiştir. 

I tal)·tın reHmi tebliii 
Roma 16, ( A. A.) Mareşal Ba

doglionun 186 numaralı resmi tebli
ği, general Pirizo - Biroli kumanda
sındaki Eritre kolordusunun dün Des
sieyi işgal ettiği bildiriliyor. Bu kol 
9 nisanda Koramdan hareket etmiş 
ve altı günde 200 kilometre yol al
mıştır. Bu kolordunun iaşesi tama
men tayyareler tarafından temin e
dilmiştir. 

---~-----·-·-----------
l{urmay 

lionusmaları hittİ 
' DEI .. EGELERIN TEKIJFLERI 

BiR Pi. \N HAIJNDE UÇ 
llt'KfMETE Sl Nl 1.. \C \K 
Londra, 16 (A.A.) -Ayrı ayrı ba

kanlıklarda kuı·maylar konll§malarr
n!' bugün de devam o!unmuı;tur. Ka
ra, deniz ve hava deleP,elerinin hep 
birlikte toplanmaları hakkında d<ı.ha 
tarih teııpit edilmemiııtir. . 

Londra, 16 ( A.A.) - lngiltere, 
Frans11. ve Belçika kurmay!arı arasın

daki müzakereler bu akşam bitmiş

tir. Knra, d niz ve hava delegeleri 
daha bir iki giin Londrada kalacak
lardır 

lvninrr Stendard gazetesinin diplo
matik muhabirinin bi1 dirdiğine göre 
kara, deniz ve hava delegelerinin tek
lifleri bir araya getirilerek umumi 
bir plan yapılacak ve bu pli':ın üç hü· 
kümetf' sunulacaktır. 

hal~ anm aldığı \'azin•t 
Roma, 16 (A.A.) - İyi haber a•an 

mahfillerin fikri, ltalyanın kurml" y 

konuşmalarına girmemesinin bütiin 
Lokarno meselesi hakkında İtalyanın 
aldığı ihtiraz kayıtlı vaziyetin bir ne 
ı:~esi olduğu merkezindedir. z~rıi 

tedbirler devam ettikçe, İtalyanın ih
tiraz kayıtlı hattı hareketi de devam 
edecektir. 

Tribuna gazetesi bu mesele h~k
kında diyor ki: 

"Londrada k~rmay!arı arasındaki 

konuı1malar ya sembolik bir mahiyet· 
tedir, bu takdirde lngiltere için oldu
~u gil->i bu kfıım~malar ltalya :çin cif' 
lüzumsuz ve rrı.nasızdır, ve yahuı 
ciddi bil' i~ti,·, hu taJ. dirde ise ltai ya 

herkesce b:lin,.n sebepler~en dolayı 

bunların dı~ında kalacaktır. 

-·-·-
hpcmyol lmbim•si it"mwl 

ı·t•.'·i aldı 
Madrid, 16 (A.A.) - B. Aıi'na 

programını okudukt~n sonra parla. 
mento. 78 muhalif reye ve bir müsten
kif e kr~şı 125 reyle hukiimcte itimad 
v1.•rmiştir. 

E . 
roanı b tahvillerinin dünkii .. . .... . . 

İkramiyeli 1933 Ergani İstikraz 
tahvillerinin dün yapılan keşidesinde 
aşağıdaki numaralar kazanmıştır: 
30,000 lira 42,464; 15,000 l~ra 
96.058; 3,000 lira 92,441; 3,000 lıra 
139 ı:;33; 3,000 lira 194,184; nu-
r • ·~· .. tır. 155,614; 63,229; 

~ "' 480; 96, 750; nu-

maralar da 909 zar lira ikramiye ka· 
zanmışlardır. 

Bundan başka 281 tahvile 120 şer 
lira ikramiye isabet eylemiş ve 5,000 
tahvil de amorti edilmiştir. Resmi
miz Merkez Bankaaında çekiliş mu
amelesini göstermektedir. 

ULUS 

Gii mlelil• 

\ Yl !';'J'l RY \. M \C \ RlST \~ 
YE Kl"ÇLK ANTA:\'T 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 

yız. Her devlet, coğrafya vaziyetinin 
ve emniyetinin müsaid olduğu nisbet
te si:a hsızlanacaktır. Fakat bu umu
mi silahsızlanma.ya Almanya Önayak 
olmalıdır. Bu suçlu önden yürümelidir 
ki suçsuzlar da arkadan gelsinler.'' 

Clemenceau'nun bahsettiği umumi 
silahsızlanma, harbsonrası devrinin 
en ehemiyetli faaliyetlerinden birini 
teşkil etmiştir. Hedefe varılamamış· 

sa, bundan dolayı, şu veya bu devle
ti mesul tutmaktan ziyade, mesuliye· 
ti, milletlerarası münasebetlerinin al
dığı cereyana yükletmek daha doğru 
olur. 

SilahlP.nm~k ~illetler<"rnsı müna
sebe lerir-<1e ba.,lı''""""' hir hastl'\lık 
dP.~il, be 1ki ernrıi.,etıı;~lik d .. .,;•e~ has

talıf!m do~urr1•,r-u vazivettir. P.azı 

ha5 11lıkbrın fivevr vap•ığr g:hi. 

B'ivük harht~n scnra yao:1an si
lahsızlrrma tc .. ehl:i.:cleri b;,· r~t;ce 

vermerli~ini bahane ederek nihayet Al
manya gcc::t>n mart•a Versl\illes mu
a ed,.sinin be~inci l·•smı olnn sil.-h

sızlanma h k'tındr ki hükii.n~ 1 erini il
ga etmişti. Almanyanın silahlanması 
milletlerara51 münasebetlerinin tari
hinde belli baş!ı dönüm noktaların

dan biri olmu~tur. Gerçi alman silah
ları henüz hükmen tan•nmamıştır. 

Yalnız İngiltere, Almanya ile bir de· 
niz mukavelesi imza etmekle bunu 
zımnen tanımış bulunuyor. Fakat de· 
nileLHir ki Almanyanın Versailles 
muahedesine rağmen silahlanmaya 
knrar vermesinin meydana gelirdii:i 
b:.ıhran hala sürüp gitmektedir. 

Almanyadan sonra arkadan Avus· 
turya ge!di. On gün kadar evel, A· 
vusturya Baııvekili, mecburi askerlik 
ihdas edileceğini dünyaya ilan etti. 
Yani Avusturya da St. Germain mua· 
hedesinin silahsızlanma hakkındaki 
hükümlerini ilga ediyor. Avusturya
nın bu hareketi, alman hareketinden 
farklı olarak hiç bir tarafta büyük 

telaş uyandırmamış, bilakis bazı mah· 
fillerde sevinçle karşılanmıştır. Ger
çi, Avusturyanın siyasi vaziyeti ile 
en yakından alakadar olan küçük 
antant devletleri, Viyana hükümetine 
birer nota tevdi ederek bu hareketi 
protesto etmişlerdir. Fakat bu protes
to Avusturya silahlarının artacağı 

' korkusundan ziyade St. Germain mu-
ahedesi hükümlerinden bazılarının 
il~asını hoş görmediklerini anlatmış 
olmak için yapılmışa benziyor. 

Hakikat de budur ve bu vaziyet 
Avusturya istiklalinin korunması 
noktasında Almanyadan başka her 
devletin toplanmış olmasından ileri 
gelmektedir. Avusturyanın müstakil 
kalmasını Fransa istiyor. İtalya daha 

çok istiyor. Kücük an~ant devletleri 
candan diliyorlar. Bınacnaleyh A -
vusturya istiklalinin korunmasına yar
dım edecek bir silahlanma bu devlet

lerin ana siyasetlerine çok uygun olan 

b . · t"r A,•usturya silahlarının art
ır ış ı . 

ması belki Almanyanın işine elver· 

Çu"nkü böyle bir askeri kuvvet, mez. 
Avusturyayı harice karşı koruyacağı 

"b" hükümetin Avusturya içindeki 
gı ı, 

• tı'ni takviye edecektir. Alman
vazıye 

lar pek eyi biliyorlar ki Anşlus'un 
Almanyaya iltihak, Avusuturyaya 
karşı hariçten yapılacak bir taarruz-

d · de Avusturya içinde ve A.an zıya 
• llll'r tarafından yapılacak bir 

VlJS uryA 
dı-rbe ile daha kolay tahakkuk ede-

b·ı· 19"4 senesi yazında yapılan bu-
ı ır. J 

"lda bir teşebbüs az kaldı muvaffa-
v . d •. 
k"vetle neticelenıyor u. Bunun ıçın-
dir ki Avusturya hükümetinin dahil
deki vaziyetini takviye edecek her

hangi bir hare~~t~ Almanyanın hoş 
·· mesi tabııdır. Fakat Avuııtur-gorme 

•ilahlanmasına karşı Almanya
yanın " 

"t"raz etmesi de çok aykırı bir ha
nını ı 

reket olurdu .. 
A vusturyanın St. Germain muahe

desiyle tayin edilen hadden fazla 
silahlanmasına esasen 1933 senesi ey
lulünde lngiltere, Fransa ve ltalya res
men muvafakat etmişlerdi. Binaena
leyh bu muahedenin silahsızlanma 

hakkındaki hükümleri o günden beri 

1 
ihlal edilmiş sayılabilir. 

Diğer taraftan Avusturya ve Al

manyanın bu hareketlerinden cesa-

• 

.. Iliç l)ir ııeti(·cye v arnıaclı · B. l\Iusoliııi 
Adisahaha alıuıııcıya ]{adar zaınaıı 

k. a z a n nı a )\: 
lngiliz gazeteleri sulh teşebbüsle

rinin artık müspet bir neticeye var
masının beklenemiyeceği kanaatin
dedirler. Hükümet gazeteleri zecri 
tedbirlerin artırılmasını istiyorlar. Ba
zı gazetelerde halyanın kazandıiı 

zafere rağmen mali vaziyetinin bo
zukluğuna işaret ediyorlar. Bu g.-ze
teler Madariaga - Aloisi görüşmesinin 
neticesi hakkında çok bedbindirler. 

Fransız sıyasası, Afrika anlaşmaz
lığınıda Avrupa vaziyetini fenalaştı

racak herhangi yeni bir tedbirden ka
çınmak gayesini güdmektedir. 

Lö Tan gazetesi Fransanın, İngiliz 
- İtalyan anlaşmazlığının önüne geç
meğe gayret edeceğini yazıyor. 

Niyuz Kronik! gazetesinin yazdı

ğına göre ltalyanrn Paris elçisi, B. 
Flanden'le konu~tuğu sırada, İtalya

nın sulh konuşmalarının açılması i
çin, Habeşistanın tamamen silahsız

landırılmasının esas olması fikrinde 
bulunduğunu söylemiş ve bu nokta 
etrafında bazı fikirler yürütmfo.tür. 
Nevyork Herald gazetesinin Paris 

nüshası da, Fransa zecri tedbirlerin 
tatbikindeen vaz geccrse, ltalyanır. 
Fransa ile daha sıkı İş birliği yapma
ğa hazır olduğunu Büyük El;inin B. 
Flandene bildirdiğini yazıyor. Fran
sa şimdilik bu te1difi açıkta bıraka
caktır. 

Salahiyetli İngiliz mahfillerinde 
söylendiğine göre muhasemat filen 
durdurulmadıkça İngiltere zecri ted
birlerin ilgasına muhalefet edecek ve 
hükümetin bütün gayreti harbı dur
durmağa matuf olacaktır. 13 !erin 

toplantısı elverişli neticeler verir:ııe 

lngiltere 18 lerin toplanması için ıs· 

rar etmiyecektir. 

Yarı resmi İtalyan mahfilleri İse 

ltalyanın sulh konuşmalarında aldığı 
vaziyetin, bu konuşmalar filen başla
madan önce Adisababayı işgal etmek 
kararından mülhem olduğunu söyle· 
mektedirler. Bu mahfiller, İtalyan kı
talarının 21 nisanda Adisababaya 
girmeleri muhtemel olduğunu ihsas 
etmektedirler. Demek oluyor ki ltal
ya zaman kazanmağa çalışmaktadır. 
ltalya, milletler cemiyetinin bu işteki 
tavaa&utuna muhalif olmakla bera
ber, kabule değer bir anlaşma yapıl
masına da taraftardır. 

Övr gazetesi de yukardaki haberi 

teyid eder mahiyette bir haber ver
mekte ve B. Musolininin, Adisababa
nın 20 ile 30 nisan arasında alınabil
mesi için, delegelerine konuşmaları u
zatmak emrini verdiğini bildirmek

tedir. 
İtalya delegasyon mahfilleri, İtal

yan - İngiliz gerginliğinin hafifledi
ğine dair olan şayiaları tekzip etmek
tedirler. 

ltnlymıın sullı İ(İrı İlf•ri 

siirdiiğii ~urtlar 

Cenevre 16, ( A. A.) - lngiliz 
kaynaklarından bildirildiğine göre, 
bir mütareke veya sulh konuşmala-

ret alarak Macaristanın da Trianon 
muahedesindeki silahsızlanma kayıd
larını ilga etmesi ihtimali bilhassa küçük 
antant devletleri arasında endişe u
yandırmaktadır. Gerçi hukuk bakı

mından iki nevi kayıd arasında bir 
fark yoktur. Fakat siyaset bakımın
dan A vusturyanın kuvvetleşmesi ile 

Macaristanın kuvvetleşmesi arasında 

çok ehemiyetli fark vardır. Avustur
ya ancak kendini harice karşı müda

faa etmek için silahlanabilir. Bu, 
komşu devletlerin siyasetlerine uy

gundur. Halbuki Macaristanın siyasi 

emelleri malümdur. Bunu macarlar da 
gizlemiyorlar. Bu sebebledir ki A vus

turyanın silahlanması, Küçük antant
devletlerinin dikkatlerini Viyanadan 

ziyade Budapeşte üzerine çekmit-
tir. • 

• 
• • 
ıstıvormus 

.. ' 
rına başlanması için İtalyan şartlan 
şunlardır: 

1. - Konuşmalar esnasında hiç 
bir milletler cemiyeti delegesi bulun
mıyacaktır. 

2. - Sulh şartları Habeşistandan 
başka bir memlekete bildirilmiye
cektir. 

3. - Konuşmalar CenevredE' ya
pılmıyacaktır. 

4. - Sulh konuşmaları başlama
dan önce mütareke yapılmıyacaktır. 

lngiliz mahfillerinde söylendiğine 
göre, İtalyanların bu şartları üzerine, 
uzlaştırma gayretleri suya düşmüt 
sayılabilir ve bu suretle zecri tedbir
ler konf eransınm 18 ler komitesinin 
toplanması lazımdır. B. Eden 13 ler 
komitesinde bu mealde bir beyanat
ta bulunmuştur. Daha önce B. Pol 
Bonkur, İtalyan şartlarının bazıları. 
nın hafiflettirilmesi için B. Aloisi ile 
temasta bulunmuştur. 13 ler komi
tesi toplantıya başladığı anda, B. A-
1oisinin Romaya telgrafla yapığtı ta
lebin ne netice verdiği belli değildir. 

Cenevre, 16 (A.A.) - B. Aloisi ile 
dö Madariaga arasındaki görüşme 

:saat 12.15 de bitmiştir. 
B. dö Madariaga, B. Bonkur, Eden 

ve Avenol ile görüştükten sonra 13 lcr 
komitsini saat 18 de toplamağa karar 
vermiştir. B. dö Madariaga, komiteye 
İtalyan ve habeş delegeleriyle yaptığı 
görüş teatileri hakkında izahat vere
cektir. 

Öğrenildiğine göre, Negüsün, tali
ini tamamen milletler cemiyetinin C• 

Jine bırakmak hususundaki kararı de· 
ğişme."tliı:.tir. Bir defa daha milletler 
cemiyeti paktının tatbikini istemek 
niyetindedir. 

Son bir ~!mi' 
Cenevre, 16 (A.A.) - Yarın saat 

16 da yeniden toplanacak olan 13 ler 
komitesi. son bir tana olmak üzere, ha. 
fif surette tadil edilmiş olan tartlarıN 
habeş delegelerine bildirmeğe karar ver
miştir. Sanıldığına göre, yapılan bu de
ğişiklikler neticesinde milletler cemiye
ti, 1 talya ile Habeşiıtan konuşmalarda 
bir müşahid bulundurabilecektir. Bu. 
nunla beraber habeş delegelerinin bu 
teklifleri reddedecekleri hemen hemen 

muhakkak gibidir. 

Koıuışmcıfor lwkkırufoki 

resmi tebliğ 
Cenevre, 16 (A.A.) - Baron Aloiai 

ile yapılan konuşmalar hakkında neşre
dilen resmi tebliğe göre, bu konuşma• 
lar İptidai bir mahiyette olmuş ve yal
nız usul meseleleri üzerinde cereyan et
miştir. Bu konuşmalara iştirak edenler 
en büyük ketumluğu muhafaza etmeğİ 
teahhüd eylemişlerdir. Binaenal~yh ye
ni teşkilat ve müdahale planları hakkın
da deveran eden bütün şayialar yalan
dır. Londra ile Roma arasında ehemi
yetli konuşmalar yapılmakta olduğu 

hakkındaki haber de yalanlanmaktadır. 

~·-·---
B. Hi derin yıl dönümü 

Beri in, 16 ( A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Yarın B. Hitler'in yıldönümü dola

yısiyle büyük askeri tören yapılac~k
tır. Geçid resmine bütün üçüncü ko
lordu ve deniz müfrezeleri girecek
IP.rrl"r Berlin'in başlıca büyük cad..\e
si olan Şarlottenburg caddesi snat 

11.30 dan 18 e kadar halka ka~ h 
bulunacaktır. Bu caddenin boyunca 
trıbünler yapılmı~tır. Bu tören haro

tanb< ri yapılan törenlerin en büyüğii 

olac.tkhr. 

B. Fahri ve arkadaşlarının 
muhakemesi 

Eski posta ve telgraf umum di. 
rektörü B. Fahri ve arkadaşlarının 
muhakemelerine dün birinci asliye 
ceza mahkemesinde devam olun
muttur. Bu günkü celsede müd?.ı:na 
vekilleri avukat Aziz ve HayruPali j 
müdafaalarını yapmışlar ve m~.ı' a
keme karar verilmek üzere 27 n:sa- 1 

na bırakılmııtır • 



Boğazlar rejimi hakkındaki notamız 
Türk sulhseverliğinin bütün diinyaca 

teyidine bir vesile 
Bükreş, lt> (A.A.) - Hususi mu

habirimiz bildiriyor: Boğazlar reji
mi hakkındaki notamızı Türkiye işgü
aeri 11 nisanda Romanya dış işleri 

bakanlığma verdiği halde, paskalya 
'dolayısiyle bu notanın metni ancak 

ıalı akşamı gazetelerde çıkabilmiştir. 
O giın çıkan gazetelerde hiç bir mü
talaa yoktur. 

Dün akşam ve bu sabah çıkan 

Bükreş gazetelerinin neşrettikleri mü
talaalar umumiyet üzere teşebbüsü
müz-Un prensip bakımından haklı gö
rüld~ijlü merkezindedir. 

Gazeteler, Boğazlar rejiminin Ro

manyayı pek yakından alakalandırdı· 
lmı yazarak Romanyanm imza ettiği 
andlaşmalara sadık kalmakla bera· 
hE"r Türkiyenin dostluğuna da ehemi
yet verdiğini tebarüz ettirmektedir

ler. 
Türkiye iş güderi bugün yeniden 

Cfıt işleri bakanlığma giderek bakan 
vekili ile bir saat kadar konuşmuş· 

tur. 

'Romen basını notamızı tasvibkar 
bir şekilde karşıladı 

Bükreş, 16 (A.A.) - Gazeteler 
\ürk notasını tasvibkar bir surette tah· 
lile devam ediyorlar. 

Oniversul, "Şarkta, sulhun İmza· 
•ından beri vukua gelen en mühim 
hadise, türk notasıdır.,, dedikten son
ra Boğazlar rejiminin değiştirilmesini 
gerçekle§tİren sebepleri tahlil et
mekte ve Türkiye hükümetinin, no· 
lasmda, yeni Boğazlar rejiminin Ka
radeniz ile Akdeniz arasında ticari 
seyrisefainin devamlı surette inkisa
fmı en liberal bir surette nazarı dik
kate alacağmı bilhassa tebarüz et
tirmiş olduğunu kaydeylemektedir. 

Türkiye, sullı yolunda 
terakki unsuru 

Oniversul makalesini şöyle bitiri

yor: 
''Romanya boğazlarda seyrisefainin 

tam surette serbestisinde doğrudan 
doğruya alakadar bulunmaktadır. And
laşmalara ve taahhütlere karşı hürmet
kar olan, sulh yolunda bir terakki un· 
suru olan Türkiyenin dostluk ve itüakı
ınm kıymetini bilen Romanyanın, di
ğer Lozan akitlerinin yanında, hattı 

hareketini Avrupa siyasi binasının e
sasını teşkil eden prensiplere istinat 
ettirmesi lazımdır." 

Romanya ve Boğazlar 
Adverul, uzun bir makalesinde, al

man hareketlerinin umumi sulh bün
yesinde vukua getirdiği karışıklıkları 
anlatbktan sonra diyor ki: 

"Türkiye notası, bizi çok yakından 
alakadar eden bir meseleyi ileri sür
mektedir .. Boğazlar hakikatte, Tuna 
mansaplarının Ege denizine kadar o
lan bir devamıdır. Bunun için t:irk 
hükümetinin talebi büyük bir ehemi
yetle gözden geçirilecektir. Romanya 
He Türkiye arasında bugün arsıulusal 
bütün sahalarda mevcud hakiki iş bir
liği ve dostluk münasebetleri, Balkan 
antantının vücuda getirdiği siyasal 
kadronun mevcudiyeti ve Sovyet Rus
ya ile Romanya arasındaki iyi anlaş
ma münasebetleri, boğazlar meselesine 
verilecek sureti hallin boğazlar rejimi 
ile alakadar ronen menfaatlerinin bü· 
yük ölçüde göz önüne alma.cağı ihti
malini vermektedir." 

Diğer bütün gazeteler de türk no
tasını aynı tarzda tahlil etmekte ve 
'.Ankara tarafından kabul edilen hu
kuki usulü bilhassa tebarüz ettir
mektedirler. 

'"Tiirk talebi reddedilemez." 
Zoril gazetesi diyor ki: 

"Türk talebi reddedilemez. Çünkü 
bu talep hiç kimsenin aleyhine müte· 
veccih değildir ve sulbü tehdit etme
mektedir. Bu talep, hiç bir zaman baş
kaları tarafından ileri s~rüldüğü gibi 
andlaşmaların askeri şartlarının tek 
taraflı olarak bozulması hareketleriyle 
karşılaştırılmamalıdır." 

Bükreş, 16 (A.A.) - "Dimineatza" 
gazetesi d~yor ki: 

"Türk hükümeti Lozan andlaşması
nm boğazlara aid kısmınm değiştirilme 

sini istemektedir. Türk notası, şimdiki 
karışıklıklar, silahlanma yarışı ve harb 
tehlikeleri karşısında boğazların asker. 
lik dışr rejimini ne sebeblerden dolayı 
kabul edemiyeccğini izah etmektedir. 
Türk dileğinin tasvib edilmesi Çanak
kalenin tahkimi ile neticelenecektir. Lo
zan andlaşmasının tadili için görüşmeler 
yapılmasını teklif eden Türkiye, usullere 
saygı göstermektedir. Andlaşmalarm tek 
taraflı bozulması suretiyle Almanya ve 
Avusturya gibi hareket etmiyen Tür
kiye, bütün dünyanın sempatisini, müt. 
tefiklerinin ve ezcümle Rusyarun, Ro· 
manyanın ve Balkan antantına mensub 
öteki devletlerin yardxmmx temin etmiş 
bulunmaktadır. İngiltereye gelince, Rus
ya ile çok iyi münasebetler kurmuş o
lan bu devletin türk notasına aleyhdar 
bir vaziyet takınmaması ihtimali vardır. 

"Romanya bu işte Türkiyeye 
yardım edecektir., 

Türkiye tarafından ortaya atılan bu 
mesele, Romanyayı ziyadesiyle alaka 
!andırmaktadır. 1914 de boğazların ka. 
panması Romanyayı dünyadan tecrid et
mişti. Fakat bugün vaziyet değişmiştir. 
Romanya, Türkiye ve Rusya ile müna
sebetler kurmuştur. Türkiyenin boğaz
lar rejiminin tadilini temjn etmesi ihtL 
mali vardır ve Romanya Türkiyeye bu 
yolda yardım edecektir. Fakat andlaş· 
maların değiştirilmesine matuf umumi 
temayüllerin şimdiki sınırlan tehlikeye 
koymamalarına dikkat edilmelidir." 

"Tiirlt· metodu, sulh ve umumi 
menfaatlere uygundur.'' 

Kurentul gazetesi şunları yazıyor: 
''Şimdiki kollektif garanti makaniz. 

masının çok ağır bir şekilde harekete geç 
mesinden korkan Türkiye, Lozan and
laşmasım iptal etmektedir. Hakiki bir 
pakt düşmanlığı devresi yaşıyoruz. Her 
millet, güvenliğini her şeyden önce ken
di kuvvetlerine dayandırmağa çalışıyor, 
fakat şunu kaydetmek lazımdır ki, and. 

!aşmaları çiğnemiş olan Almanya ve A· 
vusturyarun tarzı hareketlerinin tam ak
sine olarak, Türkiye, hiç bir şiddetli ha
rekette bulunmamış ve alakalı devletle. 
ri bu hususta yeni bir kollektif anlaşma 
yapılması için usul dairesinde görüşme
lere çağırmıştır. Türkiyenin bu hareket 
tarzını göz önünde tutarak teslim etme· 
ye mecburuz ki, Almanya ve Avustur
yanın andlaşmalarm tadili için yaptık. 
lan hareketler hiç de usule uygun değil 
idiler. Bizce Türkiyenin metodu, sulh 
ve umumi menfaatlarla daha ziyade ka
bili teliftir." 

Boğazlar ve Türkiyenin 
güvenliği 

Moment gazetesi diyor ki: 
"Son zamanlardaki ehemiyetli hadi

seler, boğazların tahkimi meselesini ön 
safa koymaktadır. Geniş şark paktının 
vücud bulmasına engel olmak istemiyen 
Türkiye, şimdiye kadar bu hususta is.. 
rarda bulunmamıştı. Fakat bu pakt ya
pılınadığından Türkiye, boğazları tah

kim etmek zaruretinin teslim edilmesini 
istemektedir. Andlaşmalarm Almanya 
ve Avusturya tarafından ve hem de bir 
taraflı olarak bozulmasından sonra, Ma_ 
caristan ve Bulgaristanm da bu gibi ha
deketlerde bulunması ihtimalini göz ö
nünde tutan Türkiye, gafil avlanmamak 
istemektedir. Son zamanlarda olan ehe
miyetli değişiklikleri göz nünde tutan 
Türkiye hükümeti, boğazların tahkimine 
kendi güvenliği bakımından çok büyük 
bir ehemiyet vermektedir. B. Tevfik 
Rüştü Aras, Türkiyenin bugün de bo· 
ğazları müdafa etmeğe kadir olduğunu 
fakat askerlik rejimine ait olan hüküm
lerin kaldı.rxlmasım istediğini söyle

miştir. 

Son ~amanlarda Akdenizde Türkiye
nin yardımını isteyen İngilterenin türk 
talebine muvafakat etmesi ihtimali var. 
drr.'' 

'Türkiyenin model hareket tarzı' 
Vaşington, 1.6 (A.~.~ - . Nevyork 

Taymis gazetesı ''TUt'!-o•yenın model 
hareket tarzı" başlıklı baş makalesinde, 
Türkiyenin güddüğü sulhsever dış sı

yasasının verdiği müsbet neticeleri say
dıktan sonra bilhassa balkan paktının 
kıymetini zikıretmekte ve Türkiyenin 
boğazlar hakkındaki bu soıı dürüst ha· 

o ı d ll 
reketiyle büyi.ik devletlerin takdirine 
layik olduğunu yazmaktadır. 

"Tiirldyenni tuttuğu yol 
te11hid edilemez." 

Budapeşte, 1G (A.A.) - Macar ga
zeteleri müttefikan, Türkiyenin boğaz. 
lar metıelcsin<lcki hareket tarzını tas
vib eylemekte ve Türidyenin tuttuğu 

yolun tenkit edilemez yol oiclu~unu te
barüz ettinnektedirlr. 

Peştcr Loyd eliyor ki: 
"Türkiye, bir emrivaki yapmaktan 

ise, andlaşma maddelerinin artık meri
yette kalmıyacagı hakkında akitlerin 
dikkatini çekmiştir. Bu suretle Türki
ye, pratik sahada, tatbiki arsıulusal hu· 
kukun tekamülü bahsinde büyük netice
ler verebilecek tamamen yeni bir usul 
açmıştır. Bilhassa türk teşebbüsü, tat· 
bik edilemez bir hale gelen andlaşmala· 

rm sulh yolu ile değiştirilmesini istih
daf eden milletler cemiyeti paktının 

19 uncu maddesini ortaya koyabilir. 
Macaristan Milletler Cemiyetinin türk 
teşebbüı;il hakkında vereceği kararı bü. 
yük bir alaka ile beklemektedi.r. Zira 
Macaristan da, aynı sulh yolu ile, 
kendisine sulh andlaşması ile yapılan 

haksızlıkların tamirine varmaya çahş
maktadır.., 

'"But.:iinkii <.forum Tiirli:yeııin 
nıuvuffaldyeti için büyük 

bir amildir." 
Sofya, 16 (A.A.) - Gazeteler bo

ğazlar hakkındaki tÜ! k talebine· bi.iyük 
bir yer ayırmakta devam ediyorlar. 
Türk teşcblıiisünü tahlil eden Za.:ia di
yor ki: 

"Andlaşmalarda bir çok tadillerin 
yapıldığı bugünl.ü za.nan, türk talebi
nin muvaffakiycti için büyük bir amil
dir. Fakat boğazların tahkimi yakın 

şaı'ktaki vaziyeti tamamen değiştirmek
tedir. Bilindiği üzere, Trakya sınırın· 

da bilhassa Bulgr!"istan ile Türkiye a
rasında da, askerlik Nöyyi andlaşması
nrn 48 inci maddesi, yeni bir mana ile 
ortaya çıkmaktadır. Filhakika bu mad
de müttefik devletlerin Bulgaristanın 

Ege denizine ekonomik mahrecinin 
serbestliğini garanti etmekte oldukları
nı bildirmektedir. 

Utro gazetesinde, arsıulusal hukuk 
p.rofesörü Genoff, boğazlar meselesinin 
mufassal bir tarihçesini yaptıktan sonra 
yazısını şöyle bitiriyor: 

"Ortaya atılmış olan bir mesele var-
dir. Eğer silahların tahdidi hak-
kındaki andlaşmalar bazıları için netice
siz kalırsa, aynı andlaşmalar başkaları 

için devam ettirilebilir mi? 

"Tiirk talebi Almanyada 
tzısvib olunmaktadır." 

Berlin, 16 (A.A.) - Berliner Bör. 
sen Saytung diyor ki: 

''Türkiye, gayri ihtiyari karışabile
ceği tehlikeli anlaşmazlıkların çıkmış 

olduğu bir anda topraklarının en has
sas noktalarından birisinin lüzumu ka

dar muhafaza altında bulunmadığını 

hissetmiştir. Atatürkün bir kaç zaman -
danberi Çanakkale boğazının iki tara. 
fındaki askerlik dı~ı bölge boyunca as -
keri hazırlıklarda bulunduğu malum

dur. Fakat Canakkale boğazının iki ta
rafındaki topraklar müdafaasız oldu
ğundan Türkiye hak berabe.rliği prensi. 
bini istemektedir. 

Almanyada bittabi bu tal~b t~svib olun-, 
maktadır. Çünkü alman milleti de führe
rinin idaresi altında hak beraberliği 
ve güvençlik için savaşmak zorunda 
kalmıştır. Türk talebinin almanlar ta
rafından anlaşılması bundan dolayı ta-

nıamile tabii bir ş.eydi.r. Bu mesele, va. 
ziyetlerin devamlı tekamülü bema
henk kılınması meselesidir ki, buna Al
manyada husus! bir ehemiyet verilmek
tedir. Boğazlar meselesinin ehemiyeti 
buradadır. Fakat, Fransa zorla kabul et
tirilen sulh andlaşmalarınm ortaya çı. 
kardığı bir vaziyeti ebediyen devam 
ettirmeye çalışmaktadır. Tadil aleyh
tarı olanların fikrine göre kendilerine 
zorla sulh andlaşmaları kabul ettirilen 
milletler daima geride kalmalı ve niha
yet ölmelidirller. Gayet haldı olarak türk 
notası böyle bir sıyasayı bir delilik ola
rak tavsif etmektedir. 

•·'fiirk notasına lıiç ı.inıse 
nuılıalcfet etmemiştir." 

Hiç bir tarafta türk notasına sarih 
surette muhalefet edilmemiştir. hı~i
lizler dahi mantiki olmıyan düsturlar. 
dan çok daha kuvvetli olan tcka:nülü 
kabul eder gibidi.rler. Moskova bu mese
lede hususi bir rol oynamaktadır. Sov
yet Rusya, alman emniyet talebine mu
taassıbane blr surette muhalefette bu
lunurken, türk talebini tamamn haklı 
bulmaktadır. 

İzvestiya gazetesi, Türkiyenin and. 
laş:nalarr tek taraflı olarak yırtan, Al
manya ve Avusturyanın güddüklcri u· 
sulde gitmediğini fakat konuşmalara 

giri~.meyi teklif eylediğini söyliyerek 
bu mantıksızlığı kapatmak istemekte
dir. Moskova, Almanya için. aldığı ted
biri mecburi kılan tekamülü bilerek 
unutmaktadır. Alınanyanın Garbda gü
venliği tahtı temine alması lüzümunu 
doğuran, Fransa ile yaptrğr pakt sebebi
le bizzat Sovyet Rusyadır.,, 

Çanakl.alenin arsmlusal 
ehemiyeti 

Berlin, 16 (A.A.) - Boğazlar me
selesini mevzu bahis eden Kölnişe Say
tung, bilhassa şunları yazmaktadır: 

''Arsıulusal ehemiyeti bakımından 

C:ınak!<alenin tahkim edilmesi, bir türk 
mesel~si clmaktan ziyade bir rus mese. 
lesidir. Çanakkale, Karadenizin türk ha
kimiyeti altında bulunan kapısıdır. Bü
yük harbden önce İngiltere Çanakkale
nin tahkimatının kuvvetli bir tarafdarı 
idi. Çünkü İngiltere Rusyanın İstanbul
dan uzak kalması ve kendi hakimiyeti 
altında bulunan Akdenize çıkmaması si
yasa::;mı güdmekte idi. Bu itibarla, Ça. 
nakkelenin tahkim edilmesi Türkiyenin 
olduğu kadar İngilterenin menfaatine i
di. Öte taraft"'n da Rusya serbest geçişi 
istiyordu. Fakat gerek Rusyada vuku bu
lan derin değişiklikler, gerekse Sevr 
andla~ması vaziyeti alt üst etmişti. An
kara ile Moskova arasındaki münasebet. 
ler, bir ittifak mevzuu bahis edilecek de
recede sıkılaşmış idi. Bugün Rusya Ça
nakkaleyi, cenub kıyılarının ilk müda
faa hattı saymakta ve boğazın tahkimi 
ile bilhassa aliikalı bulunmaktadır. Lo. 
zan andbşmasında Çiçerin, Çanakkale
nin askerlik drc:ı bir hale konmasının 

Rusya için dnimi hir harb tehl;kesi ol
duğuım söylemişti. Öte taraftan Tür
kiye, Rusyamn Karadenizde hakim bir 
vaziyet almasından, Türkiye üzerinde 
ı;iyasal ve ekonomik tesirlerde buluna
rak Çanakkalede de askeri bir rol oyna
masından korkmakta idi. Halbuki bo
ğazların silahtan tecridi, bütün bunla
rın önüne geçecek bir tedbirdir. 

"Arsıulu.<Jal vaziyet değişmiştir.,, 
O zamandanberi siyasal vaziyet ehe· 

miyetli bir şekilde değişmiştir. İngiltere 
ve Rusya, eskisi gibi anlaşmazlık halin
de olmayıp, dostça münasebetler kur
muşlardır. İtalyaya karşı alman tek cep
he, bunun bir ifadesidir. 

Bir kaç ay önce İngiltere, Akdeniz 
devletlerini ve bu meyanda Türkiyeyi 
İtalyaya karşı kendisine ya.:dım etmeye 
çağırmıştır. Ankara, Boğazların tahki
minin başlıca muarızı ile görüşmek za
manı geldiğini anlamıştır. 

Müteahhid devletlerin ve bilhassa 
İngilterenin türk notasını elverişli bir 
surette karşılamaları, Türkiyenin hiç bir 
ciddi mukavemetle karşılaşıruyacağını 

göstermektedir.'' 

Frankfıırter Saylung ve notamız 
Frankfurter Saytung gazetesi diyor 

ki: 

"Bir kaç senedenberi, Moskova, ne 
milletler cemiyetinin otoritesine ne de 
müteahhid devletlerin topluluğuna gü· 
venmiyerek, bu mesele ile meşgul ol
maktadır. Öte taraftan, bir muhasama 
ihtimalini göz önünde tutan Türkiye, 
güvenliğini kendisi temin etmek iste· 
mektedir. Şimdi mer'i olan silahsızlandır 
ma rejimine rağmen, Türkiye, harb tak
dirinde çanakkalede çabucak müdafaa 
tertibatı alınmasını temine matuf hazır· 
lıklar yapmaktan geri kalmamıştı. Fa· 
kat modern tahkimat bir zaman mesele
sidir ve çabucak yapılacak şey değildir. 
türk dileğinin teferruatı henüz formöle 
edilmiş değildir. Fakat kati olarak 
söylendiğine göre, Türkiye, mem
leketin müdafaası için bi-
rinci derecede ehemiyeti haiz olan bo
ğazlar bölgesinde tam bir hakimiyet is
temektedir. Türkiyenin böyle bir hare
kete geçmeden önce, dostlarının yardı 
mmı t"'min etmiş olduğu muhakkaktır. 
Milletler cemiyeti, şimdiye kadar bil· 
miyor göründüğü 19 uncu madde gere
ğince bir sulh ancllaşmasmı tadil etmek 
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iktidarında o1up cl•11<.C!!~ ·nı i ~h::t et
ınek fırsatım e:dc ct:niş cbca!:tır ... 

''TifrJ,· SI)CUfJSl, g:i.ı:rt.f;!.: 

$'i)(JS<t.<ıt.-/U" 

Bcrlineı· Saytung am M.itt"g gazete.o 

sı, türk dlleciııi h<'.kinıiyetiu lojık b~r 

hareketi olarak kabul eden Rmyaom, 7 
mart Ren meselesinde çr.I.: ba;k"' bir ,.a. 

ziyet takındığını yazm<ıklıdrı" 7 mıu tta 

Almanyanın yaptığı gibi, Tfo kiye de 

miJli alın yazısına ve devlet olare1h ha· 

yati giivenliğine müteallik ddiller. ilen 

sürmektedir. Bu bakımdan tiuk notaıı, 

vaziyetin değişmiş olmasnım göz önüne 

alınmasından başka bir şey i~tcmemek• 

tedir. Bu, bir güvenlik siyasasıdır. Ve 

bir millet, güvenliğin modası geçmiş ıöz. 

leı·le ve sun>i olarak temin etmekten im
tina etlerse buna itiraz edilemez." 

Bir leh gazetesinin fikirleri 
Varşova, 16 (A.A.) - Kuryer Var• 

sasvki gazetesi diyor ki: 

''Türkiyenin, almanlarrn emrivaki 
ustılünü tutınıyarak normal bir tarzda 
hareket etmesi, ali.kalı devletlerin bir 
kaçında çok elverişli bir tesir uyandır. 
mıştır. Türkİye tarafm:!an ileri sürJlen 
deliller mant ktan mahr-.ım değildir, 

Türk notası ezcümle şunu göstermzkte
dir. lci, silahlanma yarışı bir vakıadır. 
tahkimatın önüne geçilememektedir. Ve 
Lozan andlaşmasmın dayandığı kollek
tif garanti mak:ınizması da bugünkü re
aliteye uygun değildir." 

Japon nıalıfillerinin di•şiincclcri. 
Tokyo, 16 (A.A.) - Domei ajansı, 

Londra, Paris ve Cenevreden al:lığı ha· 

herler üzeı·ine us:.ılü dairesindelci türk 

teklifini Fransamn miisaid gördüğünü, 

lngilterenin ise alman emrivakiinden son• 

ra haksız göremiyeceğini ve arsıulusal 

mahfillerin Türkiyenin yeni bir Lozan 

konferansı toplamak niyetinle olduğu 

zannında bulunduğunu bildirmektedir. 

Tokyo gazeteleri, japon hükümeti• 

nin tüı k görüşünü hemen gözden geçir• 

meye başhyacağını, m:.ıkaveleyi imzalı· 

yan öteki devletlerle münasebetlerini 

gözeterek kararını vereceğini, k a vo 

deniz makamlariyle temasta olduğunu 
ksmoydaki sempatinin japon cevabının 
gecikmiyeceği ve bu cevabın Türkiye le~ 
hinde olacağı hissini uyandırdığını yaz• 

Efgan basını da talebimizi 
haklı buluyor 

Kabil, 16 (A.A.) -Boğazlar hak· 
kmdaki türk notasından bahseden Af· 
gan gazetele.ri, müttefikan, türk hükü
metinin bu talebini pek haklı bulmakta 
ve bunun cihan sulhu için elzem bulun· 
duğunu ileri sürmektedirler. Afgan ga. 
zeteleri, türk talebinin usul bakımın• 
dan dürüstlüğünü de bilhassa tebarüz 
ettirmekte ve dost memleketin bu hak· 
1ı teşebbüsünde muvaffak olması te• 
mennisinde bulunmaktadırlar. 

Talebimiz Cenevrede nasıl 
karşılandı? 

Faris, 16 (A.A.) - Bayan Tabuis 

Cenevreden Övr gazetesine bildiriyor: 
Boğazların yeniden askeri hale ifrağ~ 

hakkındaki türk talebi oldukça iyi kar
şılanmıştır. Türkiye cumuriyetinin bü
tün hukukt usullere hürmetkar bir va. 

ziyet aldığı ve Cenev.ııenin Türkiyeden 
şikayette buluill'lllyacağı tebarüz ettiril
mektedir. Umumiyetle sanıldığı üzere 
türk talebi Milltler Cemiyeti konse· 
yince gözden geçirilmiyecektir. Bu ta
leb Türkiyeye boğazlar mukavelesinin 
18 inci maddesini değiştirmek için i•· 
tediği serbestiyi verecek olan zamin 
devletlerden, yani Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Japonyadan mürekkeb bir 
konferansın mevzuu olacaktır. 

lıalyan mahfilleri notamızı 
gözden geçiriyor 

Roma, 16 (A.A.) - İtalyan hükii· 
meti, boğazlar hakkındaki türk notası. 
nı gözden geçirmektedir. Salahiyetli 
italyan mahfillerinde söylı;ndiğine g(). 

re, İtalya, bu notaya cevab .erecektir. 
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T. 1. C. 1. Umumi kongre8İ 
( 8af1 1. inci uıylacla) 

ya yayılmasına çalııılmaaı lazımdır. 
Encümen, federasyonun kıt olim

piyadlarına metodlu ve düzenli bir 
çalıımadan sonra gittiği kanaatinde
dir. 

Avrupa matbuatı bu yarıılar hak
kmda yaıı:dıkları makalelerle de, eki
pimizi takdir etmektedirler. 

Atıl'llıh rt> 1ıi11il'ilik: 
Memleke tin altı yerinde kurulan 

atış merkez lerinin bi.ıtün şehirlerimiz
de açılmasının yakın bir zamanda ta
hakkuku bekl,.nmektedir. 

~rsıuluaal )"ıtrışlarda yüzümüzü 
gülcfıiren .subaylarımızı muvaffaki
yetlerinden dolıtyı takdir ve tebrik 
etmek iCerektir. 

Bu raporun kış olimpiyadlarına a· 
id kı11mlllrı 6nrinde bir çok müna
luışAl"r yııpılmı~ .,.,. BB. Muvaffak 
Ml!'nem.-n<"İoglu, Şükrü Koçak, Ke· 
mal Rifat, .Behçet Kemal Çai • 
lar, Natid tfaklu Uluğ, Ham • 
di Emil, Rahmi Apak .Ö• .öy • 
lemiılerdir. Münakafa daha uzun 
aürmek temayülü gösterirken Konya 
murahha11 B. Münimin müzakerenin 
lclfi olduğu hakkındaki leklifi kabul 
edilerek rı.po: kabul olunmuttur· 

Reis, kongre murahhaslan için 
Dr. Şevket Kansu tarafından bir kon• 
ferl!nS verileceiinden öğleden sonra 
top~ftnm1tk üı:ere celseyi tatil etmit
tir. (Spor ve beden morfolojisi mev· 
.ruu etrafında olan bu ehemiyetli ve 
değerli konferansı yarınki sayımızda 
netredeceğiz. ) 

ikinci celse, öğleden sonra, 15 de 

B. Rahmi Apakın reisliğinde toplan

dı. 

Gelen bazı evrak ve aza tarafm
dan verilf'!n takrirler encümenlere ha
vale edildikten sonra, güret federas
yonu rAporu hAkkında encümen maz
batuının müzakeresine geçildi. Maz
batada şu noktalar tespit edilmiştir: 

J • Güreşçilerimizin yurd içinde ve 
dışında yaptıkları karşılaşmalarda 
elde ettikleri iyi dereceler memnanİ· 
vetlt: kar~ılanmıştır. 

2 - Her mıntakada tatbik edilme· 
diği görülen güreş sporunun tamimin• 
çalııılması ve dahilde yapıl ın temas
ların fırs1tl oldukça ba~ka başka yer
lerde tertibi muvafık J?örülmüştür. 

3 • Ern@bi tAkrmlarla yapılan 4 te
mas ve 811lkan şampiyonasında elde 
edilen neticeler takdirle karşılanmak· 
tadır. 

4 - Sovyetlerle yapılan A ve B ta-
1cımlan kar•ıla,malannm lehimize ol
dnğ.a kaydedilmektedir. 

5 • Federasyonun milli güreJçilerimiz. 
d en bazılannı mmtakalara gönde~· 

me.i ve bunlann aldıklan iyi netice· 
ler diğer federasyonların da ayahile
cekleri in bir hareket görülmiiftür. 

6 Güreşin fenni bir tekilde ya
pılması idn antrenörden baska hiç 
olm,.ıu üç muavin antrenör lazım 
dır. Bunun için büdceye tahaisat lo 
nulm11lıdır. 

7 - Federasyon sü bakanlığı aez· 
dinde erlerimize güreı yaptırmak Ü· 

zere iyi bir teşebbüste bulunmuıtur. 
8) Serbest güreıten iyi neticeler ,.. 

lınmıstır. Bu güreı ıubesi üzerinde de 
çahtılmau doğra olacaktır. 

9 - Şimdilik Ankara. latanbul ve 
lzmirde birer güre, salona yaptırıl

ması ~isem sörülmüttür. 

10 ' Bütün mmtakalarm güret spo
ru ile meıgu) olmalarını temin için v
mumi merke'lce bir talimatname ya
pılması temenni olunur. 

Güret federasyonu raporu için bir 
çok murahhaslar s<lz almışlar ve leh· 

te aleyhte bir çok mütaleAlarda bu· 
lunmuılarrln-. Bun'ara federasyon mü 
mesaili B. Seyfi cevap vermit ve ra· 
por kabul edilmiştir. 

Diyarbekir murahhası Dr. Nured· 
din, muvaffakiyetlerinden do ayı, gÜ
reı mitli tabmımıza ve federasyona 
tf'!l~kkür edilmf!sini teklif etmiş ve ba 
tek1if alkı!l)arla kartılanmıştır. 

Bunu müteakip, reis 8. Rahmi A
P"' k, azalara, grup halinde Ulus mey· 
danına gidil•rek zafer anıtına çe· 
lenk konula-:a~ını haber verdi. Uşak 
lllurahhaaı B. Y•auf Aysal, apora bir· 
~k hizmetleri dokunan merhum Ne-

calinin mezarmm da ziyaret edilerek 
çelenk konmaımı teklif etti. Bu çok 
yerinde olan teklif de alkıılarla ka· 
bul edildi. Kadirtinaı sporcularımı

zın bugün hangi saatte mezarı ziya· 
ret edecekleri reislik divam tarafın· 
dan tespit edilerek azalara bildirile· 
cektir. 

Kongre azaları Ulus 
meydanında 

Saat 16.45 de kongre azaları Hal
kevinin büyük kapısı önünde toplan
dılar. Önde Muhafız Alayı bandosu 
olduğu halde yÜrÜyÜ§e geçtiler. Sa· 
manpazarı, Çocuk sarayı yoluyla u. 
luı meydanına geldiler. 

Kafileye Ankara Gücü kulübümü· 
zün 150 den çok sporcusu, spor kıya. 
fetlerile iştirak etmişlerdi. içlerinde 
saylavlar, kadınlar da bulunan kon· 
gre murahhaslarmm, temiz kıya -
fetlerile kendilerine kablan aporcu· 
larla birlikte, caddelerden geçişlerini 
ankaralılar zevkle syretmiılerdir. 

Kongre azalan anıt önünde ban
doya uyarak bir ağızdan istiklal mar· 
tını okumuılardır. Kongrede Kütahya 
mUl"ahhası olan Kütahya aaylavı B. 
Natid Uluğ tU söylevi vermiıtir: 

- Arkadaılar; 

Bu toplanb kongrelerce yapılması 
mutad güzel tezahürlerden herhangi 
biri değildir. Sekizinci spor kongresi, 
bugün, burada, hakiki başkanının ö
nünde açık toplantılarından birini, 
bir kutsalmı yapıyor. 

Bütün delegeler c.uılı olarak Ye 
tunç olarak buradadırlar. lıte türk 
gücünün tam sembolü fU iki yiğit de 
bütün millet varlığını burada temsil 
ediyor. BaJkan, toplantıyı açmııtır; 

onun sesi istiklal tarkıaıdır. Şimdi ko
nuşmamıza başhyabiliriz. 

Kemalizmin davası, düpedüz kül
tür davasıdır. Sekizinci kongre, bu 
davanm en çetin meselelerinden biri 
üzerindedir: kültür fizik meselesi. 
Sekizinci kongre, türk sporunu bir 
marifet olmaktan çıkanp bir vazife 
hıtline koymak, dağmık bir heves İ· 
ıindrn, toplu bir mi11et iti yapmak, 
uluslattırmak yolları üzerindedir. 

Kemalizm, kuvvetli kafa ister, hür 
d~iıünen kafa ister, kuvvetli ahlak is· 
ter, enerji ister, ceuret ister. Biz kül
tür fi:r.ik işinden bunlan bekliyonız. 

Büyük yapıyı kurmak için, güzel 
sanattan en çetin zanaata kadar, hep· 
sini, ıağlam bir vücuttan, iradeli bir 
b11 !itan, artan bir güçten istiyoruz. 

Sporu, onun inkılap yolunda, istiklal 
yohtndll, yaratıcılık yolunda daha ya
rarlı, daha verimli olmak. için yapan 
biz sporcular; gönlümüz onan inanı ile 
dalu, kafamrz onan davasile işlerken. 
bütün bir milletin adalesini de onun 
emrinde l(ermeie ve gelittirmeye and 
içiyoruz." 

Takdirkar alkıtlarla biten söylev· 
den sonra hazırlanan çelenk anıta ko
nalmu, ve murahhaalar istasyon yolu 
ile A'ftlaara gilcü alanına sitmitlerdir. 

Güc baıkıanı B. Fikret misafirleri· 
ne kulübünün her tarafını gezdirerek 
kf"nrHlerine izahat vermistir. 

iyi ve metodlu bir çah~manın eseri 
olan Ankara Gücü kulübümüzün fut
bol alanmı, güreı salonunu ve diğer 
sporlara mahıus yerlerini gezen kon· 
gre mura bhaılan, kulüpten çok iyi 
intibalarla aynlmıtlardır. 

Bundan ıonra tekrar Halkevine gi. 
dilerek evvela Genrral Ali Hikmet A
yerdem ve sonra B. Rahmi Apağm 
reislifinde toplamhnıt ve dilek encü
meni rapora okunmtqtar. Bölgeler ta· 

rafmdan sporun ilerlemeıi ve yayıl. 
mau balrnnmdan yerine .-etirilmesi 
.. e ... kli röriilen ihtiyaçların tetkiki 
dilek encümenine havale edilmitti. 
l"zerinde büyÜk bir emek ve dikkat 
harcanarak hazD'lanan ve ehemiyeti 
fÜphesiz olan ba rapor beienilmit Ü· 

zerinde rörüpneler yapılmıttır. Bu· 
gÜn birinci kısmını koyduğumuz ra
porun ikinci kısmını yarm netredece· 
iiz: 

Dilek enciimeninin ra'1orrı 
"... Kongrenizin ayırdığı dilek en· 

cümeni, mıntaka raporlarmdaki di· 
lekleri okudu. Delegelerden encüme· 

ne bat vuranlan dinledi. Kongrenin 

ULUS 

Kongre üyeleri ve aporcular Atatürk anıtı önünde 

umumi toplantılarında serdedilen ve 
takrir halinde baıkanhğa verilen di· 
leklere de vakıf oldu. Bütün bu dilek· 
leri, derin bir alaka ve ehemiyetle 
gözden geçirdi, sıraladı ve büyük bir 
sevinç ve umudla gördü ki; sekizinci 
sı>or kongresi, yurdda spor itinin ge
litmesi ve sporculuğun büyük bir 
memleket hizmeti olarak kökle,meai 
için atılmıt müsbet ve azimli bir a· 
drm olacaktır. 

Tetkilatı daha iyi ve daha verim· 
li iıletir bir düzene koymak için yeni 
bir nizamname yapılmasım istiyen 
teklifler batta gelmek üzere, diğer 
dilekler baıhca dört kısma ayrdabi· 
lir: 

1 - Spor sahalannm yapılması, 
2 • Antrenörler gönderilmesi, 
3 • Grup halindeki spor yolculuk

larmda ucuz tarifeler tatbiki, 

4 • Bölgelere merkezler ve mahal
li idareler tarafmdan daha munta
zam usullerle para yardımı yapılma
sı. 

Dileklerin ba~ında, ıpor aahalan· 
nın en kısa zamanda yapılması geli· 
yor. idman cemiyetleri genel Merke· 

zinizin bilhassa son dört yıldanberi 
spor aalıalarınm lüzumu hakkında 

V3ptığı faydalı ve devamlı netriyatla 
ve terciime Pttirip dağıttığı değerli e· 
serlerle; büyük merkezlerimizde, 
spor aahalarmm önemi ve saha deni· 
len te:Yin alelade bir ça)'Jl'lık olmaJ'IP 
sporun umumi inkitafmda ve fenni o· 
larak yapılmaamda eaaslı amil ve en 
lüzmnlu tart olduğu kanaatini yarat
mısbr. 

Mmtaka raporlarmm tetkikinden 
anlaııhyor ki; :yurdun stadlannı, yüz. 
me, güret. bisiklet, atıcıık ve hatta 
kayakçılık için gereken aahalan ve 
yapılan kurmak itlerini; uınumi mer
kez en esaıb vazife olarak çalıtma 
planının bqma koymalıdır. Bu önem
li davayı. umumi spor İtleri arasında 
en önde yürütmek, mahallerile olan 
münasebetleri ve muhabereleri ara 
vremeden takı"b etmek için genel mer
kes heyetinde ''Genel merkezin apor 
aahalan müpvir Teya nıüfettifi" un
vanlı bir üyelik ihdası ve onan yanm· 
da spor sabalan mütehaaaıaı olarak 
kendini hazırlıyacak mimar ve mü
hendislerimizden bir fen büronı tet
kili bir zarurettir. Genel merkez ra· 
porunda zikredildiii Üzere, spor sa· 
halan itinin milli itler arasına kon· 
ması hususanda Cuınuriyet Halk Par· 
tiai Genel Sekreteri R. Pekerin göster. 
dili yiikaek 111üzaharete mÜt8fekki· 
n.. Belediyelere spor aahalarmm ya· 
pıbnaanu; •a. elektrik, kanalizasyon 
itlerile bir tutan bir ödev C)larak ver
mek iaabetinİ söateren Kanıutaya te· 

tekkürleriaaiaİ ~ Belediyelm-i· 
misin; eski idarenın ta••miyle teıi· 

satsa, ı..kunaız ve harab olarak bize 
bırakbğı tehirlerde, dar bütçeler i· 
çinde aaysaız ihtiyac.:lar ve ıstıraplarla 
kartılatbklarmı biliyoruz ve bu yüz
den apor sahalannı yapma itlerinde 
geciktiklerini görüyoruz. Bu itibarla, 
bu itte haauaİ idarelerin de ödevlen· 
dirilmesi lüzumu meydandadır. 

Spor alaalanm yapmak, alelade 
bir inşaat iti olmayıp tamamen, ihti
aaı ister bir it olduğu münakaşa gö
türmez bir hakikattir. 

Büyük bir ibbsas İşi olan spor aa. 
halarmm ekserisi mühendis ve mi· 
mardan bile mahrum olan belediye
lerimiz ile bu ihbsas üzerinde hiç ça· 
lıtmaınıt olmalan kendi kusurlan ol-

l mayan diğer mühendislerimizin ba 
itleri bir iki kitab okuyarak baıarma· 
larına imkan yoktur. itte bütün bu ııe-

bebler, merkezde yüksek bir tlatiau• 
bu itlerle uğraşması lüzumunu kati
leıtirmektedir. Genel merkezin bu it· 
lerle uğratır idare ve spor hayatın· 
dan yetitmit bir üyesinin emrinde bir 
fenni heyetin kurulması tarttır. 

Bu heyet hazır elbise kabilinden bir 
kaç tip plan yapıp mahalline göndermek. 
le değil, her saha için bulunduldan te
hirlerin IYJ&"Ününü ve yarnunı düıüne. 
rek mahallinde yapılan etüdlerden son• 
ra proje ve yapı hesaplarını yapıp ver· 
melidirler. 

Ankara, Türkiye spor ımntakalan i· 
çincle, tabiatiyle ilk olarak, sporealan. 
mızın büyük hamisi lnönü'nün ilgisi ile 
tam teıekküllü ilk stadyoma kavuımak 
üzeredir. Bu himmetinden dolayı lnö
nü'ne minnetlerimizi, bu iıi başaran İl• 
bay Tandoğana sporculuk adma te· 
tekkürlerimizi sunanz. 

Mıntakalar arasmda yalnız Anka· 
ra mmtakasıdır ki: Saha dileği yap· 
mamakta ve bizi bu tetekkür vazife
sine aevketmektedir. 

lstanbul mmtakası, belediyeden 
büyük bir stadyum ve yaptmlacak te· 
hir planmda önemle nazan itibara a· 
hnmak Üzere ikiıi İstanbul, ikisi Be· 
yoğlu tarafında dört atletizm aahaaı 
ve kapalı güreı salonu, bütün semt• 
lerde yüzme havuzları istiyor. Elde 
mevcud sahaların istifade edilir bir 
hale konmasını diliyor. İstanbul gibi 
aporca ileri bir mmtakamızm ba ihti· 
yaçlannm kıaa bir zamanda batanl· 
maıı dileğile lstanbul belediyesinin il· 
gilendirilmesini diliyoruz. 

Müteferrik olarak Eyiip idman J'U• 

vasınm, evelce Avundakzadelerin fab
rika yapmak üzere satm alıp bugiin 
fabrika yapılmaya izin verilmediii İ· 
çin bot bırakbklan iplik fabrikan ar
saamm spor sahası olarak hazırlabl· 
mau ve emekdar spor tetekkülleri· 
mizden olan Anadolu Spor yurdunun 
aahaamm seniıletilmeai için encüme· 
nimize Yerdikleri mufassal dileklerin 
aenel merkezce JıovaJanmHIBI teklif 
ediyoruz. 

Buna mmtakau, Atatürk MNsmm 
ikmali için Z0.000, bir Up.la apor Mba· 
amm ,.apdmuı için 15.000, polipn iap. 
Si için 5.000, cliier .......... ikmali için 
4.000 lira İstİ70r. Bana .- ......... 
maballi idarenin bu eush clilefi hqar
ımaı İçin .... ı merkezimizin ilsisini dİ· 
teriz. 

lzmir mmtakaaı, mmtaka dahilinde
ki spor aabalannm tamamlanmasını, ka.. 
pah siiret ve jimnutik aalonlariyle bi· 
siklet ve deniz sporu alanlannm yapıl
masını ve Cifre' den metrik banyo ma
hallinin maliyeden alınarak spor bölse.. 
sine mal edilmesw istiyor. Eıe apar ba
yabn• tekamülüne hizmet edecek 1lu 
dileklerin genel merkezimizce eh.niyet· 
le tala"b edileceğine .. .... a"8sta ... 
mir ımbaJli idarelerinin aporaılqa a. 

SAYFA 1 

zami mazabenti ıöstereceiine inamy0o 
nd. 

Eskişehir ... takası, yeni bir atacl
yumun kurulma• tetebbüsünden ball· 
aetmekle beraber bugünkü spor aa
hasmm tribün, duvar, banyo ve .U.. 
ihtiyaclarını bildiriyor. Genel merke .. 
zi nyeni bir atadyum yapılacağına sö
re buradaki hususi vaziyeti nazarı İ· 
tibara alarak merkezi ve mahalli yar• 
donların lüzum göreceği yerlere sar• 
fını dileriz. Eskitehir mıntakası, güref 
ve atletizm salonlan için de genel 
merkezin yardımını dilemektedir. 

Giresun mıntakası, şehir içerisinde 
saha olarak teabit edilen yerin timdi· 
lik sadece tesviyesine baılanmak Üze• 
re; Trabzon mmtakasr, Cumuriyet aa· 
hasmm ikmalini temin etmek üzere; 
Denizli mmtakası, sahasmm noksan
larını tamamlamak ve kapalı ulolk 
yapmak üzere; Çankırı mıntakası, i .. 
timlakine batlanan saha ve stadya. 
mun yapısmm bir programa tevfikaJI 
;rürütülebilmeaini temin etmek üzere f 
Kütahya mmtakaıı, intaaına tetebbib 
ettiği stadyoman ve spor salonunun 
yapısına esaslı bir yardım olmak 1-
zere; Adana. Afyon, Mufla, Balık .. 
sir, Maniu, Kocaeli, Edirne, Kayaerf. 
Bilecik, Tokat, Diyarbekir, Konyat 
Antalya mmtakalan umumiyetle aa. 
ha itleri için nakdi yardan yapılmali 
kaydiyle aenel merkezin müzah ...... 
lerini dilemektedirler. 

Bandırma bölseai, aaha itinin hali 
için belediye bitçesine 7.000 lira kon• 
masmm teminini, Uşak merkezi apot 
alanlan itinin iyi tanzimini ve kanun. 
laflllUIDI istiyor. 

Bursa murahhau Genc:anm lstali\o 
bul, lzmir ve Ankarada üç bet bİll 
kiti alabilecek ırüret aalonlan ve bile 
kaç büyük yiisme havuzu yapbnJ. 
ması, yardan bir kaç yerinde kapalı 
tenis salonu İnfau için Parti ve h\ilrii. 
met nezdinde tetebbüate bulunulma. 
sı dileklerini havi takriri de yukarda. 
kilere ilave olunabilir. ~ 

Yüce kongrenin seçeceği yeni il• 
yete vereceği direktifin bat;;nda sah• 
İ•; in bat yeri tutması gerekmektd 
dir." 

Vçüncö celse 
General Ali Hikmet Ayerdem cel

seyi açb. Katip mmtaka raporlan ... 
cümeninin raporana okudu. 

Murahhaalardan bir kaçı mmtab 
raporlannm oldaia aibi oknn••ams 
istedi. B. Natid Ulai buna cevap ...,. 
di. 376 sayfa talan mmtaka raporla. 
nnm hepainia okanmaama imkin of. 
ınadıinu söyledi. B. MaTaffak Men .. 
mencioflu her sene olduju ıibi bu raıt • 
porlarm bir arada baabnlmau fayda" 
lı olacatmı ifaret etti. Raporların dl-' 
leyen aziya ..-ilmeai muvafık söriil. 
dü. B. Nqid uı .. dilek eac:iiaaen•l
raporanu olmd& (Bu unda paeral 
Ali Hikmet A:rwdem reislik mevldilil 
B. Rahmi Apaka hıraktı.) 

B. Osman Maened B. Naficl uı .. 
la. umumi heyete YWdiii raponm i7' 
hazırlanmauncle• dolayı, tepkidir _. 
dilmeaini teklif etti. B. Fethi 8afara8. 
ben de bu fikre ittirak ederim, dedi. 

Dilek e~ mazbataa dolayı. 
siyle mekteb talebelerinin kalüplerW 
devamı me..ı..i üzerinde münakata• 
lar oldu. AzllaNan bazılan konrre
nin ha me..a.,I konaf'N'llD' cloiN 
bulmadılar. 11 Pfllll bitiren her türlt 
sene.inin apar bliplerine ıirmeai çok 
tabiidir, decıa-. 

Kocaeli mouhularmdan B. Nas• 
mi cleTl.t .._.,.ollarmdaki ._silib 

• Sq/a71 poirinia • 
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·,, eı:e!i a::şamki ve dünkü toplantılarına aid birkaç enstantene: Kongre üyeleri Atatürk anıtı önünde. Gazi terbiye Enstitüsü talebeleri jimnaslaik hareketleri yaparlarken 

az bulduğunu söyledi. Bu husU6ta te
tebbüsler yapıldığı ve bunlara devam 

.dileceii a.ıılaııldı. 

Diyarbekir murahhası Dr. Nured

din teıkilat tahsisatının tevzi ~ekille

ri hakkında bir formül teklifinde bu

lundu: 

- Alman her nevi tahsisat önce ku· 

lüplere verilmelidir.Kulüpler de bunun 
mesela yüzde 20 sini mıntakalara, 

mıntakalar da yarısını umumi merke-

ze göndermelidir. Yahud bunun aksi 
bir formül bulunmalıdır, dedi. 

Bundan sonra verilen bir takrirle 

müzakere kafi görüldü ve dilek encü

menine mesaisinden dolayı teşekkür 

edildi. 

Sıra hesapları tetkik encümeninin 
raporuna gelmişti. Encümen raporu 
bastırılarak azaya dağıtılmı~tı. Encü
men, hulasa olarak; kötü niyetle ya
pıinı ış bir harekete tesadüf edilmedi-

ğini kongreye arzediyordu. Rapora 
merbut bilançoda ittifakın yedinci 

kongreden beri kasasına giren para 
ve sarfiyat ~irer birer gösteriliyor
du. 

Kulüp ve mıntakalara yardım ve 
diğer bir iki nokta hakkında sorulan 

suallere encümen ve umumi merkez 
reisi cevap verdi ve ne ticede hesap 
raporu kabul ve umumi merkez ibra 
f'd ildi. 

Kongre bu sabah saat 9 da tekrar 
toplanacaktır . 

Halkevindeki konser 
Dün gece halkevinde amatör genç

lerimiz tarafından güzel bir konser 
verilmiştir. Halkevi güzel aanatlar şu
besi bu konsere şehrimizde toplan
makta olan spor kongresi murahhas
larını da davet etmişti. Piyanoda B. 
Safa Tangör, kemanda B. Nureddin 

Yukarda ortada: Sporu seven büyüklerimizden bazıları Gazi terbiye enstitüsünde jimnastik hareketlerini seyrederlerken-Bazı bölgeleri. temsil eden de:e;::c ~ 

Dr. Refik Saydamın söyledikleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

Tuzlaya gönderilecelderin sevk zamanı
na kadar geçecek olan müddet içinde 
kalmaları için Tuzlada kafi vüsatte 
kamplar tesis edilmektedir. Göçmenle
rin gerek Tuzlada ve gerek Sirkecide 
işleri kızılay cemiyeti tarafından temin 
edilecek, ve aralarında yolculuk dola
yısiyle görünebilecek hastaları da Hay. 
darpaşa Numune hastanesinde tedavi 
edilecektir. 

1934 • 1935 senelerinde Trakyaya 
gelen ve adetleri altmış bini geçen Ro
manya ve Bulgaristan göçmenlerinin ev. 
leri ve 2510 numaralı kanun mu.cibince 
iskan yardımları henüz ikmal edilmemiş 
olduğundan bu eksikler ikmal edilmek 
nıaksadiyle bu sene Trakyaya muhacir 
yerleştirilmiyecektir. Bu zarı.ıret dolayı
siyledir ki geçen sene son baharda Ro-

manyadan getirilen 3852 göçmen de 
Kocaeli vilayetine iskan edilmiştir. 

Buna mukabil bu yıl geçen senelerde 
gelen ve Trakya vilayetlerine yerleşti. 
rilen muhacirler için Çanakkale vilaye
tinde 465, Tekirdağ vilayetinde 1800, 
Edirne vilayetinde 550, Kırklareli vila
yetinde 1200, olmak üzere ceman 4000 
ev yaptıracağımız gibi Kocaeline gelen 
göçmenler için de 950 kadar aylenin ev· 
lerini yaptıracağız. Gene aynı suretle 
Trakya vilayetlerine geçen senelerde 
gelmiş olan göçmenleı·in muhtaç olan. 
larına çift hayvanı ve araba almayanla· 
rın bu ihtiyaçları temin edilmekte oldu

ğu gibi may~ ayı içinde de bunlara 
10.000 pulluk dağıtacağız. Trakyada bu
lunan göçmenelere 2510 sayılı kanun 
mucibince verilmesi gereken topraklar 
tamamlanmak üzeredir. Bunların hepsi. 

c 

ne son bahardanberi tohumluk verilmiş 
ve bu tohumlukların ekilmesi de temin 
edilmiştir. 

Bu yıl Romanyadan ve Bulgaristan. 
dan kabul edeceğimiz 25.000 göçmen 
vapur, şimendüfer nakliyatı ve müretteb 

mahallerine en yakın şimendüfer istas
yonundan gidecekleri iskan mahallerine 

k'.ldar bütün sevk ve iaşe masrafları hü
kümet tarafından tesviye olunacaktır. 

Bu sene gelecek göçmenler, Konya, 
Niğde, Kayseri, Çorum, Yozgad, Tokad, 
Bolu, Bilecik vilayetlerinde kendileri i. 

çin hazırlanan yerlere ve köylere, tesbit 
edilen hadler dahilinde gönderilecekler-

dir. Bu vilayetlere gelecek göçmenler i
çin 2510 sayılı kanuna göre verilecek 

topraklar ve bunların yerleştirileceği 
köyler ve kasabalar tayin ve tesbit edil. 

miş olduğundan müretteb mahallerine 
varan göçmenlere bu topraklar derhal 
verilecektir, Bunların yemeklik ve to-

humluk buğdaylarının iskan yerlerine 
en yakın olan Ziraatbank depolarından 
dağıtılması hususları Ziraat vekaletiyle 

kararlaştırılmış ve yemeklik buğdayları
nı alıncaya kadar iaşeleri ve di~er ilıti
yaçları için kafi tahsisat la bu vilayet. 
ler"e şimdiden gönderilmiştir. 

Velhasıl bu yıl gelec-.k göçmenlerin 

bir an evvel müstahsil hale girmeleı·ini 

temin için bütçemizin imkanı dairesinde 
çalışılmaktadır. Gelecek göçmenlerin hü
kümet tarafından tayin edilen iskan yer. 

]erine gitmeleri kanunen mecburidir. 
Müretteb mahallerine gitmek istemiyen
ler, devlet tarafından hiç bir masraf ya

pılmamak ve her türlü ihtiyaçları ken
dilerince temin edilmek üzere serbest 
bırakılacaklardır. 

Bilhassa şunu da söylcm~k İsteı·im 

ki, orta Anadoluda hazırlanmış olan is. 
kan yerleri ve topraklar ancak bu sene 
getirilmesi tekarrür etmiş olan 25.000 

Toköz, flüt ve saksafonda B. C "" d 
Yücesoy ve viyolonselde B. Vasfi p:·og
ramı muvaffakiyetle başardılar. / 

Türk Kuşu alanında 
Bugün kongre murahhasları r " t 

15 de Halkevi önünde hazırlanı -~ 'c 

otobüslere binerek Türkkuşu afa~·rı a 
gideceklerdir. Türkkuşu Üyeleri r:ı i-

safirleri şerefine planörlerle U <:"11 - • k 
lar ve paraşütlerle atlayacaklar<l.ır. 

i 

göçmen için olduğundan bu mıkd~ · , 
ve yapılmış olan tertibatın baricin:' e ,' '! 

ü!kelerden münferiden veya toplu c' ', 
memleketimize göçmen gelecek ob 1, 

bunlar ne Trakya ve ne de orta A,, '1-
luda yerleştır~: .. -:--:receklerinden b ... !ı.~ 

yerlere gönderilccekiei·.;;, .... 

~ S.:i1tll" SW"16'W':ıtV'Ji.- -
l azılarımızm <;ol.·lu.i!u dola~ ... .- ..! 

tef rik((larımızr bupiin ko~·am ~-
<lık. Okuyucufonmızdmı 

ifoii ,. dileriz. 
~ ~"1!.11ıl1J(J)Jl y~ ... ~ 

El veya elektrikle işliyen 
MERCEDES MUA V1N veya t :ı.-ı 

MUHASEBE Makincı!- " 

Ziyaeddin Sr i:) 
Erim 
İstanbul - G~'~ · '\ 

Voyvoda caddesi 1 O · ' ~ 
·~~----------------------------------------------------~------~--··~------~--~-----------------------------------

Çi : ek Balosu davetiyeleri Türk Maarif Cemiyeti Merkeziyle Banka gişelerinde, İstanbul eczanesinde ve İpekiş'te dağıtılma~ ~·-a'"~ .. r 
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• ıııuıııııııııuıummıuıııımnonnnnanmımımunnıımwı KllJS ŞEHtR HAR1T ASI 
Kapalı Zarf Usulile ~ Kilis Belediye Reisliğinden : 

E 1 - Kilit tehri hali hazır haritaımın tanzimi açık ekıih:me)1 

Eksiltme ilanı ~ kon~uıtu~~hammen bedeli 34so liradır. 
== 3 - Bu iıe ait evrak 

SUMER BANK E A-Fenniprtname 
= B • Mukavele mUıveddeıi 

~ 1 Eksiltmeye ittirak etmek istiyenlere talep vukuunda bu evrak 
E posta ile bir lira Ucret mukabilinde gönderilir. 

Umumi Müdürlüğünden: _il§ 4 - Eksiltme ve ihale 4/mayıs/936 Pazartesi günü saat ıs de 
Kilis Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. • 

ı _ Konya Ereğlisinde inşa edilecek bez fabrikam § 5 - Eksiltmeye girebilmek için ihale saatinden bir saat evel 
buhar kuvvet santralı incı.aatı vahidi fiat esasi- 5 muvakkat teminat akceti olan 259 lira ile 2490 numaralı artırma ve 

"f eksiltme kanunu ile muayyen ve bu baptaki şartname ve mukavele-
Je eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen in- ~ name milsveddesinde yazılı vesaiki belediye reisine tevdi etmeleri 
şaat bedeli 136.611 lira 10 kuruştur. § llznndır. (801) 1-1404 

2- Bu işe ait eksiltme evrakı şun~ardır: ~ ___ .....;_.;.... ___ ,;.._ ________ . ____ _ 

5 A. Ek~iltme şartnamesı, 5 Adapazarı Tohum Islah İstasyo-

-
li B. Iviukaveie projesi, 5:E 
E c. Fenni sartname, ötcil usulü. § nu Ahm Sabm Komisyonundan: 

D • Vahidi fiat ve keşif hulisası. 5 
E • Projeler § Tahminen Uç bin lira kıymetinde bir Harman makinesi satın 

k bT - alıntnaaı kapalı sarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Şartname
ı~tivenler hu evrakı 6,90 lira bedel mu a 1 'n· 5 Adapazarı Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden parasız alrna-
de Sümer Bank Ankara şubesinden satın ala- ~ bilir. İhale 21 Nisan 936 aslı saat ıs de Aadapazarı Belediye salo-
bilirler. 5§ nunda yapılacaktır. Teklif mektuptan 225 lira teminat akçesinin 

• .. ·· t on = yatırıldığına dair makbuz veya banka mektubu ile birlikte bir saat 
3 - Eksiltme 25 nisan 1936 cumartes~ gunu sa~ a evveline kadar .erilmiı bulunacaJrtıt. (1860) 1-1392 

binle Ankara Ziraat Bankau bınumda Sumer ıı= -----------------~----
Bank merkezindeki Komiavonda yapılacaktır. 1 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır: 11§ Belediyeler Bankasından 
5 - İsteklilerin 80Rt lira muvakkat temınat verme- 5 

ıi lamndıı. Bundan başka eksiltmeye ıtirecek- 55 
ler ilin edil~n bu b\na cesametinde bir fahri- E 
ka binası inşaatını muvaffakivetle yaptıkları- § 
m tevsik ederek eksiltme gününden üc gün ev- 55 
vele kadar bankaya müracaatla bir ehliyet ve- 5 
ıikası alacaklar ve bunu teklif mektuplarına 5 
leffedeceklerdir. §§ 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığ'ı ~n ve saat- § 
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umu- 5 
mt Müdürliiğüne makbuz mukabilinde veri- § 
lecektir. 5 

Posta ile gönderilecek mektupların niha- § 
yet ihale saatinden bir saat evveline kadar gel- 5 
miş ve zarfın kanunt şekilde kapatılmıs bu- § 
lunması tlznndır. 1-1397 5 -

uıııu111111111m111nnıunm11mın11m1H11DDDtm111111uı1111nı11111111 

Ankara Jandarma Genel Komu· 
tanlığı Sabnalma Komisyonundan: 

t - Sldeld ftuf w lmefla uypn ft bir tanesine 750 kunq 
değer biçilne 2974 liralık hayvan -.elen1esi 28.4.936 ulı ~ti saat on 
birde açık eksiltme usuliyle saht! abnacaktır. . • . • 

2 - Şartnamesi pasasız komııyondan almabılır. Eksıltmesıne 
girmek istiyenlerin 223 lira beş kuru, ilk teminat ve prtnamede ya· 
alı belge ile eksiltme günü saat on birden evet komisyona vermiş 
olmaları. (800) 1-1403 

lturu1ut U y ı\ N J Ş Serveti fUnuı 
1 8 ı ı yerine çıkar 

44 eenedlr durmadan çıkmaktı olan bu haftalık resimli ı• 
ıetenln Anbra'dl utQ veri A K B A KJtapevidir. Se· 

aelllr ıbone 10 Ura. 8av111 ıo kuru• 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ekliltmeye konulan it (Ankarada Çubuk Barajmm elektrik 

tenvirab ile muharrik kunet tesisatı) 
KEŞİF BBDELI 
Tahmin edilen bedel (5337) lira (49) kuru~ur. 
2 - Ba q. alt prtnameler ve ewak ıunllrdır: 
L) Eblltme fM1Dametl 
b.) Mukavele projesi 
c.) ırennt prtmıme 
el.) Keşif cetveH 

4 

e.) Projeler 
İltlyenler bu .. rtname ft evrakı (27) kurut bedel mukabilinde 

Sular Umum Müdürlilğtlnden alabilirler. 
J - Ebiltme Z'M.936 tarihinde puarteai gilnU 11at 15 de Na

fıa Veklleti biaumda Sular Umum llüdllrUlP odasında su ek
ıiltme komlayonundıı yapılacaktır. 

4 - Ektiltme kapalı ıarf uaulile yapılacaktır. 
5 - Ebiltmeye girebilmek için isteklinin 400 lirı 32 kurut mu

n1r1rat teminat vermeal. bundan bqka qaiıdald vesikaları haiz 
olun rhtenneal llarmdır. 

2490 numaralı kananda yasılı veaikalarlı beraber Bu işi yapa
bileceline üir Nafm Velrlleti lirketler Umum MOdOrltıiünden 
ehliyet veaibu almak ve ibru etmek prttır. 

6 - Bu it için lbraır edilmesi lilsumu yakardıı yuılmıt olan 
fenni ehliyet weaiba için eksiltme gününden en u 8 eUn evel Na
fıa VelrAleti Şirketler Umum llfldür181Une mtlracaat edilerek 
ınUnhaııran bu it için vesika a1mması lhnnd11'. Bu mlddet geç. 
tikten 10Dn vaki olacak müracaatlar nuan ldbme aJımmyacaktır. 

7 - TelrHf mektuplan yukarda S flncil maddede yuıh saatten 
bir aut evetine kadar Nafıa Vektleti Sular Umum JIUdilrlüiü Da
lresbıe getfrtleeek eksiltme komisyonu reillifine maJd>us mabbi
linde veri1ece1rtir. Posta IJe ghderilecelr mektupların nihayet 3 n
.a ...tclede yanh saate kadir ge1mi• olmatr ve cbı sarfm mflhOr 
mumu ile iyice kapatılmıt olması lbnndır. Poatada olacak ıecik-
tneler kabul edilmez. (761) 1-1343 

INGfI.tZ AJANI 
(Wnnahkla Wdeyia) 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk FalcUlteai : önünde 
1ri ana üzerine yaptırılacak Belediyeler Bankası binaaınm ıiStilrü 
olarak ve (anahtar teslimi) suretile inşası kapalı zarf usulü ile ve 
yirmi gün m6ddet1e eksiltmeye konulm:ıştur. 

2 - Binanm muhammen kıymeti 357257 Uç yüz elli yedi bin iki 
ytız elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası Genel Direktör
lük binasında 29 Nisan 1936 çarpmba gllnil uat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe ait eksiltme prtnamesini, mukavele pro
jesini, fenni, umumf""Ve husus! ve malzeme şartnamelerile sair ced
vel ve evrakı (50) elU lira bedel mukı.bilinde Ankarada Belediye
ler Bankaamdan ve f atanbulda Galahda Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Miman Seyfi Arkan'dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için. i&teklilcrin : 
A) • Türk vatandaşı o1maar. 
B) - En aşağı iki yüz bin liralrk bir binayı muvaffakıyetle ba

prdığını dair satihiyetli makamlardan almmış musaddak bir ve
sikayı haiı bulunmaar, 

C) "Mıt addak ehliyeti fenniye vesikaımı hamil bulunması, 
D) • 357 257 Uç ytız etli yedi bin i1d yibı elli .Ye~i .un muham

men bedeli olan bu işi halen yapabilecek mali bır ıktıdarda oldu. 
funa dair Bankalardan bir vesika almış bulunması, • 

E) • Maktuan 18.100 on sekil bin yüz liralık muvakkat temınat 
vermesi, 

G} ~illerin beşinçi macl~ .~vesikaları eksiltme ıi.i· 
nflndd r ,un n.Jlne lrac!ar B~'litiS ederek kabul ve ta• 
dflr ettirdikten sonra telr'lf sarfları içerisine lroymallfn, 

t5 - İatekli1erln teklif me1rtup1lmu elraı1tme gUnU azamt s at 
12 ye kadar. ihale fal'tnameainde yaıılı şartlar daire inde ve mak
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

1 D. D. YOIJ.ARI VE LiMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

ti.AN 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci koku 28.4 936 

sah günü saat 15,30 da kap 1ı zarf usulU ile Ankarada ld re bina
sında satın alrnacaktır. 

Bu i•e girmek istiyenlerin 750 lira!ık ~uvakkat !eminat ite ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve teklıflerıni aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler paraus olarak Ankara Malzeme dairesinden ve 
Haydarpap Tesellüm ve Sevk Müdürlü~nden alınabilir. 

tLAN 
(802) 1-1407 

Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcinı ampuller 
20-5-936 ÇUfllDba pnfl •t 15,30 da kapalı zarf us lü ile Aıikara
da idare binasmda utm aımacakt~r. Bu işe gi~ek l~~yenl~rln 
1458 75 liralık muvakkat teminat ıle kanunun tayın ettığı vesıka· 
lan ~e tekliflerini aym .rtbl uat 14,30 il kadar komisyon Reisliği. 
ne vermeleri llznncbr. ~ler Haydarpaşada Tesellüm ve 
Sevk MüdllrHifilnde, Anklflda Malzeme dairesinde parasız olarak 
daıG-ıtılmaktadır (814) 1-1431 

• • İLAN 

Senelik icar bedeli 1320 lira .t~n edilen kapalı bir bi~ek 
otomobili 2 llayıı 1936 cumartesı ~il saat 10,30 da Ankarada ıda. 
re binaamda a ık eksiltsne yolile kıralanacaktır. 

Bu i•e gi~k tstiytnlerin 99 liralık munkkat teminat i1e ka
nunun tayin ettifi ftıikalarla otomobil sahibi olup Anbrada icra· 
yı un'ıta mıesun bulunduklarına dair vesaiki komisyon Reilliğine 
vermeleri liznncbr. A . • 

Şartnameler oarasrı olarak nkarada Malzeme dairesınden te-
darik edilir. (836) 1-1469 

ANKARA J1E1 mlYE REISUCI ILANLARI 1 
ı _ Yenişebirde 1316 ıncı adada Beyazıt llllylavı Halit çocukla.. 

rı Atet ve Ipia ait ı 11yılıparselde (100) M2 ada fulaaı asık art· 
tırma ile satılacaktır. • (400) 1• d 

2 - Muhammen bedeli ıra ır. 
3 - Muvakkat teminatı (30~ l~radıı:. 
4 _ Şartnamesini ıannek ıstıyenler her gün muhısebeye gele-

bilirler. . -
5 _ İhale 27 • 4 • 936 pazartesı günil saat on bette arttırma ve 

ebiltme komiqonundl yapılacaktır. (781) 1-1359 

ANKARA TiCARET ODASI stctLLt TiCARET MEMUR-
LUCUNDAN: . 

Anbra Villyetinde 1emtınde İstlklll mahallesinde Gölek aoka-
lmda 17 numaralı evde oturan T. C. tebaaımdan olup Ankarada 
Anafartllu cadcleeinde 8 numaralı mahalli ikametglhı ticari itti. 
hu ederek tarüWulenberi Hurdavat ticaretiyle iıtigal eden ve Ti
caret OcfUmm UIOl licil numarasında mukayyet bulunan Alber 
An.f111 1111"'81 ticareti A. Atlamaz olarak tescil edlidili gibi bu 
1lllftlllft lima pldl de Ticaret bnununun 42 inci maddesi mucibin
ce dairece 15. 4. 116 ..,.inde tescil edildlli ilan olunur. 1-1475 

1"ürk Hava Kurnmu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl 1:~tıı etnıiştir. 

Yeni tertip planmı göriinüz 
1 ci ketide 1t • ma:rıa - 1938 4adn. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 lirala• ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir mükif at vardır. 

ANKARA LEVAZIM AM1RLİÖİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLAl<I 
Cinsi Adet M.ıhammcn bedel İlk te t 

Futbol forması 
" pantalonu 
.. çorabı 

" kundurası 
yün ., Süveter 
Çuha " 
Antreman elbisesi 
Güreı mayosu 

• fotini 
Jimnastik fotini 
Dizlik 
Atlet fanilası 
Jimnastik pantalonu beyaz 
ve uzun nümunesi gibi 

22 
100 

44 
44 
22 
11 
12 
12 
12 
50 
44 

100 
50 

!.ita ku. Lira lı.ıı 
26 40 

ı '::, 
200 00 
98 50 
ııe oo 
~ 00 
54 00 
5t 00 

112 50 
26 40 
31 00 

11, 50 
~ -

10Ôt5 10 75 46 
Kırıkkale askeri &anat mektepleri ihtiyacı olan yukarda ya ıh 

on üç kalem spor elbisesi komisyonda mahfuz ve mühürlü nüm •• 
nelerine göre 21 ni an 936 salı günü aat 14: 17 ye kadar açık ek
siltme suretiyle satın alınac ktır. İst ... klilenn 75 lira 46 kunqtan 
ibaret ilk teminatlarını Kırıkkal aske ı fa rikalar muhasebeci! ı
ne yatırarak belli gün ve saatte komi~c.na gelmeleri. (673) 1-12%5 

İLAN 
Cin i Miktarı Muhammen be ı İlk tenıi • 

adet lira lira ku. 
Dört bin t b k 
yıkama makin sı 1 2500 187 50 
maa teferruat 

K r kkale aaked at mektepleri ihtiyacı olan dört bin t le 
yıkama makinesi a k ek · tme suretile 27 n san 936 pazartcsi gu
nü saat 14-17 ye k d r aabn alınacaktır. Talip erin muhamm n be
de tine mukabil 187 lira 50 kuruş teminatt eveliyelerini Kırı le 
askeri fabrikalar muha ebecili "ne yatırat11k belli gün ve saatte 
okul satın alma k · yon na elm leri ( ) 1-1313 

Sakarya apartımanı alt ; ...,.4'-.U bir~ 
kiralıktır Kapıcı Ahmede 

Milli Müdafaa 
Deniz satınalma komis y u reisliğind n 

Samsun Valiliğinden: 
Terme kazasında yaptırılacak mekteb ası inpatma aid ilin. 
1 - Keşif bedeli (176 2) lira (21) k r 
2 - Muvakkat tem·nat (1325) liradır. 
3 - ihale 27 4 936 tarihine raıtlayan pazarte i günü saat on-

be buçukta viliyet da· e ümeninde rf usu ıle ve top-
tan götürü ol rak yapıt ktır. 

4 - Bu ı§e ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme prtname i 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ,.nname 
D - Keıif hülba cedveli 
E - Proje 
F - Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi 
G - inşaat izahnamesi. 
İstiyenler evrakı Samsun Naf"a daireamde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireb·1m k için Ticaret e>d nda kayıdh oldu-

ğuna ve fenni ehliyeti haiz buluaduiuna vı yet Nafia mudur-
lügunden al nmış vesika ibrazı prttır. 

6 - Eksiltmeye ıirenler bu evrakı görmiış addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konatak ve teklif mektuph. 

rı pullu olduğu hal e o zarf m lçeninde ilıliaci b · r kapalı zarfta 
olacaktır. 

8 - Zarflar ihale ... tından bir saat evvel imza mukabilind• 
enc m«;n reisliğine tea im e mit bulunaca : . Posta ile gönde ·• 
Jecek melrtuplarm nıhayet trç ncil madde ya ılı saate kadar ge'· 
mf ohna11 ve dıt zarf n mü ur mumu ıle i · e kapanmıt olma 
lazımdır. Postada olac k gecikmeler k hul e ·ı ez. 

9 - İhale .. 2490" sayılr artırma, eksiltme ve ihale kanunun• gCS· 
redir. 

10 - Ke i f hülAsaları, fenni sartnamc. e' iltme '8rtnaıreli ve 
mukavele ıuretl ri 1 t nb 1 lzmir Ankara Nafıa mildilrll!Jrler· e 
gönderilmiıtir. (839 1904) ' ' t-1479 

Ankara Ticaret Odası Sicilli 
Ticaret Mem rluğundll' 

Ankara vilayetinde, semtinde lmaet pap mahallesinde Ar • ·r 
soka~ nda 11 numaralı evde oturan ve T. C. tab'aamdan olup • 
karada Halaç Mahmut çartısmda 3 numaralı mahalli ikame r 
ticari ittihaz ederek tar hindenb•ri Tu la ve testi ticareti • • 
tigal eden ve Ticaret odumm 1943 sicil nuınarasmda mut 
bulunan Abdurrahmanrn unvanı ticareti Abdufl'lhmlll\ Gftven 
rak tescil edilcliii gibi bu unvanın imza şekli de ~cıu· t k il 
42 inci maddesi mucibince dairece 16.•."6 taril.h• 'e tc e 1 c 
dili illn olunur. 1-1418 
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1 J\11LLl1\IÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALl\IA KOl\1İSYONU tLANLi\RI 

BtL!T 
Lastik: ot ı ırıo '1 il için içli dış

lı olma'< ü1ere 1-i ;ı ılet lastik a
çık eksiltme mu'ii ile a1ınacak
trr. J 1 ıı"i-.iıı t : ıtarı ( 140tl) lira
dır. Ev..,af ve sırfıı ·vnesi para
sız v rileceı·tir. thalcsi: 18. 4. 
936 cu m, rtf'si P'iİ n Li s:.?t nn bir
dedir t 'k te.,·in·ıt · l'l'i lirac1 ıı . 

Elcs;ı fp-:M•e gi rpr-P k' e t 2ıll)Q 

sayılı kcııııınıın 2. 3 iiııcü m-:ı ı11c

le-inrle ic:te"'rn i:'eJ.,.eler ;ıe b;r. 
liktf' ih:ole ~Pn ve v;:ıkt•nrla M. 
:rvr V satın rılm;;ı knrr.isvoıııııı:ı 
gel•:n1 Pt (--:ı.,, 1-lHS 

PfI İT 
250 metre liııc>'e0m 1'1"""""h:::ı

sı scıtm ;ıl•ncır<-1•ttr. 'PPrlf'li (12,.fl) 
IiraHrr. l'foval·Jrat temin, tI 93 
lir:::ı 75 kıır,.c:.tur. 

İh;:.leşi ?. r;.o~ı; r-11--rtesi s:rHnii 
saat 10 rl:::ır'l•r. i .. t .. "k:lil 0 r cvc:,.f 
nümune ''P C:'>rtrı'>~n<:':n; rrn-...,Pl{ 

Üzere be<1"'1"iz nhr::-1< }\il'. M. V. 
satın rılrr<> lrnr"'ic:vnrıımdan V<"ri
lecektir. Ve ,....:·.,.,ı,.,,.,"'7:ı iı;tir.:o1< 
edecelrlerin ?~n" .-::ımlı k::ıı::11•rıcfa 
,...östedl"ıı v,..,~:ı,ıc "" t""''nat 
;ekt11lıile hirlil·•e bPlli PÜn ve 
saatıf'ıi::ı .,.,tııı .,ı . .,..~ knrnisv"""'-
na gelmeleri. {!.!~") 1-1467 

B tr .İT 
1 - f.:rpr hir M"trp<;;,..,. hir-ilen 

ederi 960 kıını<; olan 2rıo tane 
soba mütf':ıhhit n:ını ve lı.,c:abma 
acık eksilt~e ile almac<ıktır. 
~ 2 - 8art:::ınTe!;ini oarasrz al

mak ve Örp,.<Yini ı:ri'\rmek istiven
lerin her gi.in komisyona gelme
leri. 

3 - Eksiltrıı('"e p-ir('~eklerin 

irn":l.mun 2 ve 3 cii m:>ılde lerinde 
ya:).Th belP-elerle lıirlikte k:ınuni 
204 liralı!{ wuvakkat tem:natla
rı ii'? ihale P"ÜnÜ ol:ın 2- ·.cno C. 
Ertesi g-iinü saat t ~ <'le M. M. Y. 
Sa. Al. Kn. na gelmeleri. 

(833) 1-1466 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Doğum ve Çocuk 

Bakımevi çocuk 
mütehassısı 

Adliye Sarayı caddesi, Altan 
sokak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 
Her gün üçten sonra hasta
larını kabul eder 

ANKARA 1 NCl SORGU 
HAKlMLlGİNDEN: 

Rüşvet almak maddesinden 
maznun oluo meskeni bilinme
mesi hasebile gaip sayılan An· 
kara sabık polis ır.emurlanndan 

Tireli Hasan oğ. 320 D. lu yu
karda fotoğrafı bulunan Musta
fanm Ankara 1 nci istintak da
iresinde isbatı vfü":•.ıt etmesi ve
ya meskenini bildirmesi C. M. 
U. K. n.ıın 281 nci m;:ıddesinc te :
fi kan ihtar o1unur. (819) 

1-1473 

BİLİT 
1 - Bir metrc1tinc biçilen e

clcd 550 kunt<; olan dört !la bcs 
bin metre haki gabardin kumaş 
k;ıpalı zarfla eksiltmeye konul
mac;tur. 

2 - İh:ılcsi 2 Mtı.'"TS Q'-'6 cu
m"'rtes i P'İİnii s:ırıt 11 rledir. 

3 - ~-ırtn:>me"'i t ~R lnır11.,,;:ı M. 
l'ıj V. ~;ı A 1. Ko. elan alıııır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2062 lira 50 kıırııc;lıık teminat 
mckt11p veva m<ı1<1mzlari1e kanıı
nun 2 ve 3 ürıcli m~rldelerinck 
ya7ılı hel1T.-\er1e birlikte teklif 
mektttT)larr~r jı...,ıf' c;:::ı-.trnrl::ın bir 
s:ır.t evvel M. M. v. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. <824) 1-1464 

BİLİT 

Akköprü umum sıhhiye de -
posunda elektrik tesisatı yapc • 
lac?ktn. Bedeli kesfi (! 920) lira 
62 kurustur. Pazarlığı 18 - 4 - 936 
c:umartesi günü saat 10 dadır. 
İstekliler kesif ve sartnamesini 
gör:rtek ve aimak istivenler 10 
kurus mukabilinde M. M. V. 
in saat su besinden verilecektir. 
P~zarlı~a gireceklerin (2490) 
savrh kanunda P'Ö:>terilen vesa
ikl a ve elektrik isleriyle" ufra -
san bir müessese veya ş;rkct ve 
isin ehemiveti·,f' b;.,:;.nn hıı tesi
sata nezaret e~e.cek ki""'""lerin 
birinci sınıf ehlivet sahibi ol
ma\\: sertiyle belli P'Ün ve saa -
tında bu gibi seraiti hai7. cılan
l<ı.r ve<::>İk ve teminat trektnhiv
le birlik+e c:ııt'ıı :::ılma koırıisyo
nuna gelmele-i. (731) 

1-1246 

BİLİT 

Kanunun 46 ın('r mııddesinin 
A fıkrasına göre 600 ci ft terlik 
pazarlıkla almacaktır. İsteklile
rin 18-4-9% C. Erte<;:.i günü s:ıat 
11 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. (831) 1-1468 

ANKARA 1 NCl SORGU 
HAKIMLICINDEN: 

Ankara C. Merkez Bankasr 
memurlarmdan iken dolandırıcr
lıktan maznun olup meskeni bi
linmemesi hasebile gaip sayılan 
ve hakkında ihzar müzekkeresi 
bulunan İstanbullu 24 Ağustos 
317 D. lu Halit oğlu yukarda fo_ 

toğrafı bulunan Mahmut ziyaet
tin Halidin Ankara 1 nci istin
tak dairesinde isbatr vücut etme
si veya meskenini bildirmesi C. 
M. U. k: nun 281 nci maddesine 
tcvfi:>an ihtar olunur. (818) 

1-1474 

Kiralık ucuz 
apatman 

Kooperatif arkasında Afyon 
apartımanında 1 ve 3 no. lu dai
reler kiralıktır. Gezmek için 
içindekilere müracaat edilmesi. 

1-1462 

1 
ULUS 

As. Fb. U. Md. Satın 
Alma Komisyonu W.rdaı:ı 

100 İli 200 TON MUTAHHAR 

PAMUK 
Tahmin ec:lilen becleıi 90.000 li

ra olan yukarda miktarı ~e cin
li yazılr malze".ne Askeri Fahri
kalar Umum Müclürlü~ü ı:atm 
alma ko'l1İııyomınca 28-1'/f;:ıyts-936 
tarihinde nerşe...,..he günü s:ıat 
15 te kaoalr zarf fTe ilı1!e edile
cektir. S"rtn::ırıı"! dört lira SO 1"ı
rıı$ mu kabilinde• l::omisyand2n 
verilir. 

Talirı1erin muv:ı 1<':"t tı"ntn"t 
oları 5"$0 lir.avı ıııvi t .. ft:ı;f m,,ı?_ 

tuplarrnı IT'"~~·1r p:ün rıe S":lt 
14 e karhr komic:•11ln:ı v" rt-"\"'l"ri 
ve kcnd:ıerinin de 2.ıtfll') n,1.,.,a
r;ılı kan11n11n 2 ve '.1 m<1r1'1<'1er;n. ' 
deki veo:;a!kle. me;:t,t,r pii., ve sa
atte komisvnn:ı mürac· ~ •1,,rr. 

(747) l-1341 

Satılık otorrıohil 
Gayet az ve temiz lı:ıı11amL 

mıs 935 modeli Buik marka Jca
palı lüks bir oto~ohil ıatılrk•rr. 
İstı:!tliler Ziraat Bankası Levazı· 
mrn<h Bay Cemile müraca:>t Pde-
bilirler. 1-1390 

ANKARA l NCl SORGU 
HAKlMLlGlNDEN: 

Irza geçmek ve gasp madde
lerinden maznun olup meskeni 
bilinmemesi hasehile gaip sayı
lan ve hakkında ihzar müzekke
resi bulunan Kırşehirin tabak
lar mahallesinden Hacı Kadir 
o~lu yukarda fotoğ-rafr bulunan 
Mehmedin Ankara 1 nci istintak 
dairesinde isbatı vücut etmesi 
veva meskenhi bildirrresi C. M. 
U. K. nun 281 nci rrı:ıctıiesine 

tevfikan ihtar olunur. (8?'l) 
1-1472 

IGralık. bağ 
Seyran mevkiinde eski icra 

veznedarı Nurinin bağ hanesi ki· 
ralıktır. 

İçindekilere müracaat. 
1-1476 

Satrlk arsalar 
Çankaya caddesi Devlet ma

hallesi. 
Müracaat: 
Hariciye Vekaletinde Kavas 

Osman. 1-1477 
~ •ıı • '"' u11Hııı·"ı11ıııı%ııııJ11mrıı111ııııı uııııııııımıı~rnwıııım = i ~ 

_ Dr .. Halil Çıray 
1 Nümune 
; Doğum ve Kadrn 
i hastalıkları 

mütehassısı~ ği 
Üçüncii dnrak. No. 15, Yenise-; 
hir her giin 3.30 dan 7,30 a: 
kadar ha:;talarınr kabul eder.~ 

1-1451 

A NKARA 1 NCI SORGU 
HAKIMLIClNDEN: 

Zimmetine para geçirmekten 
maznun olup meskeni bilinmeme-
si hasebile gaip sayılan ve 
hakkında ihzar müzekkeresi bu-
1 unan Ankara Belediyesi sabık 
tahsildarlarmdan yukarda fotoğ
rafı bulunan Rüşdünün Ankara 

11 
1 nci istintak dairesinde isbatı 

1 

vücut etmesi veya meskenini bil
dirmesi C. M. U. K. nun 281 nci 
caddesine tevfikan ihtar olunur. 

(821) 1-1471 

.. 

f L 

\ 

T 
Günlük kasa mevcudunuz Kıymetli eşya ve evrakımz için 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar Mahrem daireler 

Satılık. arsalar 
Ordu E-.ri karşısında Bay Re

fik apartımanı yanında ve Sı'.'ıra
yt Devlet arkasrnda arsala; eh
ven seraitle satılıktır. Müracaat 
telefon: 1585 1-1463 

t\cele satılık ev 
Yenişehir Sıhhiye arkası Er· 

türk sokak No: l 1. Gezmek için 
her gün saat 15 den 17 ye kadar 
içindekilere pazarlık için Divanı 
muhasebat azasından Yusuf Zi-
ya'va müracaat. 1-1350 

NASl'Q llACl 
K ANZUK 

Bir bayana kiralık oda 

AN~/ ~A 1 Net SOih .. ~u 
HAKIML CiNDEN: 

Irza gccmek maddesinden 
maznun olup meskeni bilinme
mesi h-ısebilc gaip sayılan ve 

hakkrnıia tevkif kararı bulunan 
aslen Edirnenin Selçuk Hatun 
mahallesinden yukarda fotoğra

fı bulunan Salih oğlu 315 D. lu 
Mehmet Alinin Ankara l nci is
tintak dairesinde isbatı vücut 
etmesi veya meskenini bildirme
si C. M. U. K. nun 281 nci mad
desine tevfikan ihtar olunur. 

(822) 1-1470 
ZC--ea 

Aile 

2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 30 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Ayhğı 9 ,, 16 ,, 
3 Aylığı 5 ,, 9 ,. 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

m 
Ô:Z411.. 

En eski nasırlan bile pek tıc;a 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkanr. 

Umumi deposu: fngiJiz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede butu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

imtiyaz sahibi ve Baımu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı ldar~ 
eden Yazı lıleri Müdür ü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caıldeai civcrnnd · 
Ulus BoarmevinJe ba$ılmışıı 

07 

[ YENi J SİNEMALAR l KUL()p) 

BUGÜN GÜNDÜZ 

PARIS HAYAT I 
GECE 

DOKUNMA KALBİME 
F ransizka Gaal 

Bu son filminde seyircilerine tatlı 
dakikalar yaıatacak ve kahkahalarla 
güldürecektir. 

BUGÜN BU GECE 

Hava l{ahramanl~~rı 
V ALLACE BERRY'NlN 

Şimdiye kadar çevirdiği filimle : -ı 
en hissi, en heyecanlı ve mu va •••• -
kıdır. 


