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Son lıaberler ü1.·iin cii I 
! 

,_ __ s_:ıy_f_a_m_ı_z_d_a_d_ır __ / 

• laglltere ve Sovyetler notamıza mls'bet c va'b v 
Yabancı gazeteler boğazlar hakkındaki T 1 C 1 Umumı· kono-rec-. · •• •• •• •• •• h ki b 1 1 • • • • ~ Nl 

goruşull!uzu a 1 11 ~n yazı ar Yeni nizamnameyi konuşuyor 
neşrınde devam edıyorlar 

Polonya büküm etinin yarı resmi g azetesi diyor 
«Türk nota ·ı mantıki ve inandırıcıdır.» 

ki : 

..,..... haldua«Wri tiirk Mtll~ 
dnlederia cew.WU. ...... ,. ~ 
br. 

......... " Soypt ı .. ,. ldilrümet· 
leri llıııiılMt ...., ................ -
.... Aabrap ıefdikçe malateftıatmm 
MfNılileteli IWMıri ... _.br. (A.A.) 

lngiltere notamım el11eFifli 
bir cemp verdi 

Loadn, 17 (A.A.) - DeJli Teles· 
nl putaiaia dipa-tik muhehiriaia 
öinMiiiae söre, hoiulana ....... ... 
ır.lettirilmesine -- ..... üwe 
1 -- .. L !!l..::.-1-.!-:- ~-- ·· ....... _..... __ .,.. 
tiri'-si baldaaclaki tirk teklifleri 8ri.. 
laaJa laüJriimetiaden elYerİflİ lııİr cnM 
....... B• llabtaki iqiliz notuı, dün 
Til'Wy..U. Lonclra büyük elçiaine ...-iJ. 
Mittir. Bu aotau YUiyetia dolllinion 
hiikimetleri tanfmdan da sözden seçi. 
rilmeai lizun seldiii ipret edildikten 
ION'a lnsiltere hükümetinin kendi he
...._ tirle tekliflerini Yakıt pçinne.. 
ele. "serck• ,oDarla minabpya de
ier bulthaj,. ka'ydolumftaktacbr. 

t -ı..-.laiM.. 
meti, boiazlar haldonclalri türk notanna 
dün cnab vermiıtir. 

Niruz Kronild gazete•i. bu babtaki 
ilk ~ellbüaün milletler cemiyeti konae-

GündeUk 

ESKi VE YENi KURMAY 
GORVŞMELERI 

Lokarno muabedeaiyle sirifilen te· 
alaWW ik~ Frama •e Belçika'JI 
... temel bir alman taarruaaa kar· 
p .-..ıaa etmek içia icabedea u • 
lı:eri lıeAirl• izerincle l'ÖlriipDek ize. 
n iqilis, framız ft Belçika kmmay· 

larmı temail edea mwahlaular Loa
.._, ... toplumaqlarcbr. Ba içtima, 
Lobno deYletl..müa mart içinde 
1 ...... wrdildsri as-.- ildmw -
dll'. Almaayaam Rea nehri mmtab· 

amı ltcal etmeai a...m., Fraua 
Lobrno muahedeainin ihlil edildiii· 
ni, ltiaaenaleylı ltu muahede ile ıiri
tilea teahbüd ikhzaaı derhal hareke
te ıeçmek lazım geldifini iddia et • 
•itti. lngilizler, ortada, derhal hare
kete geçmeii iatilzam edecek bir va

ziyet mevcud olmadıimı iddia ederek 
Almanya ile anlatmak çarelerini ara
••JJ tavaiye ettiler. Fakat eğer Al -

-..,ya, franaız hududunu geçecek o
laraa. lngiltere'nin de derhal Fran • 
aaya yardım edecejini biİdirditer. 

8unua üzerine yapılacak olan yardım 
teldi üzerinde ıöriifmek için üç Lo
lıarao de•leti karmaylan ar•amda 

•ii:aalrenlere batlanmau kararlafb. 
itte l.oadra'daki kannay göriqmele
l'İnin batlamaaı, bu kararm tatbika 
lıonulmau demektir. 

Bu nevi kmmay göriİflnelerinin, 
~ e ... lki de..-.cle. lqiltel"e7i 
'-rtt. lirükleyen emrivakiler ihdaa 

ettiiini hata-layan inıili:a etkin, bu 
defa kurmaylar •rumda müzakere • 
leria bqlamaamdan telifa dütmiit · 
tür. O derece ki inıili:a hükümeti ef
lıirı t..am. etmek için fU teminah 
•er"'eie mecbur kalmqtll' ı 

1 - K...._.,. müzakereleri Load -

Son. '· iinei .. y1aı1.) 

,.... il _,..... ~ olu ... , 
........................... .lmaktd .. . 

otJyel Ruaya da notumuın 
cevap verdi 

Moakova, 17 (AA.) - Harici,-e k~ 
ınİ.-lip IOYJet hikimetiaie lııojuw 

· h~i ceva..._ bqan Türidye bii. 
,Ilı .&çiaitae ...... tir. 

Bu teYalN notada, lloiulann Tir· 
ki,. mutlak hNimiyeti altında hlun. 
maaın• her zamanki gibi t.anfdar oldu
i•• bildirea M\'yet hül.cüineti, bojaz• 
lar njİlllİnİll yeni eııaa'ar d.U..incle 
tanzimi için konufnuya hasır oltlal\llia 
teWii etmektedir. 

Biı fflen mebusunun tl ,ıcı,:a ya·ı:r: 
Atina, J7 (A.A.) - El :J"on Vima 

sazeteai, diplomatik yaztc :" Atina me
busu Jorj Melaaın boiazlar.ın tahkimi 
meaeleai hakkında bir makaleaini neır•~ 
mektedir. Makalede deniliyor ki: 

"Doiu ko1DfUmuzun menfaat kaysı· 
aından azalı doatlan ve partöneri ve ona 
1930 andlqmaaından baıka 1933 tarihli 
antu Jmr4iıab ye .Balkan --PPIJJ.)e 
._...._......._.....,_.,.,rıh• 

kunetlenmesine ancak ittirak edebiliriz. 
Bu kuvvetlenme bizzat bizim süvenliii
mizin kuvvetlenmeai demektir. Bu me. 

aelecle tamamen türk • yunan münase
betleri mevzuu bahiatir. Buna binaen, 
Bulgariatamnm Nöyyi andlafll'Bamm ıü. 
el hükümlerini ibtale tqebbüa için bir 
delil çıkannaaına hiç bir auretle cevaz 
yoktur. Bu büyük meseleyi müabet bir 
aurette gözden geçirmek zamanı selin
ce, üç sene önce Cenevrede takındriı· 

I MAYIS ŞE tıKLERI OF. 

BULU MAK tlZERE 

B. uman 
Menemenci oğlu 
oskovaya gidiyor 

\ 

B. Numan Rilat Menemenciofla 

Dıt itleri bakanlıiı ıenel aekreteri 

büyük elçi B. Numan Menemenc:ioiha 
bükümetimizi Sovyd Ruaya cumuriye

tinin 1 m&JI• baJl"Ulllnda temail etmek 

üzere bu ak unki trenle tehrimizclen ha
reket edecektir. 

B. Numanm refakatinde genel,eıek

reterlik büroau tefi B. Bedri Tahir bu

ha ... aılmr. Heyet Nzı temaalarda bu· 

lunmak üzere dofruca Belgrada " ora

dan Bükrete Ye oradan V &rfOYa yoluyla 
Moeko•aya hareket edecektir. 

mr:a Ye tiril cto.tlarnnmn pek ziyade 

ı.a.-d ........ harekat -- yeniclea 
t-k~ içia ..W. yoktur. 

nuiıalarm ftılıldmi H E6e d .. ni-
sinilelci yunun adtila,.ı 

Athaa, l7 (A.A.) - Eatia ıazeteai 
Yll'Yor: latanbuldan ~lea telsraflara 
sröe. tjirk •neteleri • ki INanJ.,. Tüı ki
yecle lauıünlıü rejime ıöre hükiimetin 
«kinna tere.._., olurlar • bojular •i· 
mnda bulunan Türlüyeye aid adalar ta~ 
kim ediline Y lllllinİatanm da Semadirek 

(Sona S. inci aa,,ltırfa) 

Baladız ve Burdur 
arasına 

• 
şenmıye 

ray dö
bQflandı 

Burclur, 17 (AA) - Baladız • Bur

dur demiryoluauD ra)! ferıiyatma ba. 

ıin Jııaılammtbr· Burdur'clan blabablc 
bir bJı kitleai Akdeniz yolunun ilk la.. 
nm noktaamda bafbyan bu ameliyeyi 

sörm~k üze~ Baladız'• gitmittir. Bur

dur ilbayı, parti batkanı, ıube miihen

diıleri ve bir çok Bayanlardan mürek. 

keb kalabal k bir grup balaıtlar üzerine 
konulan iki raJI kucaldanncla getinnit
lerdir. DemirYolunun pek yakında Ak
denize ulatm•P dileğiyle ıevinçli bir 
sün yapnutlardır. 

Bugünkü 
konferans 

Hulıulı ilmini Yayma Ku
rumunun tertib ettiği konle
raruların on yedincisini T oluıt 

Saylauı 

B. NazD11 İzzet Poroy 
BrıPn •al 15 Je 

ANKARA HALKEVINDE 
.,.,et:Jıtir. Meuza: Milletler 
Cemiyeti müalıı ile Briyan -
Kello• miMJıanın devletlerin 
Jalaili Jıamınlanna tesiri. 

Büdce encümeni 
....... t 10 da toplanacaktır. 

Delegeler dün 
planörlerin 

çalışmalannı 

Tü rk kuşu alanında 
ve paraşütçülerin 
takdir e eyrettiler 

KO GRE 1 ışı ı BlGU 

Tiil'lliye iclman cemiyetleri ittifakı 

umumi konsresi dün saat 9.30 ela, Ge

......ı Ali Hikmet Ayerdem'in reialiiiıa. 
de toplandı. 

Dün muluaal oı.rak tutulaa zabbn 
henüz hiili• edilmediii anlatıld.jandan, 

umumi merkez raponına tetk:k eden-en
cümeain mubataaı okundu. 

T enia fedtiraayonu tqkil edilirken 
YOleyhoy " baakttlaol -federaıyonlarnun 
da lwnilmaaı hakkında azadan ı.ir zabn 

teklifi umumi merkeze havale edildi. 
Umumi merkez raporunda temyiz din· 
aından bahaedilmemeainin ....... hak· 
kandaki aorpya BB. Aziz Akyirek, 
Mu•affak ....._ncioila cenb Yerdi
ler . 

Mıat.kalana teftiti baklanda Sam-

''Ulus,,_ un 

RITIRECUI MULUYOR 
aun murMhamun tenkidi ulak bir mü. 
nalqaya ...... yet nrdi i1S el, reiaja 
müdahaleai~ kelildi. 

Baldıesir m.............._ ... ı.ir paç, 
mmt.ıkunun ......- kogaedeD belde-

diii bnırlan anlattı. Sözleri allutlarla 
kartılaadı. Umumi .,.--. rapora üze-

rine batka lia iate)'SD olmachjı .. claa, re
ia mubataJI reye-koydu. U.......U -kez 
raporu ittifakla luıb.I edildi. 811 ...... 
B. Muvaffak Me......aotlu aöa alarak: 

T. 1. C. /. lıongr•ai iiy.l.rl 
TürlıltUfU alanatda 

"- Şimdi bazı arkadatlar, din ve. 
rilea karar iaerine Hidi Ye Necatinin 
........... çelenk koymaia ~
Onlana JUIDda yatan " -.......-. 

- nialik etmİf ........... Y7ik ... 
aporca d.ha Yarda-: Va-' ... O- M-
brunun da bu lfte7Ucla taziz eRn eli 
•• ~.H .J_...1! 

mnca ~-
(Soıuı s. iad My/ ... , 

Dil Yazıları 

Çokluk 
Anlatan l{elimelerin «Güneş· D?» 

esaslarına göre analizi 
ili. 

Kalabalık 

Türkçede (çok), (lıop), (lıep) 
kelimeleriyle fransızca ( beaıı -
coup) kelimesinin ikinci cüz'ü 
olan ( coup) kelimesinin hep bir 
kökten ıeldiklerini bundan önce
ki iki yazımızda ıöstermiıtik. Bu 
( eoup) kelimesinin Litin, Grek, 
Provanaal, İtalyan ve İspanyol dil
lerinde aldıiı tekillerde bir ( 1) 
elemanı fazla görünüyor. Bu (1) 
- malAm olduğu üzere dahil oldu
iu kelimenin manasına enginlik, 
yaygınlık, tümul, mutlakiyet, umu
miyet, YUfiyet getiren bir unsur • 
dur. Dilimizde kullanılan (kala
balık) sözü ile (halk) kelimesinde 
ve Arapçada ''mübalôja'' anlamı
na ıelen ( gulüu) tabirinde de bu 
(1) elemanını ıörüyonaz. Bu keli-

meler ile halle Litinceıindeki ( col
pru), klasik Latincedeki ( colap -
laua), eski garp Grekçeıindeki 
( Kalaplaoa), Provanaal dilindeki 
(Colp) ve (Colbe), ltalyancadalri 
( colpo) ve lıpanyolcadaki ( •°' · 
pe) kelimelerinin etimolojik tekil
lerini - kısa olmak için ana kök 
yerine onu temsil eden prenıipal 
kökü alarak - alt alta yazıp kartı· 
la,tıralım: 

(1) (2) (3) (4) 

Kalaba (lık): ak al ab a! 
Halk : ah al ak 
Gülüv : ug ul üv 
Colpus : ok ol up uı (ğ) 

Colaphus : ok ol af +- us C) 
Kalaphos : ak + al af oı (ğ) 

Colp : ok ol op 
Colbe : ok + ol ob eğ 

(Soıta 2. İllCİ -~ada) 



"..\VFA 2 

"Ulııs,, un Dil Yazıları 
(Başı J. inci saylada) 

Colpo : ok + ol + op -+- oğ 

Golpe : og + ol + op + eğ 
Bu tablonun göz önüne serdiği 

dil manzarasını analiz edelim: 
( 1) Ak, ah, ug, ok, og: Hepsi 

de "varlık" ve "çokluk'' anlamına 
gelen ana kökü kendinde temsil 
eden prnesipal elemandır. Vokal
lerin değişimi Semantik fonksi
yonları üzerinde bir tesir yapma • 
dığı gibi, (k, h, g) konsonları da 
hep bir kata.goriden ve birbirine 
müsavi olduğundan, delaletleri de 
hep birdir. 

(2) Al, ul, ol: Hep ( . - l) eki
dir. Yukarıki iki elemanın mana -
larını umumi ve mutlak kılan un
surdur. 

(3) Ab, üo, up, al, op, ob: Süje 
veya obje gösteren elemanlardır. 
Vokallerin ( a, ü, u. o) olması ma
nayı değistirmez. Konsonların ( b, 
v, p, I) şekillerinde görünmesi de, 
hep avnı kate~ariden ve avnı se
mantik fonksiyona bağlı konson
lar olduihında.n. manava tesir et
mez. Yalnız (Halk) kelimesinde 
bu eleman yoktur. Bu da (Halk) 
sözünün, buradaki manasivle, mu
ayyen süje veya objeye delalet et. 
mediğini gösterir. 

( 4) Ai, ak, us, os, eğ, oğ: Hep
si de kelimeyi tamamlıyarak isim
lendiren eklerdir. Vokaller ( a, u, 
o, e) sekmerini alı:vor. Konsonlar
dan (i) ile (k) hirihirine müsavi
dir. Yalnız Latin ve Yunan keli -
melerinde $?Örülen ( s) konsonları 

"' ise kelimeyi isimlendirme~e yara
dıklarmd~Tt (i) den değişmedir· 
1er. 

Bu sonek valnız • hale delalet 
eden - ( gulüv) kelimesivle - Pro -
vansalcanm avrı ve eksik bir şekli 
olan - ( cofo) kelimesinde yoktur, 

(Kalabalık) kelimesinin sonun
da analize solrulmıyan ( lık) eki -
ne gelince, bu da kelimeyi ilk ön
ce vasıflandıran (al) elemanı ile 
bu sıfatı yeniden isimlendiren 
(ık ) ekinden mürekkeptir. 

Şu analize göre, kelimelerin an
lamlarını sövle nalatabiliriz : 

1. - Kalaba: Gayet şamil ve 
"' umumi bir çokluğun süje veya ob

jeler üzerinde tecellisinin ismi. 
(Altay lehcesinde "Kalabas" keli
mesi de . harekette çoklui!u gös • 
teren "seri'', yani "çabuk" anla
mınadır.) [1 ]. 

il. - Halk. - Gayet umumi ve 
şamil bir cokluğun adıdır. [2] 

ili. - Gulüv .- Gayet umumi ve 
şamil bir çokluğun süje veya obje
sini anlatır [3]. 

iV. - Kolpuı .- Gayet umumi 
ve şamil bir çokluğun süje veya 
objeler üzerinde tecellisinin adı -
dır. 

V. - Kola/us.- Gayet umumi 
ve şamil bir çokluğun süje veya 
objeler üzerinde tecellisinin adı
dır. 

VI. - Kalalos .• Gayet umumi 
ve şamil bir çokluğun süje veya 
objeler üzerinde tecellisinin adı -
dır. 

Vll. - Kolp .- Gayet umumi ve 
şamil bir çokln0un süje veya oh -
jesini anlatır [3]. 

Vlll. - Kolbe .• Gayet umumi 
ve şamil bir çokluğun süje veya 
objeler üzerinde tecellisinin adı
dır. 

IX. -Kolpo •• Gayet umumi ve 
şamil bir çokluğun süje veya 
objeler üzerinde tecellisinin adı -
dır. 

[l]Radlof: Türk lehçeler lfıga
tı denemesi, cilt: 11. 

[21 Burada "halk" tan maksat 

X. - Golpe •• Gayet umumi '\fe 
şamil bir çokluğun süje veya ob -
jeler üzerinde tecellisinin adıdır. 

Görülüyor ki kelimelerin gerek 
etimolojik kuruluşları ve gerek 
semantik delaletleri, hepsinin de 
bir asıldan geldiğini açıkça gös
termektedir. 

HALK- PEUPLE 
Bu kelimeler arasındaki (halk) 

kelimesini (peuple) sözüyle kar· 
~ılaştırmak için, önce ( peuple) 
sözünün etimolojisini fransız eti
moloii lfü~atinden nakledelim: 

« Peuple. - Latincesi "popu
« lus"; eski lransızcası "poblo" 
« ( 1 strazburg yemininde bu şekil
« de vardıT); sonra 12 inci asırda 
« "pueple'' olmn'ftur; bundan son
« ra da içerdeki ''b0 nin bcvştaki 
« "p'' ye benz~mesiyle "penple" 
« şeklini almıştır. Manası itibariy
« le bu kelime Latince ile temaa 
«halinde kaltJ'tı.s oltın eski bfr lran
«sız kelimesidir. Bu bakımdan F
«ransızca "puehle" sözü"1ün "peup
« le'' şeklini almasında Latince 
« "populus'' kelimesinin tes1r yap
« mış olması mvhtemeldir. lspan
« yolcası "p~~eblo". eski Prov~n -
« salcası "poble". ltalyancast "Po
« polo'' dur. » [ 4] 

Görülüyor ki ( peuple) kelime -
sinin ba!lında görülen ( p) konso
niv1e ondan sonra gelen ve eski 
şekli ( b ) olan ( p) konsonu hep 
birdir. Bu halde fonetik icabı ola
rak bu ( p) lerden biri ( ğ) dive a
lınmak }a7.ID"dır. Buna göre ( peu
ple) ve (halk) kelimelerinin eti
molojik şekillerini karşılaştıra -
lım: 

(1) (2) (3) (4) 
Halk : (ağ + ah + al t- ak) 

Peuple : (öğ + öp + öl + eğ) 
Bu iki şeklin karsıla~tırılması, 

kelimelerin ikisi de bir kökten gel
diVini açıkça ortaya koyar. 
Yukarıda geçen (peuple) keli -

mesinin başka dillerdeki ~ekilleri 
de etimoloiik asılları bakımından 
hep (halk) ve ( peuple) gibidir. 
bunları da şu tabloda kraşılaştı
ralım : 

(1) (2) (3) (4) 

Halk ağ + ah + al + ak 
Peuple : öğ + öp + öl + eğ 
Popu/us : oğ + op + ul + us (ğ> 
Poblo : oğ + ob +. ol + oğ 
Pueble [5]: uğ + eb + el + eğ 
Pueblo [5]: u~ + eh +el + oğ 
Poble : oğ + ob -+ ol t eğ 

Popo/o : oğ + op + ol + oğ 
işte bu tablo, bütün bu kelime -

lerin hep: 
( 1) Varlık ve çokluk anlamına 

bir ana kök ile, 
(2) Ana kök anlamını kendin

de temessül ettiren bir prensipal 
elemandan ve, 

( 3) Şümul ve mutlakıyet anla
tan bir afiks ile, 

( 4) Kellmeyi isimlendiren bir 
süfiksten ibaret olduğunu meyda
na cıkarmaktadır. 

Gene bu (l) elemam ile yapılan 
(bol) çokluk sözüyle benzerlerini 
de yarınki yazımızda analiz ede-
ceğiz. 

i. N. DiLMEN 

[ 4] Dictionnaire etymologique 
de la langue francaise, par Oscar 
Bloch. T. II., P. 148. 

[S] Bu iki kelimedeki (ue) !er 
sonradan gelme olduğundan bir 
tek vokal gibi analiz edilmiştir. 

ALP ·c ~ CSJllPIJICtC 

Halk evinde 
konferans 

toplu kalabalrk manasıdır,· yarat- Ahlak terbiyesi 
ma manası de~ildir. 

fJl Bu iki kelimenin sonların - BAY AN TÜRKAN 
daki (üv) ve (op) ekleri, kelimeyi ANTALYA SAYI.AVI 
isimlendirme vazifesine alınırsa ı Bugün saat 11,30 da verilecek 
bu kelimeler de - (hal) gibi_ umu- olan bu clegerli konferansa her-
mi ve şamil bir çokluğun adı ma- kes gelebilir. 
nar;ım alrr. ~~o.......-. o 

ULUS 

• ç 
IST ANBUL TELEFONLARI: 

Dostlarımızııı 

büstleri 
İstanbul, 1 7 - İstanbul belediye

sinin türk dostluğuyla· tanınmış ve 
türklüğe hizmetleri dokunmuş ya
bancı şahsiyetlerin birer büstlerini 
yaptırarak Gülhane parkına koymak 
tasavvuru vardır. 

İs tan bulda yenen et 
İstanbul, 17 - Geçen ay Istan

bul rnezbahasmm 1.1 78.423 kilo a
ğırlığında 48.855 muhtelif hayvan 
kesilmiş ve yine geçen ay İstanbul 
balı!dıanesinden 83.413 lira kıyme
tinde muhtelif deniz hayvanları mu
amele görmüştür. 

Üniversite dil okulu 
hakkında rektörün 

söyledikleri 
İstanbul, 1 7 _.. Gniversit~ dil o

kulu hakkında ı·ektör ~unlan söy
ledi: 

"- Üniverı,İlenin bütün kanun
larına ait çalışma şekillerini gözden 
geçirirken üniversiteyi şiddetle ala
kadar eden dil işini de göz önünde 
bulundurduk. Gerek bu tetkikler ne
ticesine, gerek dil meselesi hakkmda
lri dedikodulara jctinaden çalışmala
nmIZI tesbit etmek üzere toplandık. 
Bu toplantıda mı talebesinin imtihan 
şekilleri, talebe organizasyonu, ders 
saatlan, öğretme sistemi, kitap, pro
gram, smıflardaki kalabalık hakkın
da konuştuk. Bazıları hakkında pren
sip yapmaya karar verdik. Ötekileri 
için de tetkiklet'e devam ebnek üze
re komiteler se~c:k. Bu komiteler en 
g".ç 15 günde çalrşmalarmı bitirecek
ler ve raporlarını vereceklerdir. Pren
sip kararlan şunlardır: 

1 - Dil öğretme işi bir üniversi
te ic;i değil, lise işidir. Bu sebeple 
1939 dan itibaren üniversitede dil 
dersleri yalnız üniversite fakü1teleri
nin birinci sınıf talebeleri için olacak
tır. İkinci, üçüncü sınıflarda dil der
si olnuyacaktır. Liseler talebelerini 
ona göre luzırlamağa mecburdurlar. 
Dil bilmiyen talebe üniversiteli ola
mıyacaktır. 

2 - Dil bilmek üniversite tahsi
lini yapmak için aynlınaz bir §arttır. 
Binaenaleyh üniversite mezunu ol
mak istiyen gencin yabancı bir dil 
bilmesi mut laka zaruridir. 

3 - Dil derslerinde öteki fakülte 
dersleri gibi smıf geçmek şarttır. Dil 
imtihanım kaybetmek talebeye üni
versite tahsilinde bir yd kaybettirir. 

Prens Bibesko İstanbulda 
İstanbul, 17 - Prens Bibesko bu 

gün tayyaresiyle geldi. Bu akşam 
ta.yyare cemiyeti prensin şerefine bir 
ziyafet verdi. Roınanyalr uçman ya
rın Bükreşe gidecektir. 

Bir mütekaid polisin 
marifeti 

İstanbul, 1 7 - Polislikten müte
kaid Osman polise Sarıyerde Karlo 
adında bir adamın evinde bomba ol
duğunu haber vermiş, tahkikat so
nunda bu bombanın buraya Osma
nm tavsiyesi ile marangoz Mehmet 
tarafındm konulduğu anlaşılmıştır. 
Osman bu işi inhisar idare!eri~den 
istediği bir memurluğu temin etmek 
için yapmıştır. 

Madam Sellier geliyor 
İstanbul, 1 7 - Miiletler cemiye

tindeki fransız delegasyonundan 
Madam Sellier b:r tetkik yolculuğu 
için 24 nisanda lstanbula gelecek, 
ayın 28 inde Ankaraya, mayısın be
şinde S!>vyetler birliğine gidecektir. 

lstanbuJ, 17 - Bu gün gümrük 
memurları Galatarla Çinili ve Mer
kez rıhtım hanlarım gezdiler ve iki 
binanın liman ve gümrük muhafa-
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kutlama Çocuk Haftasının 
programı lıazırlandı. 

23 Nisan perşembe günü başlıyacak olan çocuk lıaftası programı· 
nı tesbit etmek üzere Başbakanlık mÜ3teşarı B. Kemalin reisliğinde 
toplanan komisyon çalışmasını bitirmiş ııe program hazırlanmış~ 
tir. Program şudur; .. 

1 - 23 Nisan perşembe günü Anka
radaki iık okultarın beşinci sınıf tale'Oele
riyle diğer bütün okul ve izciler stad
ycmda toplanacaklardır. 

A) Toplantı saat 10,30 da olacak ve 
toplantıya geliş ile toplantının tertiba. 
tı ve toplantıdan sonraki geçit resmini 
Ankara Maaı;f Müdürü Bay Rahmi riya
setindeki Heyet idare edecektir. 

B) Toplantıda talebe tarafmdan ev. 
vela istiklal sonra çocuk marşları söy
lenecek ve bundan sonra Çocuk Esir
geme Kurumu namına Edirne saylavı 

Bay Şeref Aykut ve Kültür bakanlığın
dan bit zat ve iki talebe tarafından söy
lenecek birer rwtukla hafta açılacak, türk 
çocuğunun andı bütün okullar tarafın. 
dan tekrar edilecektir. 

C) Toplantı nutuklardan sonra bi. 
tecek ve mektebliler yine Kültür direk
törü tarafnıdan tertip edilen program 
dahilinde bir geçit resmi yapacaklar
dD'. 

2 - Geçit resmi: 
A) Geçit resmi, toplantı yerinden 

Çocuk Sarayına kadar olan caddede ya. 
pılacak ve talebe geçerken Kam:ıtayın 

ve Atatürk Heykelinin, Belediyenin ve 
Çocuk Sarayının önünde tezahürat ya
pacaklardır. 

B) Atatürk Heykeline Çocuk Esir
geme Kurmnu Genel merkezince hazır
lanmı§ çelenk konacaktır. 

3 - Geçit resmine, talebeden başka 
Çocuk Esirgeme Kurumu, okullar ve 
Tasarruf Cemiyeti tarahndan hazırlanan 
kamyonlar iştir~k zedecekler ba kam. 
yonların alayda alaca.klan yerler şöyle 

olacaktır. 

A) Talebeler. 
B) Çocuk Esirgeme Kurumu kam

yon;ı. 

C) Okullardan birinin kamyonu ile 
bu kamyonu hazırlayan okul talebesi. 

Bundan sonra gene bir kamyon ve 
bu kamyonu hazırlayan okul. 

E) Okullar ve kamyonlar bittikten 
sonra Tasarruf Cemiyetinin kamyonu. 

4 - Geçit resmi Samanpaparında bi
teccktiı-. 

5 - 24, 25, 26, 27, 28, 29 Nisan 
günleri her sabah saat ondan itibaren 
Kulüp sinemasiyle Yeni sinemada ço
cuklara bedava filimler gösterilecek. 

tir. 
A) Her gün bir seans filim gösteri. 

le~ektir. 
B) Filimler tamamen ders ve ter

biyeye ait olduğu için bunlardan gös. 
terilen günlerde talebelerin behemehal 
istifade etmeleri için Kültür Direktörü 
Bay Rahmi bir program hazırlayacak 

ve bu propaganda lise ve orta mekteb ta
lebelerinin de istifade etmelerini temin 
edecektir. 

6 - 25 nisan cumartesi günü öğle
den sonra saat 2,30 da Çocuk Esirgeme 
İ<urumu tarafından çocuklara otomobil
lerle bir gezinti hazırlanacak ve kendile. 
rine Ankaranm görülmeğe değer yerle
riyle Keçiörendeki Anakucağı müesse
sesi gösterilecektir. 

7 - 26 nisan pazar günü çocuklarla 
aylelerine Çocuk Esirgeme kurumu ta
rahndan stadyoında ıpcr yartıhlın yapı. 

lacaktır. 

za idareleri teşkilatını alıp alamıya. 
cağını gözden ~geçirdiler. Tetkik müs
bet neice verirse iki idare bu binala
ra taşınacak, şimdiki gümrük idaresi 
de bina ve yedek makamına antrepo 
olarak kuH-rulacakiır. 

İstanbul, 17 - Dün btanbula ge
len yüz kadar belçikalı seyyclı dağ
cılık kulü!;ünün çağınsmı kabul e
d r!rek bugün Bursa ya gittiler. Yarın 
dönece!{lerdir. 

İstanbul, 17 - Fluryada yaz ha
:ıırhldarı başladı . 

8 - 27 nisan pazartesi günü saat 
on dörtten on yediye kadar ha!kevinde 
mektebliler tarafından bir temsil verile
cek ve bu temsile iştiri:k şartlarını Ço
cuk Esirgeme karu;nu tesbit edecektir. 

9 - Çocuk Esirgeme k1.1rumunı:ın 

bahçesi bahanın her gününde gece gün· 
düz çocuk!~rın eğlencelerine tahsis edi.. 
lecektir. 

10 - Hafta içinde Çocuk Esirgeme 
kurumu tarafından mekteblere tebrik İ• 
çin bir heyet gönderilecektir. 

11 - Okullar tarafından haftanın 

her gününde, • tedrisat programına gÖ• 

re - eğlenceltt tertib edilecek ve bu eğ. 
leneelere çocuklann ayleleri davet ettin• 
lecektir. 

12 - Hafta içinde her akşam Anka .. 
ra ve lstaonbul radyoları ile halka ço
cuk mevzuwıa dair konferanslar verile. 
cektir. 

13 - 28 nisan sah günü öğleden son. 
ra Çocuk Esirgeme kurumu genel mer• 
kezinde gürbüz türk çocuğu mü~baka· 
sı yapılacakbr. 

14 - Halta 29 nisan çarşamba ak· 
~mı yapılacak fener alayı ile bitecek. 
tir. 

15 - Hafta içinde talebeler arasında 
yazı müsabakası yapılacak ve bu yazılar· 
la ''Çoculclt dergisi hususi bir surette 
çıakrılacakbr. 

Tahran büyük elçimiz 
şeref ine bir şölen 

Şehrimizde bulunan Tahran büyüli 

elçimiz B. Enis §erefine lran maslabaL 

güzarı B. lsfendiyari tarafından bir öğ. 

le şöleni verilmiştir. Ziyafette dı§ işleri 

bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras ve genel 
sekreter Numan Meneınencioğlu ile ba. 
kanbğın bütün ileri gelenleri hazır bu. 
}unmuş1ardır. Şölen iki memleketi biri. 
birine bağlıyan tam ve samimi dostluli 
havası içinde geçmittir. 

Bir izah 
15 nisan tarihli bazı gazetelerde Ni• 

şantaşında muallim Hayri adında birinin 

talebesi .Rini'yı vurduğu yazılmaktadırf 

Hayrioin bir muallim olmayıp terzi mek .. 

tebinde ustalık yaptığı tavzih edilmekte... 

dir. 

Sünger avı mevsimi 
başladı 

Marmaris, 17 (A.A.) - Süngercilet. 

sünger avlamak üzere denize açılmrya 

başlamışlardrr. Burada altı makine ile 

kırk kangava ve 15 sünger kayığı var .. 

dır. Geçen yıl sekiz dok:.ız bin kilo sün .. 

ger istihsal edilmi§ ve hepsi süngercilik 

şirketi tarafından satın alınmı§hr. Bu 

yüzden Marmarise albru§ bin lira kadat 
para girmiştir. 

Ekonomik konferanslar 
Ank1'ra balkevinden: 

Evimizde verilmekte olan ''ckonomik'1 

konferansların 8 İncisi olan ''DÜNY ~ 
1 

E'KONOMIK BUHRANI" CUMURİ· j 

YET MERKEZ BANKASI KONTRO .. 

LÖRÜ BAY SANEVBER TARAFIN• 

DAN saat 116.30 da ve 9 uncusu olan 

"ST ANDARDIZASYON" TICARETı 

LlSESl ÖGRETMENLER1NDEN BA~ 
ŞÜKRÜ FUAD ERLAÇİN tarafından 

saat 18 de verilecektir. ~ 

HERKES GELEBlLltR. 
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Tiirk maarif cemiyetinin çiçek balosu bu al{şam halkevi salonunda verilecektir 
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İtalvan -Habes anlasmazlığı 
.. ...;, ..J 

}{onseye havale olunacak 

Oııü~lt'r uzlaştırnıa gayretlerinin nctit•e 
vermediğini tc:lli le l{arar verdiler 

Cenevre, ı7 (A.A.) - ı3 ler ko
mitesi dün saat ıs.ıs den 19.45 e ka
dar süren gizli bir toplantı yapmış

tır. Bu topalntınm sonunda şu kısa 

tebliğ çıkarılmıştır: 

"Görüşmeler devam etmektedir." 
13 ler bugün saat 16 da yeniden 

toplanacaklardır. 

Öğrenildiğine göre, B. dö Madari
aga ltalyanın sulh şartları hakkında 
daha geniş malumat verilmesi için B. 
Aloiıi nezdinde yaptığı talebin ceva

bını beklemektedir. 

Cenevre, 17 (A.A.) - 13 ler komi
tes.inin bu geceki toplantısı son dere
ce ıizli olmuştur. Her delegeye an
cak bir muavin refakat edebiliyordu. 

Haber verildiğine göre, delegele
rin hemen hepsi anlaımazlığa bir an 
önce nihayet vermek hususunda ati
kir bir arzu ile konuşmalara girmi,

lerdir. 
B. Eden uzlaıtırma arzuıunda ol

dufunu açıkça göıtermit ve A vustu
ralya delegeıi B. Bruc'un itidalli va
ziyeti toplantıdan ıonra uzun uzadı
ya aöz mevzuu edilmi,tir. 

B. Pol Bonkur, muhasamatı dur
.lurmak suretiyle milletler cemiyeti
ı:tİta idealinin unutulmamasında ısrar 
etmiı ve İtalyanın Avrupa meselele
rindeki rolünü tekrar alması husu
sunda Franaanm beslediği kati emele 

i~ret etmiştir. 

Neticede, 8. dö Madariaga ile B. 
ATenol'ün, gece, habeş delegasyonu 
ile temasa girmeğe ve vaziyeti tek
rar mütalaa ederek mümkünse ilk 
verdiği cevabı değittirmesini isteme
ie memur edilmeleri karar1aştırıl-

WUftrr. 

Dii 11 ~tılmlıhi 1ıörii şmeler 
Cenevre, 17 (A.A.) - Bu sabah 

bir anlaşma imkanı hakkında birçok 
~örüşmeler olmuştur. B. Pol Bonkur, 
B. Eden ile görüştükten sonra Baron 
Aloiziye Cenevre görüşmeleri esna
sında muhasamatın durdurulmasını 

teklif etmiştir. İtalyan d elegesi bu 
teklifi hükümetine bildirmiştir. 

B. Mndariaga, dün Baron Aloizi 

ile yaptığı görüşmeler hakkında ha· 
beş delegelerine malumat vermiş ve 
bu delegeler görüşlerini sonradan 
bildirecı>kl~rini sövlemislerdir. 

l"zlw~ırnw "ClVrt•tlerinin rıeticı• 

t'c>rme,J;;r; '""' :ı f•l11nr•rrıl; 
Cenevre, 17 (A.A.) - 13 ler ko· 

mi i İtalyan - habeş is.nde U7 nş 

tırma ayretlerinin netice vermediği· 
ni tespit etme •e karar vermiştir. l\~e 

sele, millet er cemiveti knnseyine ha
vale olı nacaktır. 13 ler komitesi ya
rın bir kere daha toplanarnk başkan 
B. Mnd riaganın konseye vereceği r11 
p or ı,,.kkında bir ka,.l\r alacaktır. B 
l\1adari11ga, raperunda, sulh vapılma

s1 irin 1 alyanın ileri sürd'iğü sartlar 
ile H<>.heıııistanın bu sartları kabul et· 
memesi keyfiyetinin 13 ler komites' 
nin bütün uz1a~ma pavre•lerini m ana· 
sız bir }. .. le ,..,.•irdinini bildirecek•ir 

13 ler komitesi, bu suretle, milletler 
cemiyeti konseyi tarafından kendisi· 
ne verilen vazifeyi iade etmektedir. 

On ii<,:h>r 1.-omitesirıin ıeblijii 
Cenevre, 17 (A.A.) - 13 ler komi

tesinin bugünkü toplantısı sonunda aşa
ğıdaki tebliğ çıkarılmıştır: 

Komite başkam, 13 ler komitesine, 
bugün öğleden önce babeş delegasyonu 
ile yaptığı konuşmalar hakkında izahlar 
vermiştir. Komite başkanı, bu konuşma. 
lar esnaunda habeş delegasyonuna, dün 
İtalyan delegasyonu ile yaptığı konuş
malar neticesini bildirmiştir. 

Habeş delegasyonu, komite başka
nına aşağıdaki tebliği sunmuştur: 

1. - Bize İtalyan delegaayonu ile 
yaptığınız ikinci konuşmanın verdiği ne· 
ticeleri bildiriyorsunuz. ltaJyan deleraa
yonunun fikrine göre, en kısa yol İtal
yan delegasyonu ile habeş delegasyonu 
arasında konu,malara ba,Iamak olacak
tır. İtalyan delegasyonu komitenin ko
nu,malar neticesinden haberdar edilme. 
sine muvafakat eylemektedir. Komite, 
bu suretle, her dakika alınan neticeler
den haberdar olacak ve lüzum rörülecek 
her türlü i'birliği için iki delegasyonun 
emrine hazır bulunacaktır . 

2. - Bu tebliği dikkatle gözden re
çirdikten ıonra habeş delegasyonu, bi
rinci İtalyan tebliği ile bunun arasında 
büyük bir fark görmemektedir. Bunun 
için habe, delegasyonu, ilk tebliğinde is. 
rar eylemektedir. Habeş delegasyonu, 
habeş hükümetine konsey tarafından 

yapılan teklifi samimi surette ve hiç bir 
şart ve kayıtsız kabul etmekte olduğu 
hakkında ilk tebliğini tekrar eyler. Ha
beş delegasyonu, aldığı teklif gereğin
ce, milletler cemiyeti çerçevesi içinde ve 
milletler cemiyeti paktı ruhuyla teklifi 
mümkün bir su~ette konuşmağa hazır 

bulunmaktadır. 

3. - Paktın 16 ıncı maddesinin bü
tün hükümlerinin tatbikinin daha fazla 
geciktirilmemesi için, habeş delegasyo
nu, 13 ler komitesinden, İtalyan hükü
metinin milletler cemiyeti çerçevesi i
çinde ve pakt ruhuyla telifi mümkün 
bir surette konuşmağa hazn- olmad ğı 
nın tesbitini hassaten rica eder. 

13 ler komitesi başkanı, bu şartlar altın
da, milletler cemiyeti genel sekreteri ile 
birlikte aldığı talık.kat vazifesinin ma
vaff. k olmamış sayılması lazım geldiği. 

nı bildirmiştir. 

13 ler komitesi, fkir teııtisinden son
ra, bu hususta kon~eye bir rapor veı·. 

m ~ e k rar vcı·mi tir. Yarın :>nal 16 b.ı
çulda 13 ler komitesi raporuna yanm k 
ü ere to 1 nac k ve ra or pazartesi gü
n 'i s ::ıt 10 b ıç k' 1 onseye s ın..ılac ı .. 
tır. 

JJ. Fi mde11 Ce:ıcvrt•ye ~ilii~·or 

Paris, 17 (A.A.) - 13 ler komitesi
nin, İtalya ile Habeşistan nı·asında biı· 

uzlaşma yolu bulmak hakkındaki gay
retlerin boşa çıktığını tesbit etmesi Ü:ı:e. 
rine, B. Flanden bu pazar günü seçim 
daiı·esinden ayrılarak Cenevreye dönmeğe 
karar vermiştir. B. Flanden pazartesi 
günü toplanacak olan konsey toplantı
sında bulunacaktıl'. 

Cenevre ele • 
vazıyet . cok 

J> 

l ZLA~TIRM \ 
· tw.ıı.ız 

G \ YRETLERlN tN Sl YA uUsTOf;U H \HEHl 
K 1\lOYlJ uz ERINDl'.ı UERİi'1 HIR 

TESiR l YANOIH Uf 
Londra, 17 (A.A.) 13 ler 

kt>mitesi uzlaşma gayretlerinin 
muvaffak olmadığı haberi İngiliz 
kamuyu üzerinde büyük bir tesir 
İcra etmiştir. 

Roytcrin Cenevreden bildirdi
ğine göre, Cenevrede vaziyet çok 
gerğindir. Bu muvaffakiyetsizlik 
Üzerine ingiliz delegesinin ne gibi 
bir yol tutacağı henüz bilinme
m ektedir. 

Star gazetesi diyor ki: 
"Artık zecri tedbirleri ve hiç 

acımaksızın sıkıştırmalıdır. Çün 
k ·• .,, h;rli gazlar kullanılması bir 

gün bütün medeniyet için bir teh
like olabilir.,, 

Öte taraftan lvning Standard 
i~e Vinston Çurçil'in bir makalesi-
ni neşretmektedir. Vinston Çurçil, 
Baldvin kabinesini zecri tedbir 
sıyasasından dolayı tenkit ederek 
diyor ki: 

"İngiliz hükümeti, sulh şart
ları İngiliz milletinin hislerini ren
cide etse bile, daha fazla müddet 
sulhun imzasına engel olamaz. La
zım ise, sulhu imza etmek içn ha
beş imparatoru üzerinde tazyik 
yapılmalıdır.,, 

ULUS 

İno-iliz malıfillcri o 
Kl IOIA Y KONt:Şi\1 \LARININ 
NETICELERINOEN IIO~Nl'D 

Londra, 17 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Salahiyetli mahfiller, kurmay
lar arasındaki görüşmelerin hoş

nudluğa değer neticeler verdiğini 
söylemektedirler. 

Havas aiansı muhabirinin ., 
verdigi habere göre büyük Britan
yanın bombardıman ve avcu tay
yareleriyle ve Almanyayı abluka 
suretiyle yapacağı yardımın bil
hassa tesirli olacağı söylenmekte
dir. Bununla beraber büyük Britan
yanın, yeniden silahlanması planı 
tatbike konulmadığı müddetçe, 
yapacağı yardım nisbeti ufak ola
caktır. 

Ut•smi tebli~ 
Londra, 17 (A.A.) - Londrada üç 

gün süren kurmay konuşmaları hakkın. 
daki resmi tebliğ bilhassa diyor ki: 

"Bu konuşmalar en büyük bir sami
miyet havası içinde ve hükümetleri ta
rafından delegelere çizilen çerçeve için
de cereyan etmi,tir. Bu hususta başka 
lü<Nmlu bilgiler, kara, deniz ve hava a. 
taşeleri vaııtalariyle verilecektir.'' 

Ranpura vapuru kurtuldu 
Londra, 17 (A.A.) - Elcezi-

raa koyunda karaya oturan Ran
pura vapuru bir çok gayretlerden 
sonra yüzdürülmüttür. İngiliz 
donanmasına mensup iki romör
kör dün gece yarısı vapuru tehli
keli vaziyetten kurtarmaya mu
vaffak olmuştur. Vapurda bulu
nan çin sanat eserlerine hiç bir 
şey olmamıstır . . 

Yugoslavyada ehemiyetli 
bir hadise 

Zagrep, 17 (A.A.) - Alman haber 

alma bürosu bildiriyor: Dün gece Re

meteye civar bir köyde ehemiyetli hadi

seler olmuştur. 200, 300 kadar köylü 

eski valilerden Mihanoviçin sayfiyesine 

girerek misafir bulunan 6 talebeyi öl

dürmüşlerdir. Mihanoviç ağır yaralı. 

dır. Eski valinin, saray bakanı Antiçin 

karısı olan kızına kötü muamelede b:.ı

lunduğ'u bildirilmel-tedir. Hükümet par

ti azasından olan b:.ı talebeler Mihano

viç ile partiyi alal.n'anrlıran meseleler 

hakkında görü~mek Üzeı·e Agramdan 

gelmişlerdi ve köy ha'kı bunları mnkc. 

donyalı komitacılar sanmışlardır. Bu 

komitacılara karşı hırvatlar nrasında 

büyük bir galeyan vardır, zira, köylü 

hırvat az" sındnn meb.ıs Bakl' asiçin ka
tili bu kurumdan olduğunu söylemiştir. 
Ba k bir komşu köyde de, köylüler hü
kümet partisi azasından b'ı·ini öldurmüş
ler, evini yakmışlardır. Bu adamın ka. 
nsı ve çocuğu evle birlikte ynnmışlar
dıı·. 

A ııkara baraka 
Ankaranın, mo

dern bir §Chir ol- • 
mak bakımından, 
en esaslı derdle
r inden biri de, 
öteden beri, ke· 
narda köşede, i
zinsiz olarak &.en
di kendine vi' cıı
d a gelmiş ol:ın 
baraka mahalle
leı·idir. Şehrin ba
zen en güzel yer-.. 
lerini, büyük cad- (\, 

delerinin kenar
larını ç i r k i n 
manzaralarile dolduran bu mahalle-

ler ekseriya, verdikleri tik:;inti hissi 

ile, buralarda yapılmak istenen inşa

at için de ciddi bir mani teşkil etmek

te idi. Büyük Millet meclisinin arka 

tarafları, Ulus meydanı ile Ziraat 

Enstitüsü arası gibi güzel ve asfalt 
caddelerin geçtikleri yerlerde bu gibi 
çirkin manzaraların devamı hakika-

Sayfa 3 

Haftalık siyasi icmal 
iKi KONFERANSTAN SONRA: 

Hafta içinde, İtalya - habcş da -
vasını halletmek ve Almanya'nın ih • 
das ettiği emri vaki ile meşgul olmak 
için toplanan on üçler ve lokarnocu -
lar içtimaı, bir taraftan Fransa ile in· 
giltere arasındaki ihtilafı tebarüz ~t

tirmek, diğer taraftan da İtalya ile 
İngiltere arasındaki münasehetlcri 
daha ziyade gerginleştirmekten b!\~

ka bir netice vermedi. 

On üçler konferansında İn giltere 

ltalya'ya karşı şiddetle yürünme:;:.1i 
İstedi . Buna Fransa mani oldu. Lo • 
karnocular konferansında Fransa 
Almanya'ya kaqı şiddetli yürüme k 
istedi. Buna da İngiltere mani oldu. 
Nihayet her iki konferansta da bu iki 

garbi Avrupa devletinin noktai na -
zarlarını telif eden bir neticeye varıl
dı. 

Verilen karara göre, on üçler kon· 
feransı zehirli gaz meselesiyle met
gul olmak salahiyetini haiz değildir. 
Fakat aakeri harekata nihayet r -
mek için Habe§İstan'ı ve ltalya'yı Ce
nevre'ye davet edecek ve her iki ta -
rafı da temua getirecektir. 

Lokarno devletleri konferansının 

kararına göre de milletler cemiyeti 
konseyinin gelecek mayıs içtimaına 

kadar bir şey yapılmıyacak. Arada 
lngiltere Almanya ile temas ederek 

alman notasının bot noktaları hak • 
kında İzahat alacakhr. 

Fransa, mayıs içtimaından evvel 
Brükselde Lokarno devletlerinin bir 
içtimaını istedi. lngiltere buna razı 

olmadı. İngiltere de on üçler konfe -
ransının dağılmamasını İstemişti. 

Fransa da buna muvafakat etmedi ve 
konferansın dünkü, on altı nisan per
şembe günü içtimaa çağırılmuına 

karar verildi. 

"'* * 
ON ÜÇLER TEKRAR TOPLANUI : 

Bu karar Üzerinedir ki on üçler 

konferansı, başkanı bulunan lapanya 

murahhası Madariaga tarafından iç

timaa çağrılmıştır. Bu defa Cenevre· 
ye murahhas göndermek için İtalya 

ile Habeşistana da davet gönderil • 
miştir. İtalya, son on üçler konferan
sından evvel, sulh şartları Üze.-inde 
görüşmek için başkan Madariaga'yı 

Roma'ya çağırmıştı. On üçler, bu da

vetin kabul dilmemesine karar verdi
ler. Ve ltalya'yı Cenevreyc çağırdı -
lar. ltalya'nın Baron Aloisi'yi murah
has gönderdi{;i bildiriliyor. Ancak 
ltalyn murahhasının sulh müzakere
lerine girişme· e salahiyeti yokmuş. 

Konferansta müşahid sıfatiyle bulu-
nacak. Kend'•inden sorul n s· al. 
lt're cevab verecek ve Roma'ya d .. ne
rek ördü.Ü şeyleri anlat cak Ha • 
be!>ist nda sil" hları zaferd n z f re 
y •r n J lyn'nm H be•i • n il 
sulh y pır kta istical ·· termed' ,,,i 
anla• im ltt dır. , 

HARB VAZiYETİ: 
Filhakika Habeşist:rnda hnrb va

ziyeti, Acangi muharebesinden sonra 

nıalıalle lerd en 

ten göz yumulamıyacak bir hale gel
mi~ti . 

Şehı·in güzelliğini temin için bütün 

gayretiyle çalışmakta olan belediyemiz, 

b<.ı hale biı· son vermeye kati olarak ka. 

raı· veı·miilİı·. Bu kararın neticesi olarak 

stadyomun karşısında Akkö;ırü cadde

si uzerinde bulunan izinsiz yapılmı 200 

kadar kulube ve çerden çöpten ev, bele-

habeşlerin aleyhine bir cereyan al
mıştır. ltalyanlar üç kol Üzerinde :ler
liyorlar. Sağ kol geldi, Sudan hudu
duna dayandı. Burada İtalyanlar, ln
gilterenin Sudandaki kıtaatiyle kom
şu "Olmuşlardır. Ortadan İtalyanlar ı;:e
ne İngiliz nüfuz mıntakası ~ayılan 

T sana gölüne geldiler. Sol kolları da 
uzun zaman habeşlerin karargahı olan 
Dessie şehrine varmı~tır. 

ltalyanlar bu şehri işgal etmekle 
habeş payitahtı olan Adisababa"ya iki 
yüz kırk kilometreye kadar yakın
laşmışlardır. Habeş payitahtının, es
ki Romanın kurulduğu tarihin yıl rlö
nümii olan yirmi bir nisanda işgalin

den bahsediliyor. 

Diğer taraftan habeş İmparatoru 

mağlüh olmadığını iddia ediyor. Mil
letler cemiyetine gönderdiği bir mek
tupta Habeşistanı istiladan kurtarın
caya kadar mücadelede devam ede
ceğini bildirmiştir. Bazı askeri müte
hassıslar İtalyanların bu seri harekf't
ı~rini iki sebebe atfediyorlar: Biri, 
Cenevrede bat1ayacak olan sulh mü
zakereleri Üzerine tesir yapmak, di· 
ğeri de batlamak Üzere bulunan yai
mur mevsiminden evel harekatı bitir

mek. Ancak bunlar doğru olsa da, İ
talyanların kazandıkları askeri mu· 
va.ffakiyetin ehemiyetini azaltmaz. 

ITA.LYA: INGILTERE 

Gerek on üçler konferansı, gerek 
Lokarno görüşmeleri lngiltere ile 1-
talya arasında eaasen gerırin olan mü
nasebetleri azacık daha gerginlettir

di. ltalya murahhası, İtalyanların, Lo
karno görüşmelerinde İngiltere tara
fından İstihfaf edildiğinden tikiyet 
etti . Ve Lokarno devletlerine te,riki 
mesai etmesinin İngiltere tarafından 
arzu edilip edilmediğini sordu. lngili:ıı: 
dıt bakanı Eden, bu sualin İngiliz hü
kümetinden değil, ltalya hükümet:n
den sorulmasını söyliyerek bahsi kf'I· 
ti. 

Diğeı taraftan İtalyanlar, on üç

ler konferansında İngiherenin ha\ya· 
ya karşı hareketinden şikayet ettiler. 

Z ecri tedbirlerin kaldırılmasma ln
gilterenin mani clduğunu söy!,..cliler. 
F 'ha~<ika reı;n i İngiliz nnk t.ıi naı;a

rının zecri tedbirler meselesinde ha
la değişmediği anlaşılmalttadır. Yani 
eğer on üçler tarafından yapılan sulh 
teşebbüsü muvaffak olmazsa, İngilte
re zecri tedbirlerin şiddetlendirilme

si mc•elcsini tetkik etmek Üzere on 

sel·izler komitesinin içtimaa davet e
clilmesinc taraftardır. Fakat Habeşis
tan ltalvanın istilasına uğradıktan 

sonrn zecri tedbirler arasına petrolun 
konulmas. da müessir bir tedbir ol
m ktnn c kıyor Artık hnrbdan b şka 

ye a e mtiessir tedbir, Süveyş k"na· 
1 nın 1 ı.lyaya k p nmnsı k ıyor ki, 
l ]ya bunu bir h rb hareketi tel l.ki 
ctl ee · i bild.rmi tir. 

* 
KURMAY GÖRÜŞMELERi: 

Muhtemel bir alman laarru una 

e rtizleııiyor 

• 

diya tarafından tamamen yıl'" ~iih~'t:ıt'. 
Pek yakında SoğukkJyu ve Atlı spor 
k ulubü civarındaki baraka mahalleler de 
yıkılarak buraları temizlenecek ve açı. 

lacal,tır. 

Bu ayıklama hareketinin neticesi o
larak bu tarafların yeniden rağbet k • 
zanacağı ve inşaatin başlıyac:ağı tahmi:ı 
olunabilir. Resmimiz belediye tarafından 
yıktırılan binaları gösteriyor. 



SAYFA 4 

l\ladridde 
ölü, 

kanlı 

elli 
hadiseler oldu-On •• 

llÇ 

ağır yaralı var 
Madrid, 17 (A.A.) - Cumuriyetin 

ytldönümünü kutlamak üzere yapılan 
tezahürler esnasında karıtıklıklar ol
muş ve muhafız kıtası mülazimlerin
den biri ölmüştü. Bu subayın c;naze 
alayı yapnlrken yeniden hadise çık
mış, 13 kişi ölmüt ve 50 kişi ağır ya· 
ralanmı§tır. 

Hadiseler Üzerine polis bin kadar 
faşist ve şüpheli şahıs tevkif etmiştir. 
lY eni hadiseler çıkmaması için Mad
ı-id sokaklarında kol gezmektedir. 

Madriddeki §İmal garı şimendifer 
iıçileri, bir yolcu treninin hareketine 
engel olmak için üç saat grev yapmış
lardır. Umumi bir grevden korkul· 
maktadll'. 

Hadiselerden sonra polis genel di
rektörü istifa etmiştir. Hasta bulunan 
;ç bakanının yerine vekil olarak Ba
yındırlık bakanı iç işleri idare etmek. 

tedir. 

Altı haftada 199 .nıika..<tt 
Madrid, 17 ( A.A.) - Monarıist 

mebus Kalvo Soleto, parlamentoda 
söylediği bir nutukta 16 tubattan 2 
bİsana kadar ispanyada yapılmış O• 

lan suikast)eri saymqtır. 
Binalara 199 suikastte bulunul

muttur. 

karşı Belçika ve Fransaya yapılacak 
askeri yardım §ekli üzerinde görüş
mek üzere İngiliz, fransız ve bclçika 
kurmayları Londrada içtima ettiler. 
MalUındur ki bu içtimaa Almanyanm 
Ren mıntakaamı İ§gali üzerine Lon
C:lrada toplanan Lokarno devletleri 
konferansında karar verilmişti. Fran· 
sa o günlerin heyecanı içinde Alman
yaya karşı tedbirler alınmasını isti
yor, İngiltere Fransayı teskin etme
ğe çalışıyordu. Fransız noktai naza
rma karşı müsaadekarlık olmak üze
re, bu kurmay müzakerelerine karar 
verildi, 

İngiltere o günden beri kurmay 
müzakerelerinin siyasi ebemiyetini a
zaltmak için elden gelen her şeyi yap-

maktadır. Eden, avam kamarasında 

beyanatta bulunarak bunların yalnız 
Fmsaya istediği teminatı vermek için 

yapılacağını, lngilterenin siyasi teah
bütlerini artırmayacağını ve ancak 
bugünkü vaziyete mahsus olduğunu 
bildirdi. 

Müzakereler nihayet batlamııtır. 

Londradan gelen ilk haberlerde mü

zakerelerin aırf evelce verilmit bir 

kararı yerine getirmek için yapılmak. 
ta olduğunu anlatmaktadır. lngiltere 

müzakerelere en salahiyetli asker ve 
babriyelilerini tayin etmemi§tir. Bir 

lransız gazetesi, Fransanm bu görüı
melerde lngiltereye askeri srrlarmı 

tevdi edemiyeceğini yazıyor. Bu gö
rüşmelere İtalya da iştirak edip de 

lngiltere ile askeri esrar teati ettuek 
demek olan müzakerelere girişseydi, 

aykırılık tamam olacaktı. Hakikat 
fUdur ki bugün Fransa ln.giltereden, 
İngiltere Fransadan, İtalya lngiltere
den, fngiltere ltalyadan çekiniyor. Bu 
devletlerin biribirine sır vermiyeceği 
aşikardrr. Bu vaziyette Londar görüş

meleri umumi prensipler etrafında 

müzakereden ibaret kalacaktır. 

* * * 
TORKIYE VE BOGAZLAR 
Türkiye hafta içinde Boğazlar mu

ka veJeıini imzalayan devletlerle Mil
letler cemiyetine bierr nota tevdi e
derek Lozanda ailahıızlandrrrlan Bo
ğazların vaziyetini değiıtirmek mec
buiryetinde bulunduğunu bildirmi§tir. 
Maliimdur ki Lozanda Boğazlar as
kerlikten tecrid edilmişti. Yani cumu
riyet hükümeti Boğazlarm ve latan
buJun müdafaası gibi meıru bir hak· 
kından mahrum edilmi§ti. Ancak bu
na karşılık olmak Üzere muahedeyi 
İmza eden devletlerden İngiltere, 

Fransa, ltalya ve Japonya, Milletler 
cemiyetinin vereceği karar çerçevesi 
içinde Boğazları herhangi bir tecavü
ze karşı müdafaayı teabhüd ettikJe. 
rinden Lozanda bnyle bir tesviye tar· 
zrnı kabul etmekte mahzur yoktu. 
Bundan ba~ka L"zan muahedesinin 
imzr 1 tı nmasını takib eden sebebler i
çinde devletler arasında siJahsızlan
rn ~ ":\ ve kollek tif batışa cioğru bir ce-

Bu altı hafta içinde, 12 genel grev 
169 azçok ehemiyetli ayaklanma, 39 
çarpışma, 85 silahlı taarruz ve 24 
bombalı taarruz, vuku bulmuştur. 345 
kişi az çok ağır surette yaralanmış ve 
74 kişi ölmÜ§tür. 

Faşist kurııınları kapatıldı. 
Madrid, 17 (A.A.) - Bakan

lar meclisi, bütün İspanyada fa
şist ve benzeri kurumların dağı
tılmasına karar vermiştir. 

Nal.il vasıtaları genel 
grev yaptılar 

\ 

Madrid, 17 (A.A.) - Bugün 
öğleye kadar burada bütün genel 
nakliye vasıtalarına sirayet etmiş 
olan genel grev yüzünden sokak-
lar bomboş ve bütün mağazalar 
kapalıdır. Sokaklarda yalnız piya
de ve süvari polis görülmektedir. 
~onarşist A. B. C. gazetesini yük
If bir tevziat arabası şehrin orta
sında taarruza uğramış ve bütün 
gazete nüshaları yırtılmıştır. So-

l 
kaklarm halini f otografla çekmek 
istiyen bazı yabancılar hakarete 
ugramışlardır. Polis işe karışarak 
bir kaç kişiyi yakalamıştır. 

reyan belirdi. Türkiye cumuriyetinin 
bu hareketin en samimi taraftarı ola· 
rak konferanslara iıtirak etti ve bu 
gayeye varmak için çalııtı. 

Ancak son sene içinde siyasi vazi
yet hayli değiımi§tİr. Devletler ara
sında bir silahla11ma yarışı başladı. 

Kollektif emniyet prensipi zayıfladı. 
Daha kötüsü, milletler cemiyetinin 
kadrosu içinde Boğazlan icabında 

müdafaa edecek olan devletlerden bi
ri, milletler cemiyeti ile alakasını 
kes'.i, İtalya da zecri tedbirlerin tat
biki günündenberi milletler cemiyeti
ne küskün bir vaziyette bu kurumun 
faaH:yetine karşı husumet değilse de 
alakasızlık gösteriyor. 

Bu vaziyette cumuriyet hükümeti 
Lozandaki silahsızlanma kayıdlarmm 
kendi emniyeti ile telif kabul etme
diğini bildirmiştir. Türk noktai naza· 
rı, uzak yakın, her memlekette sami
mi bir kabule mazhar olmuştur. Bir 
defa bizi prensip itibariyle haklı bu
luyorlar. Sonra bu hakkı elde etmek 
için takib ettiği yolu doğru ve dürüst 
buluyorlar. Notamız her tarafta sami
mi sulh politikamıza karıı candan 
tezahürlere vesile olmuştur. 

• * * 
iSPANYA CUMUR BAŞKANLIGI 
ispanya cumuriyetinin kuruluşun

danberi cumur başkanı bulunan Za

mora, hiç umulmadık ve beklenmedik 
§artlar altmda çekilmeğe mecbur kal
dı. ispanya kanunu esasisine göre bir 
cumur başkanı meclisi iki defa dağı· 

tabilirmiş. Fakat ikinci defa olarak 
bu hakkını kullanıp da yeni meclis 
seçildiği zaman, bu hakkın lüzumsuz 
yere kullanıldığına karar verirse, cu
mur başkanı çekilmek mecburiyetin
de kalırmış. Bu, hiç şüphesiz, ikinci 
fesihden sonra yapılan seçimde cu
muı başkanının tasavvur ettiğinden 

başka mahiyette bir meclis toplanma
sına kar~ı bir tdebirdir. Zamora, mem· 
leket efkarmda sol partilere doğru 
bir meyil hisseder. Ve ikinci defa ola
rak fesih salihivetini kullanarak mec· 
liıi fesheder. Filhakika netice cumUJ' 
başkanının düşündüğü gibi çıkar: 

Seçimde son partiler kazanır. Cumur 
başkanına, iyi görüşünden dolayı teb
rik ve kendilerini iktidara getirdiğin
den dolayı da sol cenah partileri ta
rafından tetekkür edilmeli değil mi? 
Hiç de böyle olmadı. Yeni mecliı, iç
timalannm birinde ittifaka yakm bir 
ekseriyetle ikinci fesih lüzumsuzdu 
dive bir karar verdi. Ve Zamora azle
dilmiş oldu. Sa~ cenahın iğbirarma 

sebeb olan düsünce açıktır: Zamora 
kendilerini iktidardan düıürdü. Fa
kat sol cenabın iktidara geçmes•ne 
yardıma karşı §Ükran borcunu bu §e• 

kilde ödemesi garibdir. Anlaşılan 

bunlar da Zamoraya itimad edeme
mi'ller Omuzuna basıp iktidara geçer 
geçmez cumur baskanma tekme vur

muslar. Politika hayahnm cilveleri 
bu ... 

ULUS 

Gündelik 

ESKİ VE YENİ KURIHAY 
GÔRVŞMELERl 

( BQ§I 1. inci •aylada) 
ra'da İngiliz hükümetinin murakabe
ıi altında yapdacaktrr. 

2 - Kurmay müzakereleriyle ln • 
giltere Lokarno muahedesinin kendi
sine tahmil etmediği yeni bir mesuli
yet altına girmiyor. 

3 - Kurmay müzakerelerinin baş
laması, Almanya ile uzlaşma yolları
ttın kapanmış olması demek değildir. 
Bilakis Almanya ile bir anlaşmaya 

varma!< için müzakereler devam ede
cektir. 

kurmay müzakerelerinden ingi -
liz efkarının bu derece telaşa düşme
sinin sebeblerini harbtan evvelki on 
senelik tarih sayfalarında aramak 
lazımdır. 1904 senesinin nisanında 

lngiltere, Fransa ile Mısır ve Fas üze• 
rinde .uı.'aşmıştı. Bu anlaıımaya göre. 
lngiltere Fransaya Fasta, Fransa da 
lngfüe'l'eye Mısır üzerinde serbesti 
veriyordu. Fas üzerinde büyÜk iktı • 
sadi ve ticari menfaatleri olan Al -
manya, l>u anlaşma kendisine sorul
madan yapıldı diye, buna karşı mu -
hasım bir vaziyet aldı. Fas meselesi -
nin ancak bir milletlerarası konferan
sında görüşülüp halledilebileceğini 

ve lngiltere ile Fransa arasında ya · 
pılr.n bir anlaşma ile meselen;n haHe
clilmediğini iddia etti. Almanyanın 

ileri sürdüğü bu iddia büyük bir mil
letlerarası buhranına sebeb oldu. 
Fransanın on senedenberi müttefiki 
olan Rusya bu arahk Uzakşarkta Ja
ponya ile harb halinde idi. Fransiz -
lar, Almany:ının bu vaziyetinden isti
fade ederek Fransa'ya karşı taarru7a 
geçmek niyetinde olduğuna zahib ol
dular ve korktular. Fas siyasetini 
b en;mseyen Dış Bakanı Delcosse isti
fa etti. Almanya'nm ısrarla ileri sür • 
düğü konferans Alcesiros'ta toplandı. 
Ve Fas meselesi burada görüşüldü. 

Almanya büyük bir siyasi zafer ka -
zanmış gibi görünüyordu. Fakat ha -
diselerin aldığı cereyan, bu zaferi 
Almanya namına mağlubiyete çevir
di. Çünkü İngilizler, Almanya'nın Fas 
meselesi yüzünden ihtlas ettikleri 
buhranı, dolayısiyle yeni teessüs eden 
İngiliz - fransız antantına karşı bir 
hareket telaJ.-ki etmişler ve bu hare · 
ketin Fransa kadar da kendilerine 
matuf olduğuna inanmışlardı. Buhra
nın en hararetli bir safhasında, ingi· 
liz ve fransız kurmayları toplanarak, 
muhtemel bir alman taarruzuna kar· 
şı müşterek döğüşmek için harb plan
ları hazırladdar. işte İngiliz ve fran
sız kurmaylan arasmdaki temasların 
başlangıcı budur. Gerçi 1905 ve 1906 
Fas buhranı geçti. Fakat kurmay te
masları büyük barba kadar devam 
etti. Ve İngiltere ile Fransa arasında 
büyük barba kadar devam eden sami
mi dostluğa çığır açb. Bunlardan yal
nız harbiye ve hariciye bakanları ile 
ba~bakan haberdardı. İngiliz kabine
si ancak 1911 senesinde, İngiliz par • 
lamentosu da harbm başlayacağı sı • 
rada yani 1914 senesi ağustosunun 

üçüncü günü haber aldı. 
Kurmaylar arasmdaki müzakere

ler, Almanya'ya karşı Fransa'nrn 
ve lngilterenin denizden ve karadan 
müşterek harb yapmaları esasına da
fanmakta idi. Fransız donanmasına 
Akdenizde vazife verildi. lngiliz 
donanması Fransanrn Manş. denizin· 
deki sahillerini müdafaa vazife~ini 
Üzerine aldı. Paris'in müdafaası için 
İngiltere Fransaya askeri yardım Va· 
detti. lngilterenin harba sürüklenme. 
sine amil olan sebebler arasında bu an
laşmaların ihdas ettiği emri vakiJer de 
sayılmaktadır. Filhakika o zamanki 
İngiliz dı§ bakanı Sir Eduard Grey, 
lngilterenin barba iştiraki lüzumunu 
ileri süren 3 ağustos tarihli nutkunda 
bu t>mri vakiler üzerinde çok durmu§
tur. Jngiltere için ortada siyasi bir te
ahhüd mvecud olmamakla beraber, 
Fransa.'nrn müdafaa tertibatını İngi • 
)iz dostluğuna güvenerek aldığını bil
dirmiştir. Fransa'nm o vaziyette yal
nız bırakılamıyacagmı söylemiştir. 

Büyük harbtan evvelki kur -
may müzakerelerinin İngiltere • 
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iT AL YAN -- HABES HARBi 
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Habeşler bir zafer kazandılaı· 

İtalyanlar Adisahahaya doğru yapacal~ları 
kati yürüyüşe hazırlanıyorlar 

. Londra, 17 (A.A.) - Royter: 
ltalyan piyadesi Dessie'ye vardı
ğından motörlü kuvvetler büyük 
yolu takiben Adisababa üzerine 
kati bir yürüyüş yapmaya hazır
lanmaktadırlar. Bu yol boyunca 
İtalyan tayyareleri devamlı ke
şiflerde bulunmaktadır. 

Bir kaç günlük bir sukuttan 
sonra imparator ile Adisababa a
rasında tekrar muhabere başla
mıştır. Fakat İmparatorun nerde 
olduğu bilinmiyor. Fakat öyle sa
nılıyor ki, imparator, Aşangi mu
harebesinden sonra cenubu garbi
ye doğru çekilmiştir. 

Ogaderı ceplıesinde neler oluyor 

Ogaden cephesine gelince, O
rada kanlı muharebelerin cereyan 
ettiği şayialan dolaşmaktadır. 
Bununla beraber şimdiye kadar 
yapılmakta olan çarpışmaların 
ileri müfrezeler arasında cereyan 
ettiği sanılıyor. 

Dessie' den İtalyanlar girme
den önce çekilen veliahtın henüz 
nerede bulunduğu hakkında h;ç 
bir haber yoktur. 

llabeşlerin bir zaferi 

Somali cephesinde ise resmi 
bir habeş tebliğinde deniliyor ki: 
Negallinin şimalinde mühim bir 

İngiliz gazeteleri B. Çem
berle yn 'in Viyana yolcu

luğuna ehemiyet 
v~riyorlar 

Londra, 17 (A.A.) - Osten Çem
berl~yn'in Viyana yolculuğundan bah
seden Niyuz Kronikl gazetesi, b:.ı yol. 
culuğa büyük bir sıyasal ehemiyet ver
mektedir. Bu gazete diyor ki: 

"Osten Çemberleyn'in İngiliz sıya

sasındaki büyük nüfuzu herkesçe ma. 
lumdar. Çemberleyn Viyanadan Praga 
giderek küçük antant devlet adamları
nın fikirlerini de alacaktır. ,, 

Deyli Herald gazetesi de, Viyana
dan aldığı şu telgrafı neşretmektedir: 

"iyi haber alan mahfillerde Osten 

Çemberleyn'e Avusturyayı ltalya le. 

hindeki sıya&asını değiştirmeye inandır
mak için lngilterenin gönderdiğ gayri 

resmi bir elçi sıfatiyle bakılmaktadır.,, 

kitab y:ızılan ve münakaşası hala sü • 
rüp giden bu mesele üzerinde durma
mızın sebebi, harbtan evvelki kur • 
may müzakerelerinin bugün Londra
da haşhyan müzakerelere benzer ta • 
rafı olmadığını tebarüz ettirmek 
içindir. Filhakika bugün bu nevi mü • 
zakctelere girişmek için ortada daha 
bü~ ük sebeb vardır: Lokarno muahe
desiyle girişilen yardım teahhüdü. 
Nisan 1904 anlaşmasında böyle yar· 
dım v.ı>di bile yoktu. Fakat 1904 sene· 
siyle bu seneyi takib eden on sene 
içindeki siyasi vaziyet başka, bugün
kü vaziyet başkadır. 1904 senesinde 
Jngiltere Almanya ile rakib vaziyette 
idi. Ve bu rekabet seneler geçtikçe 
had bir safhaya girdi. Bu~ün böyle 
bir vaziyet yoktur. 1905 Fas bulıranı 
ortada bir askeri yardım vadi mev -
cud olmadığı halde İngiltere ile Fran· 
sa arasında bir cephe birliği meyda· 
na gelirmİ§tİ. Ren'in İşgaliyle meyda
na gelen buhran Lokarno muahede -
siyle girişilen teahhüdlere rağmen, 

adeta bir ingili:ı • fransız ihtilafı te • 
barüz ettirmiştir. 1905 senesinde or • 
tada teahhüd olmadığı halde İngil • 
tere kurmay müzakeYelerine kendili • 
ğinden koşmuştu. Bugün teahhüdlere 
rağmen görüşmelerden çekinme tavrı 
vardır. Her iki vazivetin ikisi de kor-

İtalyan koluna gece baskını yapa11 
bir müfrezemiz, İtalyanlardan be
yaz asker ve subay olmak üzere 
321 kişiyi öldürmüş ve İtalyanları 
firara mecbur etmiştir. Müfreze
mizin eline miihimmat dolu altı 
kamyon ile bir generalin işaretle
r!ni taşıyan bir otomohil geçmiş
tır. imparator habeş müfrezesinin 
kumandanı ile beş subayına nişan 
vermiştir. 

ltalyan tayyareleri yeniden Adi

tJababa üzerinde uçtular 

Adisababa, 17 (A.A.) - Roy
ter Ajansı bildiriyor: 

Bu sabah, iki İtalyan bombar
dıman tayyaresi, Adisababa üze
rinde alç.aktan uçarak kırmızı ve 
sarı kağıdlar atmıştır. Halk bu ka
ğıdları önce zehirli gaz sanmış ol
makla beraber geçen seferkiler
den daha az kol'ku göstermiştir. 

llabeşistnaa 2000 asker 
clalıa gönderildi 

Roma, 17 (A.A.) - İki bin 
piyade askeri bugün Napoli' den 
kalkan iki vapurla doğu Afrikası
na yola çıkarılmı~tır. Üç nakliye 
gemisi daha hareket için emir bek~ 
lem ektedir. 

l{ısa Dıs Haberler 
' * Varşova - Norveç dış işleri ba· 

kanı B. Koht bugün saat 15 de tay
yare ile buraya gelmi§ ve tayyare 
meydanında Polonya dıt itleri baka. 

nı B. Bek ile diğer zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

* Bertin - Cumartesi günü Ber .. 
line gelecek olan general Göring'in o 
zaman Dr. Ekner'i kabul edeceği Dr. 
Ekenere bildirilmi§tir. 

:f. V arşova - Salahiyetli maka~ .. 
lardan bildirildiğine göre, başbakan 

B. Koscialkovski, yanında ziraat müs-o 
teşan B. Zaczinski olduğu halde bu 
pazar günü Budapeşteyi resmen zi. 
yaret edecektir. Bu ziyaret B. Göm
böşün 1934 de Varşovaya yaptığı 
ziyaretin iadesidir. 

:r. Moskova - Sovyet Rusya 
merkezi icra komitesi Afganistan bü· 
yük elçiliğine B. Boris Skvirskiyi ta· 
yin ebniştir. 

:f. Paris - Suriyedeki fransız kuv· 
vetlerinin mühim surette arttırılması 
ihtimali vardır. Bir kaç güne kadar 
bir senegalh tabur ile iki mitralyoz 
bölüğü ve iki de bombacı müfrezesi 
Beruta hareket edecektir. 

:r. Biyen - Üç motöl'lü bir alman 
askeri tayyaresi Juranm Bem kıs
mında Biyen civarında kain Orvin 
kasabasına hakinı kayalara çarparak 
parçalanmışbr. İki ölü, üç ağır yaralı 
vanhr. 

Çocuk Haftasının 
başlangıcıdır. 

Bugünkü maçlar 
Ankara ayak.topu kurulundanı 
Bu hafta yapılacak lik maçları ata· 

ğıya yazılmı:ttır: 

A nlmra Giicil alanında 
18. 4. 936 CUMARTESi. 

Gençler Birliği _ Altın Ordu genç 
taknnlan saat 15.30 yargıç Ömer (D.S.) 

Altın Ordu • Güvenç Spor ikinci ta• 

knnlar 16.45 yargıç Hadi (~.B.) 

Muhafız Gilcii alfınmda 
Çankaya • Güvenç Spor genç takını. yi barba sürüklemek husu -

.ı;unda ne dereceye kadar amil oldu
ğu çok münakata edilmiş bir tarih 
meselesidir. Üzerinde cildler dolusu \ 

maylar arasında bir müzakere ol
maktan ba~ka aralarında biç bir ben· 
zer tarafı yoktur. • 

lar saat 15.30 yargıç Mehmed: (A.0.) j' 
Ank:ıra Gücü • Demir Spor ikinci 111-

kuolar 16.45 yargıç Resai (A.0.) 



T. I. C. I. Umumi kongres~ 
Yeni nizamnameyi konuşuyor 

(Başı Z. inci ıayfada) 
Bu teklif alkışlarla tasvib edildi. 
Bundan sonra kongrenin büyüklerine 

tazimlerini arz için ÇLkliği telgarflar ve 
cevablan okundu. Atatürk'ten ve Fev. 
zi Çakmak'tan gelen bu telgraflar, tüık 
1rençliğinin büyüklerine ve rejime bağlı

lığını bir kerre daha izhara vesile oldu. 
B. Alaeddin Tiridoğlunun, umumi 

merkezin eline geçen tahsisatın % 50 
mikdarının muhakkak surette sa· 
halara sarfedilmesi ıçın bir ka· 

rar ittihazını teklif eden takri -
a·i okundu ve kendisi noktai nazarı · 
nı İzah etti. Yapılan kısa bir müzakere. 
den sonra takrir kabul edilmedi. Kong
re azası, bu meselenin belediyeler ve i
darei hususiyeJer tarafmdan halledilebi
leceği kanaatini izhar etti. 

Bunu müteakib, elliden fazla imzalı 
bir takrir okundu. takrir sahibleri umu. 
mi merkez, federasyonlar, mıntaka mer
kez ve idman heyetleri tarafından veril
miı olan ve teemmül safhasında bulu • 
nan cezaların affım istiyorlardı. 

Münakaşalar neticesindet teşkilat he. 
yellerinin verdikleri idari cezalan affet. 
tirmek istedikleri ve bilhassa kanunun 
kendilerini cezalandırdığı kL-nseleri affı 
alallarına getirmedikleri tebarüz ettiril
di. Bu fikirleri bülasa eden bir takrir ya
zılarak reisliğe verilmesi kararlaşbrıldı 
ve celse 20 dakika tatil edildi. 

İkinci celse 
Reis general Ali Hikmet Ayerdem 

celseyi açtı. Raporları tetkik encümeni 
namına Dr. Nureddin atletizm federas
yonu hakkındaki mazbatayı okudu. 

Bu mazbatanın müzakeresine geçil
meden önce, cezaların affına dair olan tak
rir okundu, ekseriyetle kabul edildi. 

Atletizm federasyonu raporu hakkm. 
da federasyon reisi, hülasaten, şunları 
söyledi: 

"- Fi.ltbol oynayan atletler atle
tizmdeki formlarını kaybediyorlar. Bu 
arkadaşların, atletizmde kabiliyet gös
teren atletlere futbol oynatmamalarını 
ve hatta futbol oynayanlar içinde atle. 
tizme kabiliyetli olanları teşvik ve atle
tizme sevk etmelerini tavsiye ve rica e
derim. Demirbaş listesini umumi merke
ze göndermiştik. Kaybolduğunu anlı
yorum. Kopyesi vardır. Bir daha gön:le
ririz. Demirbaş eşyalarımlZ: Atlama 
sehpaları, cirid, güllet disk ve bir gr..ıp 
idare edecek kronometreler. 

Bazı rnmtakalar bizden kronometre 
İstiyorlar. Mmtakalann derdi kronomet
re değil, pisttir. Kronometre 13.5 lira. 
dır. Parasını gönderen mıntalnlara al
dık gönderdik. Nitekim Uşak böyle yap
mıştır. 

Bütün müzakerelerde gördük ki fe 
derasyon deyince bazı mıntakaların ha
tırına gelen, her şey bol, tahsisatı geniş 
bir şahsiyeti maneviyedir. Hakikatte fe. 
derasyon umumi merkezle para için çe
kişen bir teşEkkülden bR~ka bir şey de
ğildir. 

Balkan oyunlarından evvel, mınta. 
kalara birer tamim yazarak uzu.n mesa
fe koşan atletleri olup olmadıklaı·ını sor
duk. Yalnız lstanbul yoktur diye cevab 
verdi. Fakat 700 bin kişi için~e nasıl 

yoktar, banu ben de anhyamadım. 
Artvinde bir muallim Galatasaray k?.J

lubüne, orada çok mukavemetli bir ko
şucu olduğunu yazmış. Bana haber veı·. 
diler. Kronometre tutarak bu adamın 
koştunılmasmı ve neticesinin bildiril
mesini rica ettim. Gelen cevab beni tat
min etmedi. Bu herkesin koşabileceği 

bir derece idi. F.akat ikinci bir telırrafla 
kronometrenin yanlış tutulduğun: bil. 
dirdiler. Yapılan teşebbüsler neticesinde 
de, iki kasaba arasında bir gün zarfında 
koarşak gidip gelme kabiliyetinde olan 
hu adam lstanbula geldi. Kendisini tec
rübe ettik. 5 ve 10 bin metre koşan bir 
atl~t değil maratoncu olduğunu anladc-k. 
Fakat, hastalandı ve Cerrahpaşa basta-
11e~inde apandisit ameliyatı yapıldıktan 

•onra memleketine döndü. 
Bunlar federasyonun umumi mesele

leri hakkındadır. Şimdi asıl şahsa taal
lük eden bir noktayı arzedeceğiın: 

Gazetelerin Balkan olimpiyadlan 
münasebetiyle şahsım hakkında yazdık
ları en çirkin ve tahammül edilmez ya
zılara cevab vermedim. Burada, huzu-

' l'unuzda bu cevabı vermek için altı ay 
'Uabla sizi bekledim. Bunun ne büyük 

azab olduğunu benim gibi bir vazifenin 
yükünü bizzat taşıyanlar bilirler. Şimdi 
sizden rica ediyorum. Bu gazeteleri dol
duran yazılardan en ufak bir kısmın1 
varid görenler benden hesap sorsun•ar. 
Çünkü geçen günlerin hesap yeri gaze
te sütun:arı değil, burasıdır, yüksek 
kongrenizdir. 

Bir şey bilip te, ittihamlardan her 
han:;İ birine inanıp da bunu soı·mıyanlar 
vazi.elerini yapmamış olacaklardır. Ben 
de kendilerini arkadaş olarak af etmiye

ceğim." 

B. Barhan Felek'in sözleri alkışlarla 
karş.landı ve yapılan bir teklif üzerine 
atletizm federasyonu raporu teşe!<kür

lerle kabul edildi. 
Reis, saat on beşte Türkk:.ışuna gi

dileceğini ve 17.30 da tekrar toplanıla
cağını tebliğ ederek saat 12 de ikinci 

celseyi kapattı. 

Türk l{usu alanında 
' Kongre üyelerinin, türk hava kuru

mu tarafından, Türkkuşu alanına davet 
edildiklerini yazmıştık. Üyeler, dün sa
at 15 de, parti önünde hazır bulunduru. 
lan otobüslerle alana gitmişler ve o. 
rada kurum başkanı B. Fuad Bulca ta· 
rafından karşılanmışlardır. BaşkaDt ü
yelere havacılığın gençlere mahsus çok 
ehemiyetli bir spor olduğunu, bu spor_ 
la uğraşacak gençlerin askerlik vazife
lerini yaparken bir çok kolaylıklar gÖ· 

receklerini, her bölge delegesinin mem
leketine dönüşünde, kendi muhitindeki 
gençlere bugün görüp işittiklerini anla
tarak gereken propagandayı yapacağın
dan emin olduğunu bildirmiş ve sonra 
planörcülüğü izaha geçmiştir. Her ame· 
liye başında ayİ-ı ayn gösterilmek şartiy
le planörle nasıl uçulduğunu anlatırken 
alan üzerinde dolaşan tayyarelerden de 
kadın • erkek paraşütçülerimiz bir çok 
atılışlar yapmışlard[r. Saat 17.30 a kadar 
a'ancla kalan delegeler. çok iyi intibalar
la ayrılmı§lar ve do~ruca halkevine, 

kongreye dönmüşlerdir. 

Üçüncü ve dördüncü ce]~e 
Saat 18 de General Ali Hikmet 

Ayerdemin reisliğinde ürüncü celse 
açıldı ve yeni nizamname projesinin 
mi;7akerelerine başlanıldı. 

ilk önce Türkiye idman cemiyetle

ri ittifakı adının türk spor kurumu o
lar"k değiştirilmesi Üzerinde konuş

malar oldu. Azadan bir kaçı yeni pro
jenin heyeti umumiyesi hakkında ten
kidler yaptrtar. Nizamname encüme
ni namına B. Cev~et Kerim lncedayı 
bıml.ıara karsı lazım gelen cevapları 

verdi. Ma!!rf1?f-?rin birer birer miiza
keres:ne ~e,.;tdi. Bu celse-le nİzc.>.mna
me pnr:1.,, .. ,.;,.jn }.;. nrl,cı~ıüı prc-je ü
zeril'rle hiç bir d,.0-io.iklik olmakınzın 
ı:; .... --'~ .. y,,._11111 erlildi. 

B. Rahmi Apağın reisliğinde yapı

lan ve saat 22 ye kadar süren son cel
sede 13 üncü maddenin sonuna kadar 
olan maddeler münaka§a ve kabul e
dildi. Yalnız büyük kongrenin top· 
lanma ve nizamname müzakerelerin
deki nisabına dair ufak bir tadilat ya

pıldı. 

Dünkü kongrede nizamnamenin, i

sim, prensip, vazife kısımlan tama
men ikmal edifmiş oldu. Teşkilat fas

lından da büyük kongreye aid olan 
maddeler kabul edildi. Bugün saba!ı 
saat dokuzda toplanacak olan kon
gre, nizamname müzakerelerine de
vam edecek ve vakit bulursa ıo.eçimi 
yaparak toplanhsına son verecektir. 

Kongre murahhasları 
Ne.1:!ati, Vasıf ve Hadinin mezar

larını ziyaret ettiler 

Spor kongresinin, büyük bir 
kadirşinaslık eseri olarakt spor 
kongrelerine reislik eden ve teşki· 
latta uzun yıllar vazife gören, Ne
cat it Vasıf ve Hadinin mezarla
rmınt kongre namına, ziyaret 
edilmesi hakkında verdiği karar, 
öğle üzeri yerine getirilmiştir. 

luifak ikinci reisi Bayazıd say
lavı B. Halid Bayrak ve murah
has heyet Cebeciye giderek, göz
yaşları arasında bu üç aziz ölüyü 
saygı ve sevği ile anmışlar, me
zarlarına çelenkler koymuşlardır. 

' 
ULUS 

Ge~ç. ~İr mühe?<li· j İngiltere ve Sovyetler 
sımızı kaybettik müsbet cev ah 

birliği notamıza 
verdiler 

lktısad ve_ 

kaleti Sanayi 
müfettişi B. Ne-
simi 

gecesi ölmü~ ve 
d Ü n öğleden 

sonra törenle 
gömülmüştür. 

Bay Nesimi 
Belçikada ma
kine mühendis
liği tahsilini ik-
mal etmiştir. Mühendu B. Ne•İmi 

Dört senedir lktısad vekale -
ti sanayi müfetti§liği vazifesini yap
makta idi. 27 yaşında bütün insani 

değerleri kendinde toplamış temiz ah-
18.klı ve büyük fazilet sahibi olan Ne
simi çok çabşkan ve değerli bir mü
hendisimizdi. 

On ilci gün evel tutulduğu zatür
rie kendisini pek genç yaşında iken 
yurda en çok faydala olacağı bir sı

rada hayattan uzaklaştırdı. 

Dünkü cenaze törenine lktısad ve
kaleti, sanayi ve milli bankalar ileri 
gelenlerile bir çok arkada~ları iştirak 

etmişlert mezarına Ekonomi bakanlı· 
ğıt sanayi umum müdürlüğü arkadaı
lan, C. Merkez bankasıt Türkiye ıe
ker fabrikaları şirketi ve diğer mües
seseler tarafından çelenkler konul
muştur. Genç mühendisin vakitsiz ö
lümü memleket için bü~ bir ziya
dır. 

Ailesinet eniştesi C. merkez ban

kası umum müdür muavini B. Hay

reddin'e, vekalet ve sanayi arkadaş
larına baş sağlığı dileriz. 

Teşekkür 
Genç yaşında ölümü ile yürekleri

mizde un~lmaz acılar b:ı·akan lktisad 

vekaleti sanayi müfettişlerinden oğ

lumuz ve kardeşimiz Nesimi için ge

rek cenazeye İştirak gerek bizleri te

sdli eylemek suretiyle acılarımızı a

zaltın.ağa çalışmak lutfunda bulun· 

muş olan zevata ayrı ayrı teşekküre 

teessürümüz mani olduğundan sayın 
gazeteniz vasıtasiyle hürmet ve şük
ranlarımızı takdim ederiz. 

Aile namına: Merkez Ban
kası umum müdür muavini 

Hayreddin Bedirgil 

Y arınl<l konser 
Cumur ba§kanhğı filarmonik or

kestrasının mü:Zik öğretmen okulun
da yarın vereceği konserin programı-

dır: 

Şef: .Ernst Praetorius 

t . W. A. Mozart ( 1756 - 1791) 

birinci defa, Divertimento No. 14 Si 
b:?mol majör, 2 obuva, 2 korno, 2 fa-

ge için. 
a) Allegro ınolto 
b) Andantino 

c} Menuetto, Moderato 

ç) Presto 

Çalanlar: 

Reust Efdal 
Machut, Nuri. 
Pischkitl, Saim. 

ı O dakika dinlenme 

2 . franz Schubert ( 1797 - 1828) 

birinci defa Quintett Op. 163 Do ma· 
jör, 2 kemant 1 viyolat 2 viyolonsel 

a} Allegro ma non Treppo 

b) Adagio 
c) Scherze, Presto - Trio, Andante 

sostenuto 
ç) Allegretto 

Çalanlar: 
Gilbert Back, Enver Kapelman 

Fritz Hanachke 
P. Mablket Şeref Yener 

Bugünkü konferans 
Bugün saat on be~te Baytar 

Fakültesi dahiliye salonunda ens
titü şefi Haındi Güves taraf m
dan "Türkiyede etlerin derecelere 
taksimi ve bunun et piyasasına 
tesiri" mevzuu üzerinde bir konf e
rans verilecektir. Konferansa 
herkes gelebilir. 

(Başı 1. inci &aylada) 
ve Limni adalannı tahkim edebileceği 
teslim olunmaktada. Daha aon zaman· 
lara kadar türk görüşü şu iddiada idi ki, 
Çanakkalenin ve Anadolu kıyılarının 

tahkiıni yunan adalarını korumaya kafi. 
dir. Onun için bu neşriyat türk görüşün.. 
de bir terakki eseri teşkil eder. Fakat 
biz öyle sanıyoruz ki, bu keyfiyet yal
nız Semadirek ve Limni adalarına mün
hasır kalmayıp Sakız, Sisam ve Midilli 
adalarına da teşmil olunmalıdır. Şurası. 
m tekrarlamak gerektir ki, Yunanistan 
Ege denizindeki adalarım tahkim et• · 
mekle Türkiye tarafından bir tehlike 
gelmesi imkanını düşünmüyor. Esasen 
Yunanistan Türkiye ile ittifak bağlariyle 
bağhdll'. 

Türk je.~ıinin hususiyetleri 

Bükreş, 17 (A.A.) - Nationalul Nou 
gazetesi boğazların takimi hakkındaki 

~makalesinde diyor ki: 
"Türkiye yapbğı jestale barışa inan.. 

la bağlı olduğunu ve Balkan antantı aza
sı gibi bu antantm kurulmasında esas 
tutulan prensiplere sadık olduğunu gös. 
terdi. 

Ba vaziyette Türkiye Romanyanın 

efektif yardımına hak kazanmıştır. Tür
kiye hükümetinin boğazları tahkim hu
susunda iki hususiyet göstermektedir: 
Bunlardan biri C111Dur Reisi Kamal A. 
tatürk'ün Avrupada savaş tehlikesi gör
mesi ve diğer ötekisi de kanuni bir yol 
tutulmuş olmasıdır.'' 

'"Türk notası mantıki ve 
inandırıcıdır." 

V arşova, 17 (A.A.) - Hükümetin 
yarı resmi gazetesi olan Kuryer Poran. 
ni baş yazısında, boğazlar meselesinin 
tarihçesini yapmakta ve aynı zamanda 
yeni Türkiyenin çok az zamanda elde 
ettiği büyük ilerleyişleri de kaydeyle
mektedir. 

Boğazlar meselesi hakkında bu gaze· 

te diyor ki : 
' 'Lozan andlaşması gözden geçirilir 

ise görülür ki bu andlaşma boğazlar me

se!e~iyle al~kalı olan kısnnlannda bu
giinkü dünya vaziyetine uymamaktadır. 
Çünkü Türkiyeyi Akdeniz cihetinden 
tamamen müdafaasız bırakmaktadır. Hal
buki Akdeniz, tehlikeli anla§mazlıklara 

sahne olabilir. Türk notası, ınentdd ve 
inandrncıdır. Bu no~n çok Nlcin her 
edası vardır ve hiç bir tehdidi ihtİ•• •Y· 
lememektedir. Lozan andlaımasnıı vil• 
cuda getiren siyasal tartlar değiıti iıe 
boğazların statüsü de değiş~lidil".'' 

Gazete, bundan sonra F ransanın, in• 
gilterenin ve Balkan devletlerinin bu İ• 
şe muhalefet etıniyeceklerini bildirmekte 
ve boğazlar statüsünün değiınıesinin 
müsbet bir surette hallolunacağını söy. 
lemektedir. 

Asılsız bir haber 
Londra, 17 (A.A.) - Royter ajım

sı Paristen bildiriyor: Ankaradan a.ı 
iman gayri reami bir habere göre. 
türk askerlerinin dün Boğazların as
kerlik dışı bölgesine girmif oldukta .. 
rı teeyyÜt etmektedir. 

Anadolu Ajamının notu: Tah'. 
kikatımıza göre bu haberin mlı 

yoktur. 

Londrat, 17 (A.A.) - TürK ~ 
Askerlerinin boğazlar gayri askeri 
mıntakasım işgale şimdiden bq.o 
lamıt oldukları hakkında Paris. 
ten verilen haber hakkında Lon-ı 
draya hiç bir teyid gelmemittir. 

1 

SON DAKiKA.: 

Soeyeı notasının ana h.adarı 
Moskova, 17 (A.A.) - Drf f§lerl 

komiseri B. Litvinoft 16 nisan tari
hinde Moskova türk büyük elçisine, 
Sovyet Rusyannı Boğazlarm yeniden 

askerile~tirilmesi hakkındaki türk no• 
tasma cevabını vermiştir. 

Sovyet Rwya hükümetit türk hü
küm.etinin talebi üzere Boğazlu böl .. 
gesindet Türkiyenin güvenliği men• 
faatleri ile suJh ve bu bölgede aük:Wi 
menfaatJeirni garanti eden bir rejinı 
tatbiki bakkmda kona~malara giriş

meğe hazır olduğunu bildirmektedir~ 

Sovyet bükümeti Boğazlar meselesi 
hakkındaki görüşünü gerek türk "' 
sovyet andlaşmalarmm imzası er.na• 

smda gerek 1922 ve 1923 de Lo:zaıi 
konferansındaki yaptığı teklifler ara-c 

smda bildirmi§ olduğunu da cevabın• 

da ayrıca kaydebnektedir. 

Bulgaı .. gazetelerinin Ege denizine mabreç1 
meselesi hakkındaki yazıları elen 
basım tarafından tenkit ediliyor 

Atina, 17 {A.A.) - Bazı bulgar ga
zetelerinin, bilhassa Mir'in Nöyyi am:L 
taşmasının değiştirilmesi ve bulgarlara 
Ege denizinde bir mahreç verilmesi 
hakkındaki yazıları, bütün yunan gaze
telerinde şiddetli tefsirlere sebeb olmu,. 

tur. 
Proia diyor ki: 
uealkanlarm toprak statüsü Bal· 

kan antantı tarafından garanti edil
miş bulunmaktadır. Bulgarlara vade· 
dilen mahrec, tamamen ekonomik 
mahiyettedir. Çünkü eğer bir erazi 
mahreci mevzuu bahsolmuş bulunsa 
idi bu Nöyyi andlaşması ile Bulgaris
tana verilmiş olurdu. Binaenaleyh ta
mamen ticari bir mahrec mevzuubahs
tır ki bunu Selanik limanı yoluyle 
Bulgaristana vermeği Yunanistan hiç 
bir zaman reddetmemiştir. Halbuki 
bulgarJar, garbi Trakyada Bulgaris
tana bir bulgar koridoru ile bağlı ta
mamen bulgar bir liman almak fikri
ni güdmektedirler ki bu Yunanistan 
için tamamen imkansızdrr. Bu gibi 
buJgar talepleri, ne bulgarların ce• 
nup komşuları ile olan münasebetle
rini iyileştirmeğe. ne de Balkanlarda 
sulhu sağlamlaştırmaya yarar feyler

dir.0 
Katimerini ise şöyle diyor: 
"Bulgaristan, bu bahiste Yunanis

tanın konuşmayı bile kabul etmiye

ceğini bildiği halde, nasıl olur da bir 

erazi mahreci meselesini ileri sürer? 

Bu, acaba komşuluk münasebetlerin
de güçlükler çıkarmak için midir? 

Bu meseleyi ileri sürmekle bull?ar ga· 
zeteleri memleketlerine fena bir hiz
met yapDIBktadırlar." 

Etnos diyor ki: 
uBulgarlar pralik adamlar diye ta

nınırlar. O halde nasıl olur da bul· 

garlar, yunan topraklarından geçed 
ve Danzig, koridoruna benziyen bir. 
koridor vücuda getirmeği dö~· 
lirler?" 

Atinaika Nea ise §Öyle diyor: 
"Bulgarlar bilmelidirler ki Ege de

nizinde bir erazi mahreci hakkındaki 
istekleri, daima Yunanistan ve Tür" 
kiyenin muhalefetine uğrıyacaktrr. 

Ve ayrıca Balkanlarda her türlü era.. 
2İ değişikliğini meneden bir pakt Tal'• 

dır." 

Bütün öteki yunan gazeteleri de 

ayni maalde tefsirler neşrebnelrte ve 
Yunanistamn, ya Dedeağaç -..e yabud 
Selanik limanlan vasrtasiyle bulgar ih .. 
racat ticaretini Kolayla~hrmağa hazır 
bir halde buhınmuş olduğunu hatırlat• 
rnakta:lırlar. Yunanistan tarafından ile. 
ri sürülen hal suretleri, bulgar ticareti 
için tam surette ho~nudulk -..erici bir 
mahiyettedir. Bu sebebten mahreç me
selesi çaktanberi haDedilmi' sayılmak 
lazım gelir. 

POlJSTE: 

Leylanın taraklarını çalmış 
Hamam önünde seyyar nhcılık edell 

Ley1alm 3 tarağım çalan Rıfat yaka1a. 

narak adliyeye nrilmiştir. 

Sarhoşun marifeti 
Abdülvahap adında biri sarbof ola. 

rak etrafı rahatııı:ı ettiğinden ve karako.. 
Ja sevkedilirken kendisine mem:.ır süsü 
verdiğinden hakkında tahkikMa ... ı..,. 

mışbr. 

w11111111JT.1.11.11.1111!YM 

Yazılarımızın çokluğu bu~ı·?n J 

de teJrikalcırımızı koymak imha~ 
' nını bize vermedi. Okrırlarnnız .. 

darı yeniden özür dileriz. ı 
i 
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SA \'FA 6 

•• • Dilek encumenı raporıı 
Dün ilk kısmını koyduğumuz dilek encüm eni raporunun k alan 
kısmını da bugün koyuya ru.z. 

ANT RENÖR DiLEKLERİ masları yapmalarını temin edecek se-

Spor te§kilatımızın dilekler inin yahatle rde d emiryollarda daha u cuz 
ikinci kısmını "Antrenör " işi teşki l bir tarifenin tatbikı isteniyor. Bütün 
odiyor. Anadoluda tama m en bir bil - vatandaşların seyahatlerini ucuzlatıp 

gisizlik içinde çırpınan binlerce gen - kolaylaşhrarak yurdda büyük bir 
cin bu çalı§malarıru daha verim.Ji, da- canlılık ve aynı zamanda daha y ük -
fia müsbet bir istikamette sevk için, sek bir demiryolu geliri yarata n hı.i-
ller spor şubesinde yetişmiş olan spor - küme timizden bu hususun istenmesi· 
cularımız arasmda temayüz edenler- n i genel m erk eze bırakıyoruz. 

den tahsil seciye ve ahlak bakımla- T ALEBEN1N KULÜBLERE G i RMESi 
i!'ından kuvvetl i olanlarını seçerek on- DlLECt. 
ları muayyen bir kurstan geçirdikten 
aonra muallim olarak hazırlayıp yur • 
dun muhtelif yerlerine göndermek ve 
bizde böyle bir mesleğin kurulması, 

tiirk spor teşekkülünün önümüzdeki 
yıllar için en esaslı çalışma işlerinden 
bir diğeri olmalıdır. Denizli, Samsun, 
u,ak, lzmir mıntakaları raporlarında 

ve Konya delegelerinin takrirlerinde 

tebarüz ettirilen bu dilekler, İ§te bu 
ihtiyacın ifadesidir. Seyhan kulübü 
de bilhassa Adana mıntakası için bu 
ihtiyacı ileri sürmektedir. Encümen, 
bu ihtiyacın yalnız yukarda adı geçen 
niıntakalarda değil, Ankara ve lıtan
biıl da dahil olduğu halde, memleke
tin her köıesinde ve bütün spor branı • 
larında duyulmakta olduğuna kani 
bulunmakta ve ihtiyacı kartılayacak 
yolun da kısa zamanda olgun apor -
culardan muallimler yetittirilmesin • 
den batka bir tekilde olmıyacağını 

görmektedir. 
Yüksek koagrenin hu direktifi 

d~ •ermesini dileriz. 

YARDIM DiLEKLERi 
Dileklerin üçüncü kısmını her yer

de mahalli idare ve belediyelerin 
teteküllerine yardımlarının artırılma

sı, genel merkezden de yardımlar ya
pılması dileği teşkil ediyor. Spor sa
halarından mahrum oldukları için 
yaptıkları spor tezahürlerinden bir 
para alamıyan, üyelerinin pek mahdud 
ve intizamsız yardım akçeleriyle işle
rini yürütemiyen kurumların heyeti 
mecmuasını teıtkil eden mıntakai.arın 
mahalli idare lerin yardımlarını artır· 

maları dilekleri mazur ve haklıdır. 
Bu yardımların vakit ve zamanın

da tesbit ve ifasiyle , mmtakaların 

muntazam bir programla çalışmasına 

imkan verilmesini Bursa mıntakası, 

Resmi d airelerden sp or teşekkül 

ler in e yapılacak yar drmlardan mm -
takaların haberdar edilmesin i ve be
lediyenin mmtakaya verdiği ikibin li
ranın 10.000 liraya çıkarılmasını İs· 
tanbul mıntakası, 

l darei hususiyelerin ve belediye 
nin bütçelerinden % ikisinin mecbu
ri olarak spor işlerine ayrılmasının 

kanut'Jaştırılmasrnı Samsun murah -

hası ve arkadaşları, 
Ve gene ::;pora yardımların mahal· 

li idarelerin bütçelerinin muayyen 
bir nis'ıetinde o'masının kanunlaşma· 
smı B"lecik ve U~ak mmtakaları, 

• Spm işlerine y;\pılacak yardımla
rın bir nizama bağlanmasını Antalya 
mıntıo.kası istivor!ar. 

Bilhassa çok para isteyen su spor· 
ları için ganice yardım yapılması her 

taraftan isteniyor. 
Ko!llisyon gerek bu yardımların 

muayyen bir nisbet dahilinde m ecbu
ri kılınması i~ini ve gerekse um umi 
sure tte istenen fazla yardım dilekle
r ini, alakalı m~halli idare1erin imkan 
ve va7'İ retlerine göre esaslı bir tet 
kika ti'bi tutarak temin etmesini yük

sek k:-•rnıza ar7cdivor. 

D E VlfRYOl.LAPJ NDA UCUZ 
SEYA H AT Dfl.EG I 

Dcn i:di, Uşak mmtaka la rr, Seyh~n 
kulübü ve Samsun murahhası ve ar · 
kadaşl arının ayrı ayrı dileklerinde 
sporcuların toı:- lu b ir h a lde spor le · 

Denizli ve Samsun mmtakaları, mek. 
teb talebelerinin kulüblere girmesinin 
teminini ve Çankırı mmtakası da talebe. 
)erin hiç olmazsa muallimlerinin neza 
reti altında spor kulübleriyle müsa ba
kalar yapmalarına müsaade edilme
ıine dir dilekleri encümenimizce gö
rütüldü. Bunu Türkiye umumi beden 
terbiyesi ve spor planında hallohma
cak bir İf sayıyor ve kongrenin bu 
yolda bir karara varmasını bugün ye-
rinde bulmuyoruz. 

Bu umumi dileklerden başka mü • 
teferrik olarak dağ sporlarının takvi
yesi için İstanbul, Bursa yolundaki ta
tıma vasıtatarmın hızlandırılması, 

vapurların hareket zamanlarının ye- . 
niden tanzimi, Yalova - Bursa yolu -· 
nun daima düzgün bulundurulması; 

Burıadan dağa çıkmak için 34,5 ki ~ 
lometrelik hava hattının yapılması 

için hiç olmazsa etüdlere ba~laninası, 
Uludağ'da lıtanbuJ ve Bursa vilayet
leri ve Bursa Partisi tarafından ayrı 
ayrr yapılan teşebbüs ve tesisatın bir
te,tirilere k maksada daha hadim kı -
1 ınması ve inkişaf istidadmda bulu · 
nan kayak sporları irin ayakkabı, 

kayak ve malzeme yaptınl.t.rak he • 
veskarlara vermek suretiyle yardım 
edilmesi bu işin genisletilmesini te -
min edecek dilekler olarak d<tğcrlık 
kulübü tarafından kongreden isten • 

mektedir. 
Bursa delege si Genca'nın bu işler 

için izah1armı dinleye n encümenİmİ7. 
genel merkezimizin bu hususta ya· 

km d an alakalanmasını diler . 
C'alatasaray delegesinin ~;..pıı kii

reklerin kaldırılması teşebbüsi_;. k a r 
şısında alınacak h a l tedbirler in e d air 

teklifini, 
Zonguldak murahhası Çağlar ve 

Antalya murahhası Aydarın b isiklet 
sporanun yalnız yolları muntazam yer
lerde yarışlar yapılmak şeklinde de
ğil, yolu henüz muntazam olmıyc;n 
yerlerde gençlerin kroylülerle teması· 
nr temin edecek şekilde himaye gör

mesini ve denizcilik sporunun bir kaç 
mın' akaya hasredilmeyip Karadeniz 
ve Akdeniz kıyılarında da teşekküJ 
ve inkişafına da müzaharet edilme:;İ 
tekliflerini kongreye sunuyoruz. 

Ankaı·a mmtakası, bir rapoı·la çok 

esaslı idari bir meseley!!: sicil mese · 
lesine temas etmektedir. Bu mesele
nin yeni basılan ve lüzumlu tafsilat 
haneleri o!nn s!cil kağ dlariyle k·smcn 
önüne geçilmiş bulunduğunu, fakat 
sicil talimatnamesinin kulüblere bazı 
müslcülat yükletmiş olduğunu, binaen· 

ale~h ameli ve sade olduğu kadar sık 
sık iht!laflara meydan veı·miyecek şe 
k ilde teminatl ı b ir usulün ortaya kon

masını istemek tedir. Yeı·inde görü · 
len bu teklife aid evrakı genel rr.er 

keze tevdi ediyoruz. 

Bütün bu dilekler sırasına ve im 
kanma göre yerine getirildikçe yurd
da spor geli~ecek ve olgunlaşacak ve 
b;itün memlekete şamil olacaktır. 

Gençnliğin in an ve heyecan bakımın· 

dan olduğu kadar enerji ve karal~ter 

bakımından da K emalizm davasına 

önciilük etmeğe anık ve eşsiz şefine 

l ayık olar ak ye tişmesinde esaslı aMil 

olacak t ır. 

il~AN 
Almanyanın H a novra şehrinde doğan ve ely evm Anka· 

rada ikame t e den alman tebaasından montör Bay Her- • 
mann Fritz Schott'un, Ah· ·ft.nya'nın Quelle ndorf kasab a
sında doğan ve elyevm Ankarada ikamet eden a lman te
baasından Ba v a n ilse N aP"e) ile evlen mek niyetinde ol · 
dukları ve a k-ti Almırnva Büyi.ikelçiliğin in aşağıda İm:T.ası 
yazılı mernm·u huzurunda yapmağa k arar verd ikleri il~n 
olunur. 

Ankara, 17 n isan . 1936 

'

, Almanya Buyükelç isi namına A lma n BüyÜl.el- ~ m çiliğinde O rta elçilik müsteşarı Von Below f 
_ :ın.~~:r:ıT:!f'TJlıi:ÇTLT1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1T1TLTJ:\ m 

ULUS 

T. 1. C. J. kongresine gelen üyele rden bir kısmının bölge itibariyle g rup haNnde resimlerini dünkü sayımıza koy. 
muştuk. Bugün de ba~ka ba:z:ı delegelerin resimlerini gene bölge itibarile koyuyoruz. 

Spor ve beden morfolojisi 
Ankara Halkevinde, T . İ. C. İ. kongresi delegelerine, Dil, Tarih, Edebiyat Fakültesı 

profesörlerinden profesör d -:ı.~tor Şevlwt Aziz Kansu tat·afından ''Spor ve beden morlola 
jis;" mevzuu etrafında pro;eksiyonlu bir konferans verilmiştir. Bu degerli v e enterasar. 

konferansı aynen alıyoruz. 

Memleketimizde spor ve atletisme 
meselesinin devlet ve münevver mu
hitte uyandırdığ'ı geni.ş ilgi ulusun ve 
ırkm sağlığı ile meşgul olanlara ela ö
nemli vazifeler yükletmektedir. Ti.ir
lciyecle spor faaliyetlerinin ilmi ve 
müsbct gi)ı·ü::lerden nas~l istifade ede
bileceğini ve bu faaliyetlerin nasıl ka
nnlize olabilece;;.ini cl~şünmeği bir ö
dev olarak görd .. m. Bu konferansın 
esa-;lr.orr bu sahada n-ıuhtelif otorite
lerden is~iiade clun.ıı :-:.k mevrhna 

çık ı. 

MO":.FCLO ıj N:SClr:.? - r 1 c-rfo!o

j;, t<."~rih ilmi ( anatoı:1İ) dei:i' lir. T'!ş· 
rihin mev7lıu insanın içiclir. Ve me!o

du da takti ( dissection) dur. Hallıul~i 
morfolojinin mevzuu insanın dı:;ııdır. 

Ve usnlü de seriri müşahededir. Ölü
lerin ilmi olan teşrihe mukabil, mor
foloji dirilerin ilmidir. Morfoloji, fizi
yolo ji de değildir. Çünkü morfoloji 

seriri bir ilim oldt~P;u halde diğeri tec
rühi bir ilimdir. Keza morfoloi'n"n 
terc. ·;man olduğu şey şeki l ise fiziyo

lojinin ter cÜm? n oldL'IT" şey vazife 
fonction 'dur. Şimdi morfolojiyi daha 
vazih bir surette şu cümle ile ta r if 
edebileceğiz: Morfoloji : i çinde ya

şamakta oldu~u vasatlarla muv'ize
n e t,.ınin i rı e çalışan canlı insanın ilmi

d ir Bu ke limeyi ilk önce kull a n a n 

G or+he'dir. 

ATLET KİMDiR? - Atle t sıhat

ta buluna n ve sağlam temeli olan 
" har eket''in h er çeşidine alışkın ve 

m uktedir insandlr. Faka t yalnız h a 
r e!>e t ( ada li cihaz) sağlam bir uzvi

yetin muvazenesi için k a fi gelme z. 
T eneffüs, hazım ve a sabi cihazların 
d a adali tefevvukun yanında, samimi 
b ir surette, toplanmaları İcab ed er. 
San atk ar el inden çıkan bir tabloda 

tal i şahısların asıl şahıs etrafında top

landıkları g ibi. 

i NSANiN ŞEKLi. - Bir insanın 

şekli her şeyden evel çalısına " iske 
let" bağhdır. Vücudun şakuli ve a r
zani hatları arasındaki nisb etler de 

bu çatıya mcrbutturlar. Dört ayak 

Üstünde duran bir insanda bu nisbet
leri kolaylıkla rnütalea mümkündür. 

Hepimiz mimaride cari olan şu kaideyi 
b · iı·iz: Bir bi.na bir hamule ( charge) 
ve bir de mesnedden ( support) 

mi.:.rckkep~ir. l\1ese!a bir buud, bir ta
vandan ve bir de süıunlardan müte
~clthi~dir. S:itunlar uzı:n veya ktsa 
o'tlul:!arı ..,.jbi tavan da a;-ır veya ha

fif o 1ur. Keza dört aya!c Üze ·ine du
ran bir İnsanda d:ı vücut "h!HT\U e" 

kolbrla bacaldar ela "mesncd" gibi 
n<" ?arı itibara a 1 ınır. Bu vaziyette, he
yeti um~ırıiyesiyie gövde tav4'n veya 

saçakta oldui!u gihi, biri üst diğeri de 
alt ilci hat gösterir. Ve ikinci yani alt 
hattm zeminle te~kil ettiği mesafe 
İnsanda etrafın (mimaride sütunların) 

İrtifaını tayin ve takdiı·e sebeb olur. 

D.'.>rt :lyak vaziyetin de bazı insanların 

gövdeleı·inin zeminden uzak ve bazı
larının da z~m;Tle yakın oldukları gö

rülür. Baron birinci tip insanlara 

(lon;;"ligne) ve ikinci tip İnsanlara da 
(bri!viligne) adım vermiştir. Her iki 
ti:> arasında da (Medioligne) ler var

dır. Bunlar da pek az ( !cngiligne) ya

h ut p ek a z ( b reviligne) olanlardır. 

Lon !rilign e ded i ğimiz tipteki insanla

rın e trafı süfliyeleri gövde lerine n'.s

b e tle daha uzun olduğu cihetle bu tip 

insanlar d ört ayak üzer in e durduk la 
rı vakit gövde lerinin zemine bakan 
yüzü (yani sadrın ve karnın ön yüzü) 

-ı> trafı süfli ye n in gövd eye mafaa.ll ı> ,._ 
dığı yerde etrafı ulviyen in gövdeye 
mafsallandığı yer e n a zaran zeminde n 
da ha yüksektir . Breviligne denilen 

ya ni etrafı süfliyesi gövdesine naza
r an daha uzun olmayan tiplerde İse 
azalmağa meyyaldir. Ayak ta d uran 
bir insana önden bakıldığı vakit göv
d e ile etrafın nisbetle ri, dört ayak va
ziyetindeki intibam aynını verir. Son
ra biı· insanın gövdesiyle etrafının 

nisbi ebadlarını takdir için çıplak mü
!rahedesi şart değildir. Gözle de bu ci
h et p ek ala ta yin olu nabilir. 

İnsan vücudu biribiri üzerine mev

zu iki train cümlesi arzeder. İzah e
delim: Burada trainden maksat hare

kete yarayan azadır. Onlar da kollar
la bacaklardır. O halde insan vücudu
nun birinci veya Üst treni gövdenin üst 
kısmı ile etrafı ulviyeden, ikinci ve
ya alt treni de gövdenin alt kısmı ı .. 

le etrafı süfliyeden mürekkeptir. 

ATLETLERİN TAKSiMi. - Be· 

şer morfolojisine aid bu umumi ma

lumatı atletlere tatbik ettiğimiz za· 

man atletleri: 1) Gövde veya etraf1a
rının tefevvukuna göre, 2) Üst veya 

alt trenlerinin tefevvukuna göre a
yırd etmemiz mümkün olacaklır. r "~r-
foloii itiharile bu ayrılış bize, bedenin 

nisbetlerini indi estetik bir "canon" a 

nazaran değiştirme!< idrliıt~ıoda bulu
nan mürebbilerin dalalet ve hatasını 
eöste!"mektedir. Çünkü bedenın nıs

betlerı sıkı bir determinisme'in eseri
dir. Yani irsidirler, kisbi değildirler. 

Atletlerin vücudlarmın m ukayeseli 

tetkik ve müşahedesi nisbeten fazla 

bir maddeye malik atletlerle nisbeten 

daha az bir maddeye malik 

ati etler ayırd etmeğe ~ebeb olmuş

tur . Bu tasni f morfolojistle rin şişko • 

Rom! ( Anabolique) ve yassı - plat 

( Catabolique) ism ini verdikler i tip

lere tekab ü l etmekted ir . A tle tizmde 

muvaffak olabilme k için p ek a z şiş • 

ko - Rond veya pek az yassı • plat 

olmalıdır. Yekşekil ( uniforme) yassıla• 
veya şi şkolar arasında atletler bulun-

m az. Bu tasniflerin yalnız n a za r i de• 
ği l fak a t ilmi görüş itibariyle de kıy· 

metler i vardır. Filhak ik a Ron dlar va· 

zi~eterden ziyade şekle, yassılar d:ı 

şekilden z iya d e vazifeye malik tider. 

( Yerimiz in azlığı dolayrsiyle lıcp· 

sini koyamadığımız b u değerli ka e• 

ransın sonunu yarınki sayıme!.cla r ~ş

redeceğiz.) 



18 NiSAN 1936 CUMARTESi 
ssı 

AZARLIK lLANI j 
aliye Vekaletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Maliye Vekaleti Memurin Müdür· 

lüğü sa'bit dosya dolapları) 
Keşif bedeli {2063) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje resim 

İstiyenler bu evrakı (25) kuruş bede~ '!'1ukabilinde Maliye Ve • 
ktleti Milli Emlak Müdürlüğünden alabılırler. . A • 

3 _ Eksiltme 2 mayıs 1936 günü saat on beşte Malıye Vekaletı 
Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (l15) lıra muvakkat 

teminat vermesi Iazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerden Nafıa Vekaleti Yapı .İşleri Umu~ 

Müdürlüğünden ehliyet vesikası aranacaktır. Bu ves.ıka~~ hamıl 
olmıyanlarm ihale tarihinden itibaren en. ~şağı .. sekız gun e~e: 
.mezkur müdürlüğe ehliyet vesikası almak ıçın murac~at etm.ele~ı la-
2ımdır. Daha sonra yapılacak müracaatlar üzerine vesıka verılrrnye-
cektir. (842) 1-1485 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR. 

LUÔUNDAN: 
Ankara vilayetinde Cebeci semtinde İltekin mektebi karşısında 

•..... sokağında 24 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Anlcarada Yenişehir Gazi Bulvarı Toygar apartımanı ~ .numaral~ 
mahalli ikametgahı ticari itt~az ed~rek ..... tar~hın~enberı 
teahhüt ve ~omlişyoncu ticaretıyle ıştıgal eden ~e .'rıcaı ~.~ Oda~ 
,sının 1293 sicil numarasında mukayyet bulu~an ~lı .l!~ia. .Guvendı 
nin unvanı ticareti Riza Güven<ıi olarak tescıl. edıldıgı. gıbı h? ~10 -

vanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 incı maddesı mucıbınce 
dairece 17. 4 - 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1494 

Kocaeli Valiliğinden: 
İdarei hususiye ve köyler birliği için alınacak bir adet ekskava: 

tör makinesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesı 
mayısın 5. inci salı ~nü saat 15 de vilayet makamında ya~ılacak • 
tır. Muhammen bedeli "17,000'' muvakkat temina.tı (1.275) lır~dır: 

İsteklilerin arttırma ve e'ksiltme kanunundakı tarıfat dairesın
de teminat mektupları ile Ticaret Odası kayıt vesikalarını teklif 
mektupları içine koyarak ihale tarihin~ k~dar vi~ayet mak~ına. v__e 
şartnamesini görmek ve tafsilat almak ıstıyenlerın de her gun vıla-
yet birlik kalemine müracaatları. (2042) 1-1491 

Anl{ara Belediye Reisliğinden: 
18 _ 4 • 936 tarihinden itibaren cumartesi günleri öğleden sonra 

saat 14 den itibaren ve pazar günleri sabah saat 10 ve 11 de ve öğle
den sonra Ulus meydanı İstasyon dural( yerinden Orman Çiftliği
ne otobüs seferleri yapılacağı sayın halka bildirilir. (850) 

1-1493 

11111111111ın11111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
~ .1-\nl{ara Elel{trilc Sirketinden: = = , = 
;;;;; Yenişehirde muhtelif sokaklardaki elektrik direkleri boya-
- nacaklarından 19.4.1936 pazar günü saat sekizden on yediye =: 
E: kadar bazı sokakların cereyanlarının kesilecekleri ilan olunur. = = 1-1495 = 
= 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111!1111111111111111111111 • 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 
1 - Bir metresine biçilen ederi 22 kuruş olan 450 bin ila 550 bin 

metre çamaşırlık bez ile bir metresine biçilen ederi 245 kuruş olan 
18 ila 20 bin metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. • 

2 - Çamaşırlığın şartnamesi 605 elbiseliğin şartnamesi 245 ku • 
ruştur. 

3 - Çamaşırlık ilk teminatı 7300 ve elbiselik kumaşın ilk temi-
natı 3675 liradır. 

4 - Çamaşırlık bezin ihalesi 4 - Mayıs • 936 pazartesi günü saat 
11 de elbiselik kuma -m ihalesi aynı gün saat 15 dedir. 

5 - ksiltmeye girecekler kanuni teminatlariyle kanunun 2 ve 
3 üncü maddesinde yazılı belgelerle tıirlikte teklif mektuplarını iha
le saatmdan bir saat evvel M. M. V. Satın alma K. na vermeleri. 

(830) 1-1484 

BİLİT 
Müteahhit nam ve hesabına 9 - 4 - 936 perşembe günü ihalesi ya. 

pılacağr evvelce iliin edilen ve hepsine biçilen ederi 13.280 lira olan 
8000 çift terliğin ihalesi 2490 numaralı kanunun 53 üncü maddesi 

gereğince 20 • nisan - 936 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
İlk teminat 996 liradır. Eksiltme açık eksiltme suretiyle yapıla

caktır. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle 
l:ıirlite ihale gün ve saatında M. M. V. Satın alma Ko. da bulunma. 
lan. (791) 1-1483 

BİT.İT 

Yapı: Yenişehir • Ordu evi ya.. 
nmda yapılacak karakol binası 
pazarlığa konmustur. Kesif tu· 
tarı: 2391 Jira 31 kurııstu.r. Ke
şif ve şaı tnanıe ve projesi para
siyle insa~t subec:i nden verile
cektir. İhalesi: 20.4.936 pazar
tesi günü ~aat onbirdedir. İlk 

teminatı: 179 lira 33 kuruştur. 
F.k~iltmeve sdreceklerden icap 
eöenlerin 2490 sayılı kanunun 
2,3 cü m::ıddelerinde istenen bel
gelerle bir1'1'te pazarlık gün ve 
vaktinde M M V Satın alma 
koınisvonuna pelc;inler. 

(823) 1-1446 

, zmiı· 1-'iman İşleri Umum 
l\'lüdürlüjündf!n : 

İdaremizce açık eksiltme suretile 200 adet muşamba satın alına
caktır. Eksiltme müddeti 1 nisan 936 dan 1 haziran 936 tarihine ka
dardır. 

İhale ı haziran 936 tarihine müsadi f pazartesi günü saat 16 da 
İzmir liman işleri idaresinde müdüı ler encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat teminat olarak 2625 lirayı idare 
veznesine nakden vermeye veya milli bir bankadan bu mikdarda temi
Ttat mektubu getirmeye veyahut devletçe çıkarılmış tahvilattan bu 
:nikdar vermeye mecburdur. • 

Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin idaremiz 
Yan işleri şefliğine müracaatları. (786) 1-1377 

ULUS 

Ankara Def terda!~~~~~~ .. z=m• 1 
Adı Sanatr İkametgahı Lira K. Lira K. Lira K. Senesi 

Osman Müteahhit Çocuk sarayı 10 94 10 94 4 38 932 
çavuş alim apartı -

manr 
Yeğenbey şubesi mükelleflerinden miiteahhit Osman ç.avuşa yu

karda yazılı mikdarda tarhediJen kazanç vergisine ait 15 • 18 sayılı 
ihbarname şimdiki kanuni ve ticaretgah yeri bilinemediğinden teb
liğ edilememiştir. Matruh bu vergiye itan tarihinden itibaren 30 
gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. (844) 1-1490 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUÔUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 3 • 4 - 934 
!arih ve ~6 • 70 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Kanlıgöl mevki· 
ınde vakı arsa derununda, tamamen kargir bir apartıman aşağıdaki 
şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
. 2. - Evs.af. ve müştemilat: Apartıman üç katlı ve natamamdır, bi

rıncı katta ıkı dükkan, üç oda, bir mutfak, bir sofa, bir he15., odun -
luk ve kö~ürlük ikinci ve üçüncü katlarda üç oda, bir salon, bir 
mutfak, bır banyo bir hela, ve balkon vardır, ve aynıdır. Çatı ka • 
P.aıtlmamışt.ır, iki ve üçüncü katlar natamamdır. Heyeti umumiye • 
sıne: 7950 lıra kıymet takdir olunmustur. 

3 - Satrş peşin para ile olmak ü~ere 25.5.936 tarihine rnüsadif 
pazartesi günü <:aat 14 • 16 va kadar icra dairesi gayri menkul sa
tış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmis olan yukardaki muhammen kıyme
ti~ yüzde 7,5 ğu nisbetinde pe~ akçesi veya milli bir bankanın te
mınat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibi1:1e ihale olunacaktır. 

6 - 1 bu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
k~ymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 9-6-936 tarihine miisa • 
dıf salt ~ünü 14 - 16 va kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
kip verilmedi~i takdirde Ü?.erine ih::ıle edlenin talebi üzerine iha
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihalevi teslimi vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. t bu müddet zarfında 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden 
evvel en yüksek teklifte bulunan tııl;he teklifi vechile almağa razı 
oluo olmadığı soruldnktan sonra teklifi vechile almaP.a razı ise iha
le farln birinci talinnen t;ıh<:il ertilmek üzere bu talibe ihale edile
cektir. Teklifi vechile almağa razı olmazı;.a gavri menkul yeniden 
on beş ~ilnlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine 
ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talihine ihale edildik
te tapu harcile dellaliye resmi miic;teriye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçtu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men. 
kul üzerindeki haklarını ve hı•ı:u-ıile fai7. ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müshitelerile 20 gün icinne dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tanu sic" llivle sahit olmadıkça sa
tış b•delin;n pavlaştrrrlm-..,mrlan h"ric tııt11lar.aklardrr. 

10 - Artırmaya iştirak edecelder 10.5.936 tarihinde 935/69 nu
mara ile daireıni,.neki yerinde heıceı.e açık buhın<l,,rnlan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-1492 

ANKARA TİCARET ODASI stc1LLİ TİCARET MEMUR • 
LUÔUNDAN: 

Ankara vtayetinde lsmetpaşa mahallesinde Akyapı sokağmda 53 
numaralı evde oturan ve T.C. tebaasından olup Ankarada Anafarta
lar çarşısında 23 numaralı mahalli ikametP.ahr ticari ittihaz ederek 
hazır elbise ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasının 1406 sicil 
numarasında mukayyet bulunan Ali Halim'in unvanı ticareti A U 
Dayan olarak t_esc.il edildi~i gib! ~u unvanın imza şekli de Tic~re; 
kanununun 42 ıncı maddesı mucıbınce dairece 17 - 4 _ 936 tarihin • 
de tescil edildiği ilan olunur. 1-1480 

Deniz Levazım Satınalma 
l(omisyon n 

Tahmin Bd. M. Teminat 

.,.n· a • 

Miktarı Cinsi I,ira K. 
50 ton kalın benzin 177 50 00 

Lira K. Eksiltme gün ve saati 
1331 25 4 

75 ton ince benzin 29250 00 

mayrs 1936 pazartesi 
saat 14 

2193 75 4 mayıs 1936 pazartesi 
saat 14,30 

Yukarda yazılı iki kalem benzin !'azılı gün ve saatlerde kapalı 
zarf suretiyle alınacaktır. Şartnamesınj görmek i&tiyenler her gün 
ve eksiltme için müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat mak
buz veya mektuplariyle kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazruf· 
lan belli saatten bir saa~ ~vel Kasımpasadaki komisyon başkanlı
ğına vermeleri İnce benzının şartnamesi 146 kuruş mukabilinde alı-
nabilir. ( 1977) 1-1482 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR -

LUGUNDAN: 
Ankara Vilayetinde müdafaai hukuk semtinde .... Mahallesin

de ..... Sokağında 54 r.umarah evde oturan ve T. C. tebaasından 
olup Ankarada AnafartaJar caddeııiude 14 numaralı mahalli ikamet
gahı ticari ittihaz ederek ..... tarihindenberi Kıraathane ticare
tiyle iştigal eden ve Ticaret O?asının 1316 sicil numaıasında mu _ 
kayyet l::u1unan Alinin unvanı tıcareti Ali Candar olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci mad
desi mucibince dairece 15 . 4 - 936 tarihinde tescil edildiği ornn 
olunur. 1-1489 

Artvin inhisarlar 
l\'lüstak.il 1\ üdürlüğ .. n n: 

Hopadaki inhisar ambarlarımızdan Kars, Sarıkamış. Kağızman Ar· 
paçay, Iğdır, Cıldır, Gole. Ardahan, Tuzluca, Posof, Ogdem İnhisar 
idarelerine tahmini mikdarlarr ceman 332000 kilo ve muhammen be
deli 16500 lira tutan bilumum mevaddı inhisariye ile bu idarelerden 
mikdarları gayri muayyen ~evaddı inhisariyenin Hopaya kadar 
nakliyatı 16 _ 4 • 936 dan itıbaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
ı - Teminatı muvakkate 1237 lira 50 kuruştur. 
2 - Muvakkat ihale 30 • 4 - 936 saat 14 de Artvin inhisarında 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - İstekliler şartnameyi bedelsiz olarak Artvin İnhisarındaki 

komisyona girebilirler. (843) 1-1486 

SAYFA 7 

Hava 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
1 ci keıide 11 - mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000) liralık bir mükafat vardır. 

=== 

Sakarya apartımanı altında bir mağaza 
kiralıktır Kapıcı Ahnıede müracaat 

. t 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANI:.ARI UMUM 1 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU lLANLARI: 
Muhamemn bedeli 197000 lira olan (MJ)OO) ton yerli maden 

kömürü 29-4.1936 çar~mba günü saat 15,30 !kapalı zarf uşulU ile 
Ankara~a İ~are bi~as.ında s~tın ahnacakt~r. 

Bu ışe gırmek ıstıyen1erın 11100 lirciıık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,'30 a 
kadar komisyon Reisliğine verm~leri lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa :vez-
nelerinden almabilir. (804) t-1:'U3. 

İLAN ~ 1 
• 

Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin ~~lten kapalı bir binek 
otomobili 2 Mayıs 1936 cumartesi günü saat 10,30 da Ankarada ida. 
re binasında açık eksiltme yolile kiralanacalCtır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 99 liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikalarla otomobil $ahi~i olup Ankarada icra 
yı san'ata mezun bulunduklarına dair vesaikı komisyon Reisliğinr 
vermeleri lazımdır. ' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden te 
darik edilir. (836) 1-1469 

İmar üdınr·ğüı 
Kimden istimlak Muhammen bedeJ 

Ada Parsel Lira 
33 5 80 

edildiği Mahal esi Sokağı 
Sadet Ak Şemsettin Bendderesi 

66 2 ~o 
209 1 80 
236 10 50 

Fatma İnkılap Taht:ı konak 
Hüseyin usta Öksüzce Kavaklı 
Melek ve Mustafa tstiklal Teke 
Seride ve müşte· 
ıekleri Öksüzce Venışaı 242 9 80 
Abdullah Hacı Murat Köprü başı 422 10 100 
Hüt:eyin Sakarya .. 527 34 80 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30·4·936 per embt. 
günü saat on beşde bilmüzayecle satılacağından talipJerin İmar Mü· 
dürlüğündeki komisyona müracaatları. (827) 1-1450 

Lise, Oı·ta s ı ft ı 

v Bak.alorya 
lmtihanlanna hazırlık kursları 

Hususi Bizim l\~ektebte açıldı Tel: 2459 

Karaköse t ylığı dan: 
. 19597 lira 27 kuruş bedeli keşifli Patnos hükümet konağınm 
ınşaatı 12 mayıs 1936 gününden itibaren 19 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıstır. 

İhale 1 mayıs 1936 cuma günü ı;aat 15de Ağrı vilayeti defterdar· 
lığında müteı1ekkil heyet huzurunda icra kılınacaktır. Talipler iha· 
leden bir saat evel teminat makbuz ve mektuplnrmı komisyona ve• 
rececklerdir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 1935, 1936 senesinde 
yapılacak in aahn 12 bin lirası 935 senesi tahsisatından tesviye edi· 
leccktir. İş hakkında tafsilat almak istiycnler her gün Ağn defter· 
darhğrna müracaatları. (787) 1-1399 

Kuru o~ur 
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~ ANKARA p "I ."S ~ ~ Çocuk Doktoru : 
= ı-ı.. .ı..tı.~, - ~D s · uı ~ e § ~~ r. amı us ~~ = BU GECE = ~ ~ 
~ PAVlYONDA ~ ~~ Ankara Doğum ve Çocuk ~~ 
~ FEVKALADE BİR DEKORDA E: f.~ Bakımevi çocuk l · 
5 mütehassısı t"' 
5 BüYljf{ GALA DİNESİ Adliye Sarayı caddesi, Altan ~~ 
5 sokak Ortaç apartımanı ~~ 
5 Telefon: 3951 ~ 
§§ "THE SiX FONNY FELLOVı/S,, ORKESTRASI _ Her gün üçten sonra hasta· ~ i IŞTliNG E MEKAREN A ~ '"'"' ••h:~::sr ~ 
5 = Fransızca Dersleri 
§ Harikulade Şan töz = Bilhassa mükalemeye ehem-= - miyet verilir. İmtihanlara ha-

§ Sora v on Lasze wsk.a ;; zı~;:sta "Fransızca" rümuzuna a - mektupla müracaat. 1-1415 - -E Yemek fiyatı: 2 Lira -
il§ Elbise mecburidir. Masanızı tedarik ediniz. ; Teminatlı 

l!ı~ı~ııınııııı~~ııııııııııııııhııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııi Os t e rtag kasaları 
Gum t"Uk Muhafaza kıtalarında SU· Avrup'a ve yerli yapı çelik dosya 

h l k • • •vi} lİ dolablan 

ay o ma ıstıyen sı se Ziyaeddin Said Erim 
mezunlarıııa 

Giim~·l 1~1er Muha.faza. 
Genel Komutanlığın -
dan: 

1 - Sivil liselerden şehadetname alarak çıkacak ve çıkmış olan
lardan geçen vıl olduğu gibi Gümrük Muhafaza subayı yetiştiril
mek Ü?.ere bu yıl da Harp Okuluna sekiz okur alınacaktır. 

2 - Subav olup muhafaza krtalartna gelinceye kadar (orduya 
yetişen subaylara yapıldığı gibi) her masraf ve mektebe kabul dei
lecek sekiz okurun mektebe gelinciye kadar yol masrafları hükü
metçe verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece subay olarak gelenler yalnız 
muhafaza kıtalarr içinde rütbe alarak ilerliyeceklerdir. 

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

tiham vererek mezun olanlardan müracaat edenler imtihansız; 
B) İki ve iki seneden daha evel mezun olanlardan müracaat 

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

5 - Gümrük Muhafaza örgüdü için subay olmak istiyenlerin bu 
defa Harp Okulu Komutanlığından gazetelerle yapılan giriş ila
nındaki yazılara göre Temmuz 936 sonuna kadar doğrudan doğru
ya Harp okulu Komutanlığına ve İstanbul dışında bulunanların da 
bulundukları yerlerin en bUyük askeri komutanına veya Askerlik 
Şubesi Başkanhğma aşağıda yazıh belgeleri istidalarına bağlıya
rak müracaat etmeleri ilan olunur. 

A) Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
B) M ütehassrs tam bir sıhhi heyet tarafından tasdikli rapor ve 

aşı kağıdı (Aşı belgesi olmtyanlara askeri hekimlerce aşı yaptırılır). 
C) Mezun bulunduğu okulun şehadetnamesi ve okulun verece

ği hüsnühal kağıdıı 
D) Okula kabul olunduğu takdirde asker! kanunlar, nizamlar 

ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğine dair velisinin ve 
kendisinin birer teahhüd senedi; 

E) Sar'alı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çcrpınmak 
hastalığına müptela olmadıklarına dair isteklilerin velilerinin te-
ahhütnameleri. (798) 1-1445 

Taksitle satılık apartıman 
En lak ve Evtam Bankasından : 
Bankamıza ait, Anka.rada Isıklar caddesinde kain Turhanbey 

apartmanı dPnilmekle maruf BUyük apartman kapalt zarf usulile 
ve bedelini~ dörtte biri peşin, gerisi %9.l/2 faize tabi olmak şar
tile üç senelik taksitte ödemek Ü:>.ere satılacaktır. ihalesi 29.4.1936 
çarşa~ba günü saat onbfrde Ankaradaki idarei merkeziye binasın· 
da toplanacak satış komisyonu huzu.runda yapılacaktır. Müzayede
ye İstanbulda iştirak etmek ist~yenler teklif mektuplarını mezkür 
tarihte nihayet saat ona kadar lstanbul şubemiz müdürlüğüne ver
miş bulunmalıdır. 

APARTMAN: = 187 .50= metre murabbaı arsa üzerine bina e
•dilmis bit bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak 
ü1.ere. yedi kattan ibaret olup senede =8.000. = sekizbin lira irad 
teminine müsait mükemmel bir akardır .. 

BODRUM KATTA: apartman dairesinin odun be kömür de
poları ile motfülü su mcıh?:eni, bekci ve kanıcı odaları ve aynca i
k.ımcte eıverisli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
m~ vcuddur. 

ZEMİN KATTA : 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadı.r. Bu 
kısrmrla her bir daire üç oda bir mutbah, bir heta ve banyodan iha
rettir. 

Bf RfNCİ KAT : 3 ve 4. İKİNCİ KAT : 5 ve 6. ÜÇÜN CÜ KAT: 
'.i ve 8, DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi o
lup her bir dairerle heş oda bir mutbah bir hela bir banyo ve bir 
koric1nr hulunm;ıktadır. 

ÜST KAT: önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu
maralı d;ıireleıden mütesekkildir. 

Bu k rsrrndaki daireler: Üç oda bir matbah bir hela bir banyo 
<lan ib;ı •ettir. 

Apartmanın biitün daireleri su, elektrik havagazı ve banyo te
sisatını haizdir. Asansör tesisatma müsait bir menfesi mevcuddur. 

Mü zayedeye girmek için ihale gününden evvel dokuzbin lira 
depozito vatırrılması veya buna muadil bir teminat gösterilmesi 
lazrmrlır. Apa.•tm;ını görmek istiyenlerin kapucuya ve fazla maltı
mat edin:nek ve satış şartnamesini almak istiyenlerin de ihale gü
n üne kad;n Ankarada genel direktörlük muameliit direktörlüğüne 
wvahttt lstanbul<la şubeniz müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
n·••. ( 722) 1- 1299 

İstanbul - Galata 
Voyvoda caddesi 40 • 42 

1-1339 
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! Dr. Halil Çıray İ 
J N ümune hastan esil 
1 Doğum ve Kadın İ 
@ § ! hastalıkları l 

1 Ü:c~ d:r~k~~. ~5~ :e~ş:. i 
~ hir her gün 3,30 dan 7 ,30 a ~ 
g kadar hastalarını kabul eder.~ I 1-1451 & 
il 111111,aH1«11l!lıtlllllllli.UlllRlllllUllllllllllllllll!llHlHIHllllrJllllltllnlllllı~ 

Kiralık ucuz 
apatman 

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

1-1462 

Satılık arsalar 
Yeni şehirde Atatürk bulva

rınd<> eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Malıye şubesi karşısında. 

Telefon. 2123 e müracaat. 
1 - 1155 

Acele satılık otomobil 
503 modeli kapalı bir fiat oto

mobili satılıktır. Görmek isti
yenlerin Ulucanlar çarşısında 

Kasab Bay Aliye müracaatları. 
1-1434 

tuzıı 

En hoş meyva tuzudur. 

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Bevo~lu İstanbul 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare 

eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmdv 
Ulus Basımevinde basılmrşl11. 

• 

.. J 
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Günlük kasa mevcudunuz Kıym etlı eşya ve evrakımz için 

H er boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler · 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankaranın Saraç Sinan ma
hallesinin 14 numaralı İzzetin e
vinde otururken şimdi nerede 
olduğu belli olmayan Fatma ya: 

Kocanız Ahmet tarafından a
leyhinize açrlmış olan çocuk tes
limi davası üzerine namınıza çı· 
karılan davetiye orada bulunma
dığxnızdan ve ikametgfilıınızın 
meçhul olduğundan bahsile bila 
tebliğ geri geldiğinden mahke
mece ilanen davetiye tebli ğine 
karar verilmiştir. Muhakeme gü
nü olan 4.5.936 pazartesi saat 14 
de mahkemede bulunmanız veya 
bir vekil göndermeniz lüzumu 
ve aksi takdirde muhakemenin 
gıyabınızda yapılacağı tebliğ 
ll'akamına kaim olmak üzerf' ilan 
olunur. 1-1499 

Kiralık veya satılık ev ı 
Cebeci çeşmesi caddesi Sey-

han sokağı N. 9 1-1497 

Satılık ev aranıyor 
Yenişehirde (5000) liraya ka

dar bir ev veya (1500) liraya ka
dar bir arsa aranmaktadır. İlan 
memurumuz B Galibe baş vurul-
ması. Tel. 1064 1-1496 

ZAYİ 
Garp hudud liva karargahın

dan aldığtm terhis tezkeremle 
hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskileri
nin hükmü yoktur. 

Çankırı İlbaylığınm İlgat il
çebayma bağlı Kızılıbrık köyün
de 325 D. Hacı oğullarrndan 

Mustafa ·oğlu Cafer · 

ANKARA BELEDiYE 1 
RElSLlGJ İLANLARI 

İLAN 
Anafartalar caddesinie 11 nu· 

naralı ı;oağaza 1 haziran 1936 
dan 31 mayıs 1937 gününe kadar 
pazarlık suretile kiraya verilecc
~inden ve taliplerin şartnamesi
rıi görmek istiyenler her g\in ya• 
n isleri kıı1emine 24 nisan 1936 
cuma günü saat on buçukta Be. 
lediye enciin"("n\rıe gelmeleri i • 
'<in rılıınur (R?Q) 1-1454 

l(iralıl{ ha~ 
Seyran mevkiinde eski icra 

veznedarı Nurinin bağ hanesi ki
ralıktır. 

içindekilere müracaat. 
1-1476 

Evl{af Um.um l\ılüdüı:lüğünd~11.ıı : 
Tcn:in edilen 

Teminat bedel Numarc-sı Mevkii 
Pafta Aada Parsel Lira Kr. Lira Kr. Cinsi 

74 406 18 113 - 1500 - ahşap di.ikkan 87 ' 220 Aslanhane mahallesi atndzarı soka ~[ 

92 460 1 23 - 300 - " •• 95 / 131 Aslanhane mahalesi Dedebev yokuşıt 
86 439 4 53 - 700 - ,, 

" 125 1191 Aslanhane mahallesi saraçlar sokağı 
86 439 11 38 - 500 - ,, 

" 128 ' 198 Aslanhane mahallesi 
86 439 20 75 - 1000 - .. ,, 130 1207 Aslanhane :rıaha!lesi c:~r;\çlar sokağı. 

26 293 36 - 475 - {95) metre 105 Doğanbey n.ıahdllesi karyağaı ~okak, 

murabbaı arsa 

Yukarda yazılı vakıf akarlarla vakıf arsanın mülkiyetleri açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. 
İhale 20-4-936 pazartesi günü saat on beşte ikinci evkaf apartımanında varidat Müdürlüğünde yapıla
caktır. Satış şartlarını ve tapu senedini görmek isti yenler her gün bu Müdürlüğe gelebilirler. İstekli .. 
lerin gününde müracaatları. (743) 1-1285 ...... $ T&Pl ·-- t• 

S-iNEl\IALAR (KULÜP] ı ( YENi 

BUGÜN BU GECE 

Dokunma k.alhime 
FRANZISKA GAAL 

Baştanbaşa zevk, neşe ve kahkaha 
filmi. Ayrıca FOX JURNAL'in 

yeni havadisleri 

1 

BUGÜN BU GECE 

Hava k.ahraman1~~rı 
V ALLACE BERRY'NİN 

Şimdiye kadar görülmemi~ er:ı
salsiz harikası. İlaveten FO=~ 

JURNL 'in en yeni dünya ha'11er>'l'İ 


