
ON YEDiNCİ YIL NO: 5288 

Türk Spor Kurumu Kongresi 
C1ımuri11et Halk Partisine 

hcığlılık kararını 
alkışlar içinde onayladı 
Dün öğlede11 evvel Rahmi Apak'rn başkanlrğı altında 

nizamname müzakeresini bitiren Türk Spor Kurumuna (Par -
tiye bağlılıkları Genbaşkurca onaylanmış, hük~i şah~iretler 
bulunıırsa onlar da Büyük Kurultaya delege gonderebılırler .. 
kaydı vardır. Türk Sporcuları Türk Spor Kurumu, kendisini 
yurdun kurtuluş ve yeni baştan kun~luşunu temin ~~i~i ~~k v_e 
,•üksek sryasal bir tesisi olan Cumurıyet Halk Partı~ı~ın oz b~r 
çocuğu ve onun bünyesinden bir parça sayar. Partının bu yem 
hükmü içine yurd kurumları arasında ilk girme şerefini ~rumu
muzun almasının Kongremizce karara bn(:lanmasını teklıf ede · 
riz.) mealinde verilen kırk kadm· imzalı bir ta!lriri ittifakla ve 
uzun alkışlarla kabul ederek bu kararı Cumuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliğine arzeylemeği başkanlık divanına havale ey-

lemi§tir. 

T. İ.C.İ. «Türk Spoı Kurumu» adrnr aldı 

Yeni idare heyetini de se<:en kon,!!re~ diin 
öaleden so~ra cal ısmalarıııı hiıirdi 

e _, ' 

Dünkü toplantıyı idare eden kongre ikinci başkam Bay 
Rahmi Apak, katiplerle birlikte 

liğe F etgeri, su sporlarına Celal, dağ
cıhk ve biniciliğe saylav Şükrii Ko
çak, atıcılığa Erzurum saylavı Fuat, 
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~,ıBOGAZLAR iÇiN ŞAŞILACAI( HABER 

,. 
Kongrenin dünkü soncelsesinde Türk 
Spor l:ıurumu başkanlığına seçilen 

general Ali Hikmet 

tenis ve voleybola saylav Süreyya, 
iskmma eski baskan Fuat, b~siklete 
Hüsnü Naili, sağlık dairesine Dr. Şev- İ 
ket Kansu, müfettişliğe saylav Ad
nan, genel sekreterliğe Nizamettin 
Kırşan seçilmişlerdir. 
Sıhhi durumndan dolayı hizmetin

den ayrrlmağı dileyen e!Oki başkan 
Erzurum saylavı Aziz Ak·ürek'in 
yaptığı büyük başarılar kongrece ha
raretle alkışlandık an 5onre ~end' si 
onursal üyeliğe seçilmiş ve İ.;t=mbul
daki işleri dobyıı ivle Ankarnva ge
lemiyeceklerinden dol<n .... sedlmiyen 
eski atletizm hHşkanı Felek Burhan. 
su sporlcm başkaaı Amiral Mfhmet 
Ali ve müfetlİ;. Ma; .. lUC.: Ağa!.ıey'n 
mesbuk hizmetlerinc!en dolay' ken
dilerine tesl•kkiir edilmesi kararla~tı-. ~ 

nlmıştır. 
Se,imden sonra başkan Ccneral 

Ali Hikmtt şu gü1:el s!:>y!evi vermiş
tir: 

- Ar~adaşlcır: 

Türk Spor Kurumu Ba~kanlığına 

beni seçmek suretiyle hakkımda gös· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Gfıya boğazların askerlik dısı , 

bölgesini işgal etınişiz 
Bazı ajanslarca verilip oldukları gibi ve hayret icinde kala

~ak neşrettiğimiz telgraflarda, boğazların askerlik d~sı böfoesini 
ışgal ettiğimiz bildirlmektedir. Anadolu Ajansı'nrn ·bu haber 
hakkındaki tekziblerinden anlaşılacağı üzere bunun kötü bir 
yanlı~lık eseri olduğu besbellidir. Bu telgraffor şunfordır : 

Paris, 18 (A.A.) - Havas ajan- Hk dışı bölgesinin tekrar is,...alini dün 
sı, türk kıtalarmın Boğazlar askerlik akşam kararlaştırmıştır. Ş:fakla be· 
dışı bölgesini İşgal ettiğine dair fs
tanbuldan ald(ğı bir haberi ihtirazi 
kayıtlarla dercetmektedir. 

* Londra, 18 (A.A.) - Havas a
jansı Boğazlar askerlik dışı bölgesi-

nin türk askerleri tarafından 

edildiğini haber almaktadır. 

işgal 

Fakat 

bu hususta henüz teyid edici hiç bir 
malumat gelmemiştir. 

::,Londra, 18 ( A.A.) - Anadolu 
ajansı Boğazların askerlik dışı böl-

gesinin işgal edildiği haberlerinin e

sassız olduğunu tebliğ etm~ktedir. 

Ancak gelen haberlere göre kabi

ne Atatürk'ün reisliği altında yaptığı 
fevkalade toplantıda Boğazlar asker-

un 

Ço 

raber türk ordusuna mensup kuvvetli 
müfrezeler Gelibolu yarımadasının 

bütün sevkulceyş noktalarını işgal 
etmistir. 

* Londra, 18 ( A.A.) - Anadolu 
ajansı bu hafta içinde Atatürkün re-

isliğinde hiç bir kabine toplantısının 
yapılmadığını bildirmektedir. 

* Londra, 18 (A.A.) - Gazeteler 
bu sabah Çanakkalenin askerlik dışı 
bölgesini gösteren haritalar ve Ata

türkün resimlerini "Boğazları örten 
büyük esrar" ve Avrupa hükümet 

merkezleri hayret içinde gibi büyük 

harfli başlıklarla neşı·etmektedir. 

(Sonu 4. Üncü sayfada) 

Dil Yazılaı·ı 

Anlatan l{elimt•le rin <(Günes. Dil» 
' esasları ıa o-Öre 

~ 
analizi 

BOL 

Türkçede çokluk anlatan söz -
lerden biri de (bol) sözüdür. Bu 
kelime bugünkü dilde iki anlama 
gelir: 

1. - "Çok, istenildiğinden faz
la, ne kadar istenirse bulunabilir" 

iV. 
manasına çokluk anlamlı kelime
lerden biridir. "Bu sene mahsul 
boldur." sözünde olduğu gibi. Bu 
anlamda kelime mükerrer olarak 
ta kullanılır: "bol bol" denir. 

13 ler, bir anlaşmıya varamadıktan sonra 

il. - "Dar'' ın zıddı olarak "ge
niş" manasına gelir. ''Bu caket ona 
bol gelir." gibi ki caketin tamam 
uyması lazım gelen vücuda nis
petle daha fazla geniş olduğunu 
anlatmak üzere kullamlrr. 

Türk spor kurumunun kongresi 
dün sona ermiştir. Saat 9 da say 
lav Rahmi Apak'm başkanlığı altın
da açdan kongre hararetli münakaşa
lardan sonra yeni nizamnameyi mad
de madde ve heyeti umuıniyesiyle 
münakaşa ve tasdik eyledikten ve 
bazı mühim takrirler dahi kabul ey
ledikten sonra yeni seçimi yapmıştır. 

Kurumun başkanlığına general 
Hikmet ve As başkanlığa saylav Ha
Jit Bayrak seçilmişlerdir. 

l talyanların söylenen· sulh Bartları şunlardır : 
Kelimenin etimolojik şekli şu

dur: 

(1) (2) (3) 
( oğ + ob J ol ) 

İdare heyetine, futbola Hamdi E
nıin, atletizme Vildan Aşir, güreşçi-

Giindelik 

srRIYE lŞLERt 
N. A. KÜÇÜKA 

Herkesin gözleri gittikçe karı
şan büyük dünya meselelerine di
kildiği şu sırada komşu memleket
lerde hayli önemli hadiseler cere
Yan etmektedir. Türkiye, "içte ve 
dışta barış" ı umde edinmiş ve O· 

nu büyük politikasının temeli say· 
tnış bir memleket olduğundan sı· 
nn-Iarımız dışında geçen ve haya~ 
~i nıenfaatlerimizi bozmıyan hadj
seleri, iştahlı bir alaka ile kova -
lanıayız. Ancak asırlarca birlikte 
Yaşadığımız bir milletin mem)eke
tinde geçen işleri "iyi niyet" besli. 
ren bir komşu sıfatiyle öğrenmek 
ısteriz. (Yeni Türkive) Lozan' da 
doğarken, (Vilson) prensiolerine 
bağlı bir devlet sıfatiyle (mis'.-\kt 
tnilli) hududunun dmnda k;ıı.lan 
ve türk olmıyan mil!et1erin ic;tik
lalini tanıyarak onl"r' kendi haş· 
larına bırakmıştık. Bu mernlek~t
!er ahalisi henüz kendi kendi!~ ... · ni 
ıdar:e edecek vaziyette olml'l.drk
ları behanesiyle lrak'ta ln~iltere 

(Sonu 6. ıncı •ayfoda) 

1 - Habeş ordusunun teslim olmasr j/ 3 - Adisababa'nın işgali 
2 - İmparatorun yerinden indirilmesi, 4 - Demiryolunun kontrol edilmesi, 

Paris, 18 (A.A. )- Pertinax, echo, 
de Paris gazetesinde yazıyor: 

Dün B. Alosisi'nin şifahi olarak bi. 
rer birer saymış olduğu mütarekeye aid 
şartlar şunlardır: 

1. - Habeş ordusunun teslim olma-
S1, 

2. - Neçaşinin hal' edilmesi, 
3. - Adisababa 'nın İşgali, 
4. - Cibuti - Adisababa fransız hat· 

tı üzerinde hususi bir murakabe teşkila. 
tı vücuda getirilmesi. 

Roma, 18 (A.A.) - Salahiyetli mah
filler, 13 !er komitesinin uzlaştırma te
şebbüsünün akamete uğramasını tefsir
den çekinmektedir. Teşebbüsün uğramış 
olduğu bu akibet, Roma siyasal mahfil. 
!erini asla hayrete düşürmemiş, çünkü 
bunlar hiç bir zaman milletler cemiyeti
nin bu işte muvaffak olacağına ihtimal 
vermemişlerdir. 

l ~al yan görüşü evvelce ne idiyse, ge
ne odur. Edilen tahminlere göre, ital· 
yan hükümeti Habeşistan' daki hareket. 
]ere devam edecek ve mareşal Badoglio' -
ya biran evvel Adisababa'yı İşgal etmek 
emrini verecektir 

Roma siyasal mahfilleri, Avrupa'da 
İtalya aleyhinde olması ihtimalli her 
hangi bir harekete karşı koymak üzere 

kara deniz ve hava kuvvetlerince her 
t 

türlü tedbirleri almış bulunduğunu kay-

detınektedi..let'. 

1\IISIR, ZECRİ TEDBiRLERi 
KALDIRIYOR 

Kahire, 18 (A.A.) - Mısır hüküme
ti, hadiselerin tazyiki altında, 1 talya'ya 

Negüsün tahtım bırakacağı söylenen 
habeş veliahdı 

karşı tatbik olunan zecri tedbia·leri ha. 
fifletmeğe karar vermiştir. Finans ba
kanlığı, dün neşrettiği bir kararname i
le ltalya'dan kitab, tıbbi müstahzerat, 
cerrahi aletler, ziraatla ilgili İptidai 

maddeler, makine ve ev eşyası gibi mal
ların Mısıra sokulmasına izin vermiştir. 

Bundan başka, aynı kararname, zec. 
ri tedbirlerin tatbiknden önce Mısır hü
kümetince satın alınıp bedelleı·i öden
miş her türlü eşya'nın da memlekete 
1ıirmesine müsaade etmektedir. 

İNGlLtZ GAZETELERİ ZECRİ 
TEDBİRLER İSTİYOR 

Londra, 18 (A.A.) - Cenevre gö
rüşmeleri etrafında Nev Kronikle gaze. 
tesi diyor ki: 

''Milletler cemiyeti için, ya B. Mu
solini'nin kazandığı zaferin semerele
rinden faydalanoıa51na mani olmak ve 
yahud ki bu işte bizzat hezimete uğra
dığını teslim etmekten başka şık yok. 
tur. Şayet cemiyet bu ikinci şıkkı ihti-

• yar. ederse, o zaman bu, İngiltere için, 
nesıllerdenberi başına gelmemiş en bü
yük, en kat'i, en utandırıcı bir yenilmek 
olacaktı ... Milletler cemi.yeti, eJindeki 
bütün, kuvvet ve vasıtalarla ltalya'ya 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

( 1) Oğ: Çokluk anlamına ana 
köktür. 

(2) Ob: Ana kök anlamını üze
rine alarak kendinde temessül et
tiren prensipal elemandır. 

(3) Ol: Çokluğun alelıtlak, şa
mil, engin olduğunu göstererek 
kelimeyi sıfatlaştıran ektir. 

Kelimenin etimolojik şeklinde 
şu iki değişme olmuştur: 

1. - Ana kök, kendisini temsil 
eden elemanla kaynasmıştır. 

il. - Ana kök içinde kaynaşan 
prencipaJ elemanın ba~ındaki vo
kal de düşmüştür. 

Böylece ( oğ -+- ob + ol - oğo
bol obol -= bol): alelıtlak çok
luk kendinde temessül eden her
hangi bir şeye verilen vasfı anla
tır. 

Bu cokluk savı bakımından o
lursa ''bol" un birinci anlamına, 
en bakımından olursa ikinci anla
mına uyar. 

Poly 

Not: 1. - Grek dilinde "müte
addit; nombreux'' anlamına olan 
"polys'' kelimesi ve bundan alına
rak Avrupa dillerinin hemen hep
sinde bilim terimleri olarak kul
lanılan kelimelerin başına konu
lan ve "çokluk" anlatan "poly'' 

(Sonu 2. İnci sayfada) 



Kemal.ist diplomasi 
Bundan beş on yıl önce olsaydı, 

Kemalist diplomasi'nin bariz vasıf
larını göstermek için onu osmanlı 
diplomasisi ile karşılaştırırdık. Fakat 
bugün, hem osmanlı diplomasisini, 
hem de Avrupa diplomasisini, kar
~.ılaştırma unsuru kabul edebiliriz; 
Kemalist diplomasinin yapıcılık te
meli. o kadar genişlemiştir. 

Kemalist diplomasinin kaynağına 
gidersek, bunu, Erzurum ve Sivas 
kongrelerinde buluruz. Bunlar, o 
günlerdir ki. muzaffer emperyalizm, 
osmanlı imparatorluğunun vefatı 
vak'asmı tesbit etmek isinde bile as
la aceleye tuzum gör~iyerek onun 
sadece terekesini daha iyi taksim e
debileceği anı beklemektedir. Ve pa
dişahın delegeleri kançilarya anti
şambrlarma yataklarını sererek ve 
zilleti kendilerine yorgan yapcırak 
bekleşmekte ve ne ti.1r1ü hi.ikiimleri 
ihtiva ederse etsin her hangi °l)ir ba
rış kararma imzalarını atmağa hazır 
bulunmaktadırlar. Erzurum \ e Si
vas' ta toplanmış olan millet de
legeleri ise, .. Milli misak" m peşin

dedirler. Ki sonr:ıdan, bu "Milli rni
~ak" türk kurtul•ı":·ınun ımabel(Tesi 
olacaktır. ' "' 

Demek oluyor ki, Kemalist diplo
masi, Kemalist rejimin diğer mües
seseleri gibi Erzurum ve Sivns'ta 
doğmuştur. Yalnız, burada, hadi
senin şekli ile özünü birbirinden 
ayırmamız lazımdır. Erzurum ve 
Sivas kongrelerini toplayan adam, 
az önce Samsun'a çıkmış olan a
dam olduğ~ııa göre, Kemalizmin 
kendisi gibi diµlomasis!ne de kay
nak arark~n. bunun en ilk ve 
en temiz başl.mgıcını gene büyük 
şefimizin dimağında ve millete 
karşı duyduğu sonsuz sevıri<le a
ramalıyız. Nitekim, E rzuru~.., ve Si
vas günlerinden Dumlupınar ve Lo
zan günlerine kadar, Türkiyenin mu
kadderatını tayin eden hadiseler, hep 
büyük şefin sevk ve idaresi altında 
inkişaf ederek ve türlü mert..alele 
k .. tederek bizi bu günümüze ulaş

tırmış! rclır. 
Diyelim Sivas gününde, diyelim 

C11muriyctin ff' nı gününde yahud 
diyelim hattı burün, h" diseler hiç 
kimse icin o/o 100 bir bellilik göster
miyord ı. .Şefin dimağında fakat, 
Samsun'a çıkış ile bu ,ünkii "Boğaz
lar notası" nı veris arasında muva
sala. ne şüphe ki bir ] attr müstakim 
takip etmiştir. Bir gi.in tarih, bu hat
tı müstakimin muhtelif böli.irnleri ü
zerinde dumrlcen, görecektir ki, her 
bö'iimi.in ge irrriş t lduğu kararlarla 
hal tarzlarr ayrı fakat bütün bu ka
rarlarla hal tarzla;inı tayin eden kanu
~iyet ~yn~ kalmrştır. Bu kanuniyet, 
Kemal•zmın hem teorik bazlarını 
h,.m d 0 pratik metodunu veren bü
yiik Sf'fin her defa<>m<la ve her fır
S<1tta mill~tine v~ arkadaşlarına tek
rar ettiği bir derstir. 
B1 ınun teorik bazlarını şöyle ifade 

ed.-biliriz: 
l. Kemalizm, millet menfaatleri

nin tarif ve tavininde taviz tammaz; 
2. Çi1nkii KemAlizm, milletin ile

ri menfMtlerinin dinAm;k bir tarzda 
idrakinclen ve pazArlık kamlanm 
hem İçeriye hem dı nrıya doğru ka
payıcı bir irade ve karar kuvvetiyle 
temininden ibarettir. Bu hususta ta
viz t~ımnaaı, kendini inkar etmesi 
demektir. 

Kemalizmin prcıtik metodlarma 
gelince. bundn da, Şef in müdahale 
ve kararlanndaki hususiyetleri tet
kik edPrsek, şunlan uöriivoruz: 

l. Daima real;st kalmflk; 

sı politikanın en güzel bil· realizm 
Örneğini vernfo;tir. 

Pratik metod bakımından ifade et
meğe çalışhğımız 2 ve 3 numaralı 
noktaları ise, mücadelenin fstanbul
dan değil Anadolu' dan yapılabilece
ğine dair olan keskin müşahedede ve 
bir de Entente devletlerinin nereye 
kadar beraber gidip nereden itibaren 
biribirlerinden ayrılabileceklerinin 
tayininde maddeleşmiş görürüz. 

Dördüncü noktayı yani davanın 
oln-un bit- hale o-etirilmeııini. Ankara 
Büvük Millet Meclisi ordularının za
ferleri terrıin eder. 

Müdahaleye gelince, onu Lozan'a 
giderken, padisah d"'legasyonunun, 
hiikümct ve reiimi ile maan hazfe
dilf"""<;İT'!rle gi:lrfüüz. Cünkii daha ön
ce, Londra kon'eran<ıı'nda, millet 
davası denilen elsüriilmez "bütün" 
az ka1<>m iki delegasyon arasında bi; 
pazarlık mevzuu vaziyetine diişe
cekti. 

Kemalist diplomasi, padiRah dele
gasyonunu Londra'va Pi.derken can
tasma aldığı halde, Lo~an'a gider
ken cantacımd~n c.ıkarn'l'sbr. 

$imdi, bir de bugünkii "boNazlar 
notası" meselesini tetkik edersek, 
görürfo: ki, yukarda bahsf"ttiğimiz 
teorik baza ve pratik meto<la giren 
bütün nokta1M, avnı ustl'\ elinin in
ce tertihi d:ıhilinde tatbiklerine ka
vuQrrıu~lardır. 

Bu hususta uzun bir tahlili daha 
sonra yazaca;ry>nız bir ya7.ıda yan
mak istey;z. Bur<'da yalnız pratik 
metodun S inci noktası üzerinde du
rahm: 

5. MüdahalPnin nnınr kollıyarak 
anmc1a mi.i,:ı:.hale etmek. 

İtalya - Etiyop,,a - Lokarno - A
vn~tııryanm nskerlik hiznıeti kararı. 
Bu Üç mesele arasmda hC\reket ve 
miirfohale ecl}lrni~ nlc::a,,dı, "mildaha
Jı.~'nin zamam" tavin edilmicı olurdu. 
f-.Jrnt "müd.::ıhale'nin ~nı" b~ üc me
seleden ancak soJlra pelebilirdi. Çiin
kii (ve hurada .. fartlarm iyi tetkik 

edilmesi" nnkt""'! i "' knrsılasıvoruz), 
bu i.ic mf"cıe]e ile n1Akadar devletle
rin h"rrl{et edis tarzları ile bi..,im ha
reket ed·s tarzımız arasında, "jüriclik 
miieyYideleri karşıda bırakıp tanı
mı:-mak" i e "vnnmf\ alm avnca bun
lnrdıın da istifade etmek" farkı mev
cuddur. 

KrmalH cliolomasi, vaptığı mü
dahaleyi anında yapmakla. bu üç ay
rı ve yabancı meseleyi, kendi dava
~mm mi;d~faasmda, iiç indirekt de
lil gihi kullanmcı.Ya muvaffak olmus
tur. Bun1m icindir ki bugünkü poli
tika diinvrı.smd:=ı. bilhassa muahede
lPrin tadili gibi ha~~as bir noktada 
k;:)ç C'erevı=m var~a hunların hepsi de 
Tiirkiye'nin bu harP-ket!ni doğru ye
rinde ve korekt }-, .. Jmnştur. 

Rnrhan BF.LGE 

Gül yağı 
Son günlerde alıcılar 

çoğaldı 
Son günlerde gülyağ alıcıları art

mıştll'. Amerika, İngiltere, Fransa ve 
Almanya ıtriyat müesseseleri memle
ketimizden gillyağı istemişlerdir. 

Memleketimizin senelik istihsalatı 
1000 kilo kadardır. Bunun istekleri 
karşılayamıyacağı ve fiatların artaca
ğı söyleniyor. Şimdi gÜlyağı fiatları 

safiyet derecesine göre kilosu 200 li
radan 400 liraya kadar satılmakta· 

dır. 

2 Davayı ve davanm malzemesi- "ıııııı~ııııııı.11.111. 

ni ku urs11z tetkik etmek; f Z 
3. İyi haznl<>nmak, yani şartları Kffil\ J 1 ZAMB.ı\K 

gü..,.,,.f ölçrniiş olmak: 
4. Üç birinci noktaya göre, dava

yı nf rrım bir hale getirme?,: 
5. 1iid,.,ha1e'nin anmı kollıyarak 

an•rırla müd::ılıale etmek. 
Kemalist diplomasi ilk büvük za

ferini Lomn'da kaz:mmıştır. Ln:ran·
ın teoı:ik ba7lamu E....'7.urum ve Sıvas 
kongrel~ri ile "MiUi Misak .. ta bu
lun17. 

"IVT;lli Mi k•', bize pratik meto
clıın ilk nflktasını da verir. Atatürk, 
••Milli Misak .. m içine realize edile
! ·ı ~~ı, orıve:leri almakla milletlerara-
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Romeıı talebeleri 
şeref ine 

İstanbul, 18 - Romen talebeleri 
şerefine bugün şehir tiytarosunda 
bir konser verildi. Milli oyunlar oy
namh. Karşılıklı samimi nutuklar 
söylendi. ' 

Bir tren kazası 
İstanbul, 18 - Bu sabah An.kara

dan Haydarpaşaya gelen katar Mal
tepe istasyonunu 200 metre geçince 
tel örgünün üzerinden atlıyan Kemal 
adında bir mektepli çocuğuna çarp
mış, makinist çok güzel ve yerinde 
bir hareketle soğuk kanlılığını mu
hafaza ederek treni durdunnuştur. 
Ve genci muhakkak bir ölümden 
kurtarmıştır. Kemal yaralı olarak has
taneye kaldmlmışbr. 

Üsküdar tramvay §İrke
tinin bilançosu 

İstanbul, 18 - Bugün Üsküdar 
tramvayları umumi heyeti toplandı. 
Ve senelik bilançoyu müzakere ve 
kabul etti. Şirketin zararı yoktur. 
75 bin liralık bir karı vardır. Buna 
amortisman dahil değildir. 

Halk evinde ı 
Ehemiyetli bir konferans 

Önümüzdeki salı günü halkevin
de, Türkiye genel kimyagerler kuru
munun hazırladığı ehemiyetli '\'e en
teresan bir konferans vardır. Yük
sek ziraat enstitüleri zirai lıam med
deler teknolojisi enstitüsü direktörü 
Prof. Dr. O. GcrngToss tarafından 
verilecek olan bu konferansın mev
zuu "Buğday unlarının pişirme kabi
liyet ve bunların tecrübi olarak tes
biti" gibi istisnasmz herkesi yakm<lan 
alakadar edecek bir değerdedir. 

Konferansın özü, pişme kabiliye
tine tesir eden, birbirini taınamlıyan 
muhtelif kimyevi Fiziko - Şimik (kol
loid kimyasına ait) faktörler; pişme 
kabiliyetinin tayini için muhtel~f tec
rübelerdir. Bu tecrübeler salona ge
tirilen aletlerle yapılacak ve getiri
len modem aletler hakkında projek
siyonla izahat verilecektir. Konfe
ransa herkes gelebilir. 

Belediyenin alacağı zam 
İstanbul, 18 - Belediye telefon, 

havagazı ve elektrik ücretlerine ya
pılacak zam karşılığı ile Yeni cami 
etrafını istimlak ederek açacak, Eyüp 
planlarını yaphracak, lstanbulda ye
ni bazı caddeler açacaktır. 

"(T) , lJ~,, un Dil Yazıları 

(Başı l. İnci sayfada) 

prefiksi "bol'' kelimesinden baş
ka bir şey değildir. 

Etimolojik şekillerini karşılaştı
ralım: 

(1) (2) (3) (4) 
Bol : oğ -: ob + ol l- . 
Polys: oğ + op ol+ is (ğ) 
Poly : oğ + op 1· ol + iğ 

Görülüyor ki kelimenin her üç 
seklinde, asıl anlamı kuran ana 
kök ile elemanlar hep birdir. (2) 
numa "h elemanın konsonu "b'' 
ve ''p" olabilir. Çünkü bunlar hep 
bir kategoriden ve avnı semantik 
fonksiyonda olan iki konsondur. 
( 4) numaralı (iğ) ve ondan de
ğişme (is) ekleri ise kelimenin ma
nasını tamamlıyan ve isimlendi
ren unsurlardır. 

Mulıi 
Not: 2. - Latin dilinde "müte

addit: nombreux" anlamına ge
len "multus'' kelimesi ile bundan 
yapılan ve bilim terimi olarak he
men bütün Avrupa dillerine geçen 
"multi'' prefiksi de "bol" kelime
sine ''yapılmış olmaklık" anlamiy
le bir "t'' elemanının ilavesinden 
doimuştur. Bu ''multus" kelime
sinden eski Fransızcada hem sı
fat, h~m de zarf olarak knllanılan 
"moult'' kelimesiyle İtalyanca 
"molto", lspanyolca ''mucho'' ve 
eski Provansalca "molt'' kelime}~ 
ri de doğmuştur. Bunlardan yal
nız lspanvolca kelimede hem ''l'' 
hem de "t'' elemanlarının ortadan 
kalktı~ını ve bunların yerine - İs
panyol imlasında ''ç" gibi okunan-
bir "eh'' konsonu geçtiğini görü
yoruz. Böylece kelimenin İspan
yolcasında mutlakiyet ve vuku 
anlamları yerine - "çok'' kelime
sinde görÜlen • oldukça geniı sa
ba anlamı kaim olınuı oluyor. 

İspanyolca kelimenin etimolo
jik tekli şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
( uğ + um + uç + oğ ) 

( 1) U ğ: Çokluk anlamına ana 
köktür. 

( 2) Um: Ana kök anlamını ü-
zerine alarak temsil eden prensi
pal elemandır. 

(3) Uç: Bu anlamın oldukça 
geniş bir sahaya yayıldığını gös
teren ektir. 

( 4) Oğ: Kelimeyi isimlendiren 
ve manasını tamamlıyan süfik.stir. 

Şu halde (muço) kelimesi, "ol
dukça geni' sahaya yayılmq bir 
çokluğun adı" olmak lazım gelir. 

Latin, Fransız, ltalyan, eski 
Provansal kelimelerin etimolo -
jik §ekillerini (bol) ile birlikte 
karşılaştıralım: 

(1) (2) (3) (4) (S) 
Bol : oğ + ob + ol + . + . 
Multus: uğ + um + ul + ut + us (ğ) 
Multi : üğ + ü.rn + ü1 + üt + iğ 

Mo11Jt : uğ + um+ ul + ut+ . 
M olto : oğ + om + ol + ot + oğ 
Malt : oğ + om + ol + ot + . 

(1) Oğ, uğ, üğ: Çokluk anlamı
na ana köktür. 

(2) Ob, um, iim, om: Ana kök 
anlamını üzerine alan prensipal 
elemandır. Bundaki (b) ve (m) 
konsonlarının aynı kategoriden 
olduğu ve aynı semantik fonksi
yonu yaptığı maliirndur. 

(3) Ol, ul, ül: Hep manaya şü
mul ve mutlakiyet veren (. + l) 
eklerinden ibarettir. 

Kelimelerin umumi anlamı bu
rada tamamlanır. Fonetik ve mor
folojik olarak (Bol, mul, mül, 
mol} şekillerini alaın kelimele -
rin hepsi de umumi ve mlıtlak bir 
çokluğu göstermektedir. 

(4) Ut, üt, ot: Bu umumi ve 
mutlak çokluğun yapılmış oldu
ğunu anlatarak manaya müspet
lik katan elemandır. 

(5) Us, iğ, oğ: • Buradaki (s) 
de (ğ) den değişme olarak - ma
nayı tamaınlıyan ve kelimeyi isim
lendiren ektir. 

Demek olur ki', eski Fransızca 
(Moult) ve eski provansalca 
( M olt) kelimeleri alelıtlak umu
mi bir çokluğun tahakkuk ve vu
kuunu anlatmaktadır. Latince 
(Multuı) kelimesi, Latincede ve 
bütün Avrupa dillerinde kullanı
lan (l'tlulti) öneki, İtalyanca (Mol-
to) sözü de alelıtlak ve umumi bir 
çokluğun tahakkuk ve vukuunun 
adıdır. 

G;ırülüyor ki Grekçeden gelmiş 
denilen ( poli) ve Latinceden alrn
mış denilen ( m•tlti) kelimeleriyle 
bunl~"m türlü dillE"rfleki 11ekil!eri 
h~p Tiirkçenin (bol) kelimesin
den çıkıyor. 

Plu.~ 

Not: 3. - Fransızca (plus), 
( plusieurs) ve ( pluriel) kelimele
rinin esası da yine Türkçe (bol) 
ile birleşmektedir. 

( Plus) kelimesi Latince ( plus )
tan gelınektedir. Kelimenin so
nunda isimlendirici rolü oynıyan 

Yede i su ay ' r 
ordu lıizmet~eri 
Yedek subayhrın iki yılda bir a· 

zami kırk beş gün ordu emrinde ça· 
hşmalan hakkın<! Jri kanun projesi 
Kamutayın ruznam-esine alınmıştır. 
Yarınki toplanbda görüşülecektir. 

Uzunköprü ticaret ve 
zahire bor ...,ası 

G ,.ri masrafını karşıfom:ıdığm
d:ın dolayı kapatılmış olan olan U .. 
zunköprii ticaret ve zahire borsaSJ
nm yeniden açdması bakanlar mec> 
lisince kabul edilmiştir. 

Fotiyadis çiftliğinin 
taksimi 

Hazine ile ziraat bankası tarafın. 
dan topraksız köylüye dağıblan F o
tiyadis çiftliğinin kadastrosunun ya
pılması işi ilerlemiştir. Kad:ıstro ya• 
pılan yerlerdeki tevzi edilen toprak
ların köylü adına tapulan verilmek· 
tedir. T aksinı işi bittikten sonra o 
çevrede topraksız üretmen kalım
yacaktır. 

( s) bir ( ğ) den değişme olduP. 
na göre etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) (4) 
( uğ + up + ul + uğ ) 

olur. Bu da (bol) un sonuna isim.,. 
lendirici bir unsur ilavesinden iba .. 
rettir. 

(Plusieura) kelimesinin halk 
Latincesinde farzedilen ıekli [1] 
( plusioreı) tir. Eski Provansalcaaı 
( pluzor) dur. Latince asıl kaynak 
yine ( plus) kelimesidir. Buna te
karrür ve temerküz anlamiyle bir 
( r) elemanı katılmı. tlT. 

(Pluriel) kelimesine gelince: 
ancak 16 ıncı asırda ortaya konan 
bu kelimenin Latincesi (plaralis)· 
tir. Eskiden ( plurier ), ( plurel) ve 
( plurer) şekilleri de var idi. Gö .. 
rülüyor ki bu kelimede de tekar· 
rür ve temerküz anlatan bir ( r) 
elemanı ile onu yeniden sıfat ha
line getiren bir (l) elemanı ilave 
edilmiştir. 1 

Bu kelimelerin hepsi de ( plusJ 
aslından geldiğine göre, bütün bu 
serinin de Türkçe (bol) dan baş. . 
ka bir şey olmadığl kolayca nla
şılır. 

Kiil 
Not: 4. -Arapça denilen (kiil) 

kelimesi de (bol) un (b) si birin
ci kategoriden olan (k) ye cJeği
ıerek vücut bulmuştur. Türkçede 
(külçe) ve (külte) gibi kelime!& 
rin bulunması da bu (kül) ün (l)
si ikileştirilerek arapçaya maledil
mesi sonradan olituğunu gösterir. 

Etimolojik şekilleri karşılaşbr«" 
ralım: 

(1) (2) (3) 
Bol: oğ + ob + ol 
Kül: uğ -t ük + ü1 

Not: 5. -Arapça denilen (kül .. 
te) kelimesi de Türkçe (külte)
nin [2] elemanlarının yer!erini 
Cleğiştirmesiyle kurul~r: 

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

Kii.lte: üğ + ük + ü1 + üt+ e«' 
Kütle: üğ + ilk + üt + ül + et} 

Görülüyor ki Türkçenin (baf) 
kelimesi türlü dillerdeki birç°' 
kelimeye kaynak olm\'!lt ır. rJı. 

1. N. DiLMEN 

[1] Halk Latincesi denilen dil 
esasen Latince tesiri altında kal
mr~ olan gallarrn halk dili demek
tir. Bunda "farzedilen" sekiller 
İse dilde te:ı;adüf edilmemiş ve an
cak etimolojik bakımdom o!m~ 
olması tahmin edilmi~ şekiller 'ir. 

[2] Külte, demet anlamır.3 ola. 
rak "Karayim Metinleri'' inde va 
"Bacus" ta ya-::ılrdı:. 

[3] Çokluk anlatan bao:ka k-li
melerin analizine devam edeceğiı. 
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ileri hattaki kıtalara yiyecek yetiştiren bir İtalyan tayyaresi 

iTALYAN .. HABES 
' 

HARBI 

Negüsün 
bırakacağ·ı 

veliahta 
söyleniyor 

tahtını~ 

Dessie den kırk l{ilometrc İtalyanlar 
ileride hu lunuyorlar 

Londra, 18 (A.A.) - Dün Des
sie'ye yeni piyade ve topçu kuv • 
vetleri gelmiş olduğundan İtalyan
lar bu şehirde kuvvetli bir şekilde 
yerleımiş bulunmaktadırlar . 

Eritre kaynağından gelen ha · 
berlere göre, İtalyan kuvvetlerin~u 
ilerlemiş müfrezeleri Dessie'nm 
takriben 40 kilometre ötesinde ve 
Adisababa istikametinde bulun
maktadırlar. ltalyanlar, mukave -
met görmeksizin ve habeş ku-;vet -
lerinin herhangi bir toplantısına 
rastgelmeksizin bu mesafeyi aş • 
mışlardrr. İtalyan umumi kararga
hının yirmi dört saat sonra Dessi
e'ye yerleşmesi muhtemeldir. Bun
dan sonra, motörleştirilmiş kolun 
süratle Adisababa'ya doğru iler • 
lemesi için hazırlıklara başlana • 
caktır. 

Dolaşan yaymtılara inanmak 
lazım gelirse, İmparator, Habeşis
tan kısa bir müddet içinde millet
ler cemiyetinden yardım görmedi
ği takdirde, habeş tahtmı veliahte 
bırakmak niyetindedir. 

Ogaden cephesinde kanlı çar -
p1şmalar olduğu söylenmektedir. 
Hedeflerinin bir çoğuna varmış 
bulunan General Graziani bu su
retle ehemiyetli bir şekilde ilerle
miş bulunmaktadır. 

Tana golü cephesinde İtalyan · 
lar gölün garb bölgesini de işgal 
etmi~lerdir . 

Diğer taraftan Adisahaba'da 
söylendiğine göre, Ogaden' de ya -
ğan şiddetli yağmurlar İtalyan 
ilerleyişine mani olmaktadır. Mo
törleştirilmiş kuvvetler tarafından 
yapı:an yeni yoHar birer çamur 
nehri hz.line gelmiş ve tanklarla 
kamyon ve otomobillerin geçme -
sini imkan:sız bırakmıştır. Çete 
harbı taktiğini güden babeşler, 
tek b::ı.şına hareket eden İtalyan 
kıtalarına hücum ebıektedirler. 

Harrar bölgesini bombardıman 
eden İtalyan tayareleri, halkı im 
paratora karşı ayaklanmaya da -
vet eden beyannameler atmahta · 
dırlar. 

Dessfo na~1l bo.'jalıhlı? 
Adisababa, 18 (A.A.) - lngi · 

liz hastanesinden bir heyet acele 

Dessie istikametinde hareket et -
miştir. Heyet, Dessie'den çekil -
mekte olan habeş yaralılarını ve 
hastalarını tedavi iç.in gitmekte · 
dir. 

Mültecilerle dolu bir kamyon 
bugün Dessie' den buraya gelmiş -
tir. ltalyanlarm şehri almasından 
evvel en son hareket eden kam -
yon bu olmuştur. İçinde eski İngi
liz ataşesi binbaşı Bentink ile iki 
amerikan misyonerj vebelçikalı 
binbaşı de Norman da vardır. 

Bunların söyledikelrine göre, 
şehre şakiler girerken ayrılmışlar
dır. Şehir esasen halktaH tama -
miyle boşaltılmış bulunuyordu. 
Şakiler sokaklara dağılarak boş 
evlere ateş açmışlar ve yağma et
mişlerdir. 

Diredaua, 18 (A.A.) - Demir
yollarım himaye eden Fransız gar
nizonu ile halk arasında büyük bir 
gerginlik baş göstermiştir. Habeş
ler fransrzlarm aldıkları emri pek 
serbest olarak tefsir etmesinden 
endişe ediyorlar. Royter'in muha
biri bir fransız devriye kolunun ya~ 
nında habeş polisi olmaksızın so
kaklarda dolaştığını görmüştür. 
Halbuki f ransızların yabancı ma
hallesinde kalmaları lazım gel -
mektedir. 

Hab2şistanın 1ıeni 
protestosu 

Adisababa, 13 (A.A.) - İmpa
rator, miHetler cemiyetine yeni bir 
protesto göndermiştir . Bu protes
toda deniyor ki: 

''Mütecavize karşı savaşında 
Habeşistan yedi aydanheri teca • 
vüzü durduracak tedbirlerin ahn
masmı b<JŞ yere beklemektedir. 
Tatbik o'unan zecri tedbirler te • 
sirli olmamıştır. Habeşistan bu 
uzun intizar devresinden sonra 
kollektif güvenlik prensipinin ölü 
bir kelimeden ibaret olup olmadı
ğını sormakta haklıdır. Habeşis · 
tan kendi haklarında ısrar etmek
te ve milletler cemiyeti paktına 
karşı olan istilanın durdurulması 
için derhal gereken tedbirlerin 
alınmasını aza devletlerden ister.,, 

Habeş hüküırtet rnt~rkezi garba taşınıyor 
Adisababa, 18 (A.A.) - Habeş 

hükümet merkezinin yakında İtalyan· 
lar tarafından işgali ihtimali mevcut 
olduğundan. önümüzdeki iki gün i
ç1nde hükümP.tin garbi Habeşistanda 

başka bir şehre taşmmasr muhtemel
dir. Belçikalı zabitlere ilk fırsatta Ci
butiye dönmek fırsatı verilmiştir. Son 
günler irinde Adisababadaki polis kı

taları üç bin kişiye çıkarılmıştır. Bun
dan bir kaç ay evel bunların bir kıs
mı cephelere gitmişti. Bugün bin kişi 
şehrin intizamı muhafaza etmekte, 
diğer iki bin kişi ise civarı kollamak
tadır. Dünden itibaren şehirde otur-

mıyanların şehre girmeleri yasak e
dilmiştir. Adisababanm nüfusunu 
haftada iki gün 40 bin kişiden fazla
ya çıkaran ve pazar için şehre gelen 

köylülerin Adisababaya girmeleri ka
yıt altına almmışhr. Bunlardan yalnız 
şehrin ia~e ihtiyacına lüzumu olan 
miktar Adisababaya girebilecektir. 

Adisababa, 18 (A.A.} - Reuteı· 

ajansı bildiriyor: imparatorun öldü
ğüne dair dolaşan yaymtılar katiyet
le yalanlannuştır. Payitahtın impara
torla her gün temasta olduğu bildi
rilmektedir. Fakat kendisinin nerede 
bulunduğu bildirilmemekt~dir. 

ULUS Sayfa 3 -
1 DIŞ HABERLER 
13ler, bir anlaşmıya varamadıktan sonra 

İtalyanların söylenen sııJh şartları 
(Başı 1. incı sayfada) 

karşı tertibat almalıdır." 

Deyl; Telegraf' da şun!.! yazıyor: 
''Eğer Habeşistan hir k::ç ay daha 

dayc;.nabi~iı-sc, 1 tal ya iç!n, tuttağa inad 
volundan acı surette JJ:~man olması ih
timali vardıı .'' 

Taymis diyor ki: 
"İta!:,an b k mınJ;rn de~il de, millet. 

ler cemiyeti b~ k:r.rnC:an s •l~1u İ?tde et
menin en iyi ve IJ:ric:';;: Ç"\ı·esi, C~nevre' • 
nir ~·mrliye kadar hı!tuğ..ı usulde sonu
n~ krulıw s~~'l' et: ... k iı-." 

Ha '::esiı;ta!1a para 
> 

Lon.ı;a ı,~ (A.A.) - l-fa'J~r nrildi. 
ffinc g;;re, yü2dl! altı faizli, b~ş yüz bin 
liral k ha'.lc1 istiltrazınm k:ıyıd m.ıame

lesine bir k 'lç gün içinde ba!!lan;>.caktır. 
Bunun için Adisab:-ba'dan beklenilen 

bir tflkı:m belgelerin Londra'ya gelmesi 
lazımdtr 

RAPORD.\ OL.\NJ ..\fl 
Cenevre, 18 (A.A.) - Yan l"esmi 

mahfiller, 13 ler komitesinin vermiş ol
duğu raporda, habeş'lerin, B. Musolioi'_ 
nin tekliflerini kabulden geri durmakla 
uzlaştırma teşebbüslerini akamete uğ
ratmış olduklarına dair bir ittiham serd 
edildiği hakkında cemiyet korirlorların
da dönen şayiaları kat'iyen yalanlamak
tadırlar. 

Gene aynı mahfliler, 13 ler komite. 
sinin, mevzuubahs raporda yalnız sulh 
görüşmelerinin akamete uğradığrnı kay
detmt-kle iktifa eylediğini söylüyorlaı·. 

B. POL BONKl Rl'~ H. EDE
NE SÖYLEDİKlERt 

Paris, 18 (A.A.) - Gazeteler barış 
teşebbüsünün akim kalmış olmasını ne 
heyecan ne de hiç bir teessür göster
meksizin kaydediyorlar_ Gazetelerin yaz
dığına göre, Pol Bol'.kur B. Eden'e de. 
miştiı- ki: 

" - Fransız kamoyu zecri tedbirlerin 
ağırlaştırılmasına ınuarızdn·. Hüküm et 
de dolayisiyle görüşünde İsrar etmek zo
rudadn· .'' 

Eden de şu cevabı veı-miştir: 
"- İngiliz kamoyu da zecri tedbir

lerin kaldırılmas na muarızdır. lngiliz 
hükümeti mün: id bir tarzda hareket 
etmek istemediğinden ve frar.sız seçimi
ni de göz önüne alarak istikbale zararı 
dokunmıyacak mutavassıt bir anlaşma 
bulunması arzu etınektetli.r." 

Bütün bunlardan bahseden Pöti Pa. 
risicn gazetesi diyo!· ki: ''Meselenin bu 
sckilde halledilmiş olması Ren emniyeti 
~ibi çok daha ehemiyetli olan bir mese
lede iki memlt:ketin iş birliği husas!.ln
da bir ilerlemedir." 

"Juı·'"un Cenevre muhabiri yazıyor: 
Pol Bonkur'un sözleı-i Eden üzerinde 

derin bir teşir yapmıştır. Esasen hakiki 
sulh göı·üşmeleri bir kaç güne kadar i
talyan kuvvetleri yeniden ilerledikten 
sonra başhyacaktır. Bu görüşmeler 1906 
andlaşmasmı imzalamış olan 1 talya, 
Fransa ve nlgiltere aı·asında yapılacak. 

tu·. 
Övı· gzetesi de dış bakanlarının mu

vaffak olarnad kları yedeı·de Pol Bon
kur'un muvaffak olduğunu büyük bir 
memnuniyet1e kaydederek diyor ki : 

''Pol Bonkur, Fransanın ltalyaya 
karşı zecri tedbirler meselesindeki ha
kiki vaziyetini İzah etmeye muvaffak 
olmuş ve lngilterenin Ren meselesindeki 
giditini fransanı ıı da zecri tedbirlerin 
arttırılmasını kabul etmesine mani oldu. 
ğunu göstermiştir. 

t talyan - habeş anlaşmulığında fran
sız • İngiliz • İtalyan görüşmelerinin ya· 
pılması muhtemeldir. Esasen barış te
şebbüsü daha başta akım kalmaya mah
kum idi. Bu teşebbüse Laval başlamış 
ve Flanden de buna devam etmiştir. Di. 
ğeı· taraftan şunu da kaydetmek lazım
dır ki,• fransız • İngiliz münasebetleri 
son 40 saat içinde hi ssolunuı· bir dere
cede iyileşmiştiı." 

Figaro diyor ki: 
"ltalya işlet·ini Habeşistanla halle.. 

decektir. Bununla beraber 1906 andlaş-

masından çıkan Fransız ve İngiliz menfa
atlerini gözetmek zorundadır. 

Negüs de milletleı· cemiyeti paktı 
~ülyalarım rahat rahat gömebiliı·. Orta
da manasız hatta canice bir şey varsa o. 
da, habeş işinin göz!eri Avr.ıpadan baş
ka tarafa çevirmiş olmasıdır. Çünkü ya
rın Avusturya veya diğer biı- tarafta en 
kötü tehlikeler karşısında bulunabiliı-.' ' 

"·FR \NS \Nl~ İNGlL TEREYE 
TE~lli'1NATJ ARTIK l\IE' Cl T 

DEGlLDlR.'' 
Londra, 18 (A.A.) - 13 Jer komi

tesinin harts teşebbüsiin;.in akim kal· 
maı.·ndan bahseden gazeteler, İtalya
ya 1tarşı şimdilik yeni zecri tedbirler 
konulmasının di.işüniilemiyeceğini, fa
kat mevcudlarına da devam olunaca
ğını yazmaktadırlar. 

Nevs Kronik}, Cenevreden şu haberi 
almektadır: 

"Akdenizde İtalya, lngiltereye hu
cum ettiği takdirde Fransanın ln~il
tereye yardım edeceği hakkındaki te
minat, bugün artık mevcud değildir. 
Bundan bir hafta eve] fransız hükü
meti küçük antant devletleri nezdin
de teşebbüste bulunarak, bir İtalyan 

• İngiliz anlaşmazlığının önünü al
mak zaı-uretini anlatmaya çalışmış ve 
Fransanm böyle bir anlaşmazlıktaki 
gidişinin meşkuk bulunduğunu bildir

miştir. Bundan iki gün evel küçük an
tant devletleri şuna karar vermiş

lerdir ki, Fransa ile lngiltere arasın~ 
da birini tercih etmek lazım gelirse, 
ln~iltereyi tercih edeceklerdir. Çün
kü lngilterenin hareket hattı miJlet
ler cemiyeti paktına daha uygundur. 
Bununla beraber Romanya delegesi

nin nutku, Fransanm panik çıkarmak 

yolundaki gaYTetlerinin muvaffak ol
duğu intibamı vermektedir. İngiliz -
fransız dostluğunun nasıl bir tehlike 
~eçirmekte olduğu isaret edildiği va
kit bizzat İngilizler de derin bir te
sir altında ki\lmışlardır. Belki d~ İn· 

gi]izler, bunun bir blöf olduğunu bi
Jiyorlardı. Fakat fransız seçiminden 
evel bu blöfü meydana vurmak iste

memişlerdir. Bu seçimden sonra ln
gil tere çok muhtemeldir ki şöyle di
yecektir: 

"Milletler cemiyeti paktının feshi 
bahasına devam ettirilecek bir dost
luğun İngiliz kamoyu : -in değeri yok· 
tur." 

•·Zc<Ti t..clhider fayda 
. k ... 

Yt•rınıyece tır. 

Taymisin Cenevre muhabiri bildi
riyor: Esasen çok nazik olan bir vazi. 
yeti yeni zecri tedbirler koymakla da
ha ziyade kötüleştirmek arzu edilmi
yor. Bunun başlıca sebeplerinden bi
ri de, bu yeni zecri tedbirlerin ve bil
hassa petrol ambargosunun önümüz
deki bir kaç hafta içinde Habeşistan
daki harp hareketi üzerinde müessir 
olamıyacağıdır. Herkes şuna kanidir 
ki, ltalyaya karşı daha ağır tedbirle
rin alınması hiç kimseye bir fayda te
min etmedikten başka fransrz • İngi
liz münasebatını da bozacaktır. Bu
nun içindir ki, zecri tedbirler sahasın
da yeni teşebbüslerde bulunmadan e
vel fransız seçiminin neticesini bek
lemek hususu tercih edilmiştir. 

••lNGlL TERE ZECRi TEDBİR
LERi AL~IA YA HAZIR 

BL L UNUYORDL. ~' 
Deyli Telgrafın Cenevre muhabiri 

de şöyle yazıyor: ltalyaya bütün ih

racatın meni şimdi istenirse, bunun 
İngiliz - fransız münasebatmda çok 

had bir kriz doğuracağı müşahede o

lunmuştur. Bununla beraber alınacak 
yeni tedbirlerin habeş harhı üzerinde 

derhal bir tesir gösterebilse idi, ingi· 
liz hükümeti bu tedbirleri bütün aki
betlerine rağmen almağa hazır bu
lunuyordu. 

Taymis, başmakalesinde diyor ki: 
"Barı§ teşebbüsü akim kalmış ol-

makla beraber, girişilen siyasette de
vam olduğu takdirde, ltalyamn değil. 
fakat Cenevrenin istediği sulhun ger• 
çekleştirilebileceği ümid olunabilir. 
Milletler cemiyeti tedbirlerinin geri 
alınması için hiç bir sebep yoktur. Bu 
tedbirler yalnız milletler cemiyetini 
değil, fakat aym zamanda harbın mil
li istekleri yerine getirmek için kuL 
!anılacak bir vasıta olamıyacağı pren
sibini de müdafaa etmiş olacaktır. 

Milletler cemiyetinin şimdi yapacağı 
asgari şey, tecavüze uğrıyana yaph
ğı yardımı idame ve takviye etmek
tir. Milletler cemiyeti herşeyden önce 
Habeşistanın kabulden geri durduğu 
ve belki de harb hareketini de hakh 
göstermediği teklifleri Habeşistana 

kabul ettirmek işine karışmaktan im
tina etmelidir . ., 

Morning Post da şöyle yazıyor: 
"Sulhu korumak için milletler ce

miyetine güvenilemiyeceği sabit ol
muştur. Milletler cemiyeti, azumdan 
birini İstilaya karşı himaye edeme
miştir. İngiliz devlet adam)an bir lraç 
..Jefa felaketli bir şekilde akim kalan 

ve ilerde de akim kalacak olan bir si
yas:te güvenmişlerdir. ltalyaya kar
~' petrol ambargosu talebinde 1.Srar e

dilirse yarın Almanyaya karşı da zec
ri tedbirler tatbiki talebi ile karşıla· 
nılabilir. Madamki zecri tedbirler si .. 
temi tesirli olamamıştır. Bundan büs
bütün feragat etmek daha iyi olur. 

Deyli Meyi ve Deyli Ekspres gaze

teleri, son Cenevre hadiseleriyle zec
ri tedbirler siyasetinin son ve kati 

darbeyi yemiş olmasından dolayı 

memnuniyet göstermektedir. 

Deyli Herald da diyor ki: 
"Fransız hükümetinin seçimden 

sonra da yeni zecri tedbirler tatbiki 
hususunda daha münaşatkar hareket 
c·deceğine dair hiç bir garanti yoktur. 
Fransanın Ren ve habeş meseleleri 
arasında pazarlık yoluna girmesi da
ha ziyade muhtemeldir. 

İ tal yada görüş 
Milano, 18 ( A.A.) - Gazetta Del 

Popolo diyor ki: 
"Zecri tedbirci memleketler cep

hesinde bozgunluk gün geçtikçe art4 

maktadır. Çünkü bu tedbirler bal
yadan ziyade bunları tatbik edenlen 

müteessir etmiştir. Bu cephenin bo
zulmasiyle milletler cemiyeti daha 
derin bir tarzda sarsılmaya başlamıf4 

tır. Askeri bakımdan ltalya pek ya
lunda Adisababanın işgaliyle tetev• 

vüç edecek tam bir zafer beklemek
tedir. 

Onüçlerin tebliği 
Cenevre, 18 (A.A.) - 13 ler ko

mitesi, bugün öğleden sonra, B. Ma· 

dariaga'nın pazartesi günü milletl '"r 
cemiyeti konseyine, uzlaşma teşebbü-

sünün akamete uğradığı hakkında ve
receği raporun umumi hatlarını tespit 
etmiştir. Milletler cemiyeti konseyine 
verilecek bir karar sureti, bu vakıayı 

tespit edecek ve genel olarak vazi
yetin iyileşmesi temennisini izhar ey. 
liyecektir. Bundan başka 13 ler komi
tesi, harbedenlerin baribirleri.ne da~ 
yandıkları milletler arası haklara ve

rilen raporu tasvip eylemiş ve bu ra.~ 

porun vaziyet almak Üzere iki tarafa 
tebliğine karar vermiştir. 

B. Bitlerin kırk yedinci. 
yıldönümii 

Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitler'~n 
kırk yedinci doğum yıl dönümü töre-. 

ni yarın akşam başlıyacaktır. Bu mü .. 
nasebetle B. Göbbels, bir nutuk scy .. 

liyerek, Führer'e alman milletiniı~' 

tebriklerini bildirecek ve bu nuhıW1 

radyo ile ve bir kaç lisanla yapıla• 

caktır. Pazartesi sabahı B. Hitler'İ1i 
önünde büyük bir askeri geçid resmi 
yapılacaktır. 
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B(\GAZLAR iÇiN ŞAŞILACAK HABER Musolini nin •• •• 
SOZll 

Roma' elan 9 Nisan 936 tarihli Dey
li T elegraf gazetesine yazılıyor: 

Adliye tayinle ı·i 
Guya boğazların askerlik dışı 

bölgesini iş ga~ etmişiz 
( Bcışı l. inci sayfada) 

Fakat habeı-ler biribirini tutmaz 
olduğundan gazeteler bu meseleye 
henüz başmakale tahsisini erken bu
luyorlar ve Boğazların guya işgal e• 

dildiği haberini, tekzipleri neşretme 
den yazmakla iktifa ediyorlar. Bu
nunla beraber gazeteler bazı mütale
alarda bu1unuyorlar. 

Taymis'in muhabiri diyor ki: 
"Şurası muhakkak ki Türkiye bu 

<ıakikada askerlik dışı bölgeyi İşg:.'\le 
hazırdır, batta ordunun türk notası 
Boğu·lar mukavelesini imzalayan 
Clevletlere verildiği anda i,galin de 
yapılmasma kuvvetle taraftar bulun
<luğunu zanettirecek çok kuvvetli de
liller vardır. Fakat §imdilik ve kati
yen teyid edici bir haber elde edilin
ceye kadar bu haberi büyük bir kay
'dı ihtiyatla telakki etmek lazımdır." 

Deyli Ekspres gazetesi, 1935 ikin· 
ci teşrininde Türkiyede yapılan tec
rübe seferberliğinin 200 bin piyade 
ve aüvarinin 24 saat içinde Ege sahil
lerinde mevkilerini alabilecek türk 
Clenizaltı ve hava kuvvetleriyle iş 
birliğine hazır bulunabileceğini isbat 
etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. * Atina, 18 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Yunan hükümeti türk 
krtaatmm boğazları i'gal etmiş oldu. 
ğundan resmen haberdar edilmiştir. 

* Atina, 18 (A.A.) - Atina ajan
sı bildiriyor: Başbakan beyanatta bu
lunarak Boğazlarm türk kıtaları ta
rafından işgal edildiği haberlerinin 
~nkaradan gelmediğini söylemi§tİr, 

Türk hükiimeti, meselenin milletler 
cemiyeti tarafından tetkik edileceğini 

beyan eylemişti. 

*Ankara, 18 ( A.A.) -Bo
'ğazlal' bölgesinin türk as1~erleri 
Uın1f ından bugünlerde bilfiil İş· 
gal e'dildiğine d<ıir muhtelif 
menbalardan çılwrılan lıaber-

leri resmen tekzibe Anda.olu a
jansı mezundur. 

BULGAR BASININDA 

"·· HER NE Ol.URSA OLSUN 
TÜRKİYE İLE OLAN 

DOSTLUGUMUZ 
BOZrLl\ıllY ACAKTIR." 

Sofya, 18 (A.A.) - Türk talebi
hİ tahlil eden Dnevnik diyor ki: 

"Şark kom~usuna karşı en samimi 
hislerile mütehassis olan Bulgari~

tan, Türkiyenin talebine muhalefet 
etmiyecektir. Biz eminiz ki her ne o 
lursa olsun Türkiye ile olan dostluğu
muz bozulmıyacaktrr. Ve Türkiye ta· 
rafından her hangi bir sürpriz bekte · 
miyoruz. 

Biivük harpta yenilmiş olan mem
leketler tarafından ahnmı, olan bütün 
teahhütler suya düşmektedir. imza e
dilmiş olan antlaıımalarr sadıkça tat
bik eden bir Bulgaristan. kalmn~tır. 

Galip gelmiş olan devletlerin de Bu1-

garistana karşı olan teahhütlerini ic
ra eylemek ve Bulgaristana tahmil o

lunan çok ağır askeri şartları hafif· 
Jetmek için ellerinden geleni yapma
ları lazımdır. Bu keyfiyet, bulgar mil
letini tatmin edecek ve Balkanlarda 
ı:ulhu ve dostluğu takviye eyliyecek· 
tir. Bulgaristan için askeri hazırlıklar 
bir emniyet ve şeref meselesidir.,, 

Mir gazetesi İse, Boğazlar mesele
sinde bir çok teşebbüslerini son mu
vaffalciyete erişinceye kadar uzun za
mandan beri ısrarlı surette devam et
tiren Tevfik Riittü Aras'm vatanper
verliği ve diplomatlığı karşısında hay
ranlığını bildirdikten sonra diyor ki: 

"Türkiye ba talebini yalnız hak 
Üzerine değil, fakat aynı zamanda 
kuvvetli bulunduğu his üzerine da-

yandırmaktadır. Aras'ın muvaffaki
yeti, kuvvet unsurunu birinci planda 
göstermemiş olmasıdır. 

Türkiyenin bu teşebbüsü acaba 
Balkan antantı Üzerinde bir tesir yap
mıyacak mıdır?" 

Parole Bulgare gazetesi de Türki
ye tarafından takip edilmiş olan açık 

ve dürüst yolu övdükten sonra türk 
talebinin iyi niyet ve sempati ile do
lu gayet müsait bir hava içinde tet
kik edileceğini ümit ediyor ve ant· 
laşmalardaki takyit edici fartların il
gası meselesini Bulgaristanm timdiye 
kadar kanuni yolla ileri sürmemiş ol
duğunu belirttikten sonra diyor ki: 

"Bun\inla beraber Bulgaristanın 

sonuna kadar bu kötü vaziyete kat
lanacağını ve Bulgaristanın bir gün 
kendi emniyet müsavatı hakkmm ka
nuni yolla tanınacağından bütün Ü

mitlerini kestiğini zanetmek hatadır. 
Türkiyenin teşebbüsü Bulgaristanı şu 
nok~adan alakadar eder ki bu teşeb
büsün muvaffakiyeti, bazı şartlarla 

sulh antlaşmalarmm karışıklıklara se· 
hep olmaksızın ve sulhu tehdit el· 

meksizin sulhperver bir yolla değişti

rilebileceğini gösterecektir. Diğer ta
raftan türk teşebbüsü, Bulgarista.,ı, 

Lozan mukavelesinin feshi keyfiyeti
nin Üzerinde ciddi aksülameller ya
pacağı bir komşu memleket olmak 
haysiyetiyle de alakadar etmektedir. 
Büyük devletlerin, ortaya atılan me

selelerin doğrudan doğruya ve bilva
sıta Üzerinde tesir icra ettiği bulgar 
menfr-atlerine lazım gelen dikkati 
sarfedeceklerinden ümitliyiz. Bu su· 
retle, antlumalardaki teahhütlerinin 
ifasına karsı küçük ve zayıf devletle
rin rröste .. dikleri diiri~stlüğiin millet-

"' 
lerarası havatta bir kıymeti olup ol-
·nadıih be li o1acl'lktır.,. 

"TURKlYENİN BO(;AZLARI 
IŞGAIJ fCtN BUGtJN HiÇBİR 

SERER YOKTl'R. '' 

Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. ajan
sı lstanbuldan bildiriyor: 

lstanbul'da söylendiğine göre, ile
rideki bildirişlere değin Türkiyenin 

Bu sabah bir kabine toplantısın

da İtalyanın süel kuvvetlerinden bah
seden B. Musolini, sözünü hava kuv
vetlerine getirerek bunların sayısının 
her hafta biraz daha arttığını söyle· 
miştir. 

ltalyan devlet adamları, İtalyanın 
herhangi bir hadiseye karşı duracak 
bir kuvvette olduğunu söylemektedir
leı·. 

Henüz bu ''hadiseler'' le nenin kas • 
tedildiği ortaya atılmış değildir. Her
halde bu türlü sözlerden maksad, bü
tün dünyayı ltalyanm büyiik bir süet 
devlet olduğuna inandırmaktrr. 

Bay Musolini demiştir ki: 
11 Askerlerimizin yiiksek muvaffa

kıyetleri, Aşangi gölünde imparato· 
run iyi yetiştirilmiş ve Avrupalıların 
eliyle techiz edilmiş askerlerini tepe
lemeleri bizi habeş harbma girişme
mizdeki ilk maksada yakınlaştırmış· 
tır. Bu maksadın sömiirgelerirnizin 
emniyeti olduğunu aöylemek isterim. 

Biz bütün habeş askeri teşekkül
lerini yok etmek suretiyle taın bir em· 
niyet elde edeceğiz. Bu anm da gel
memesi imkansızdrr ve o an uzak da 
değildir. 

Askerlerimizin İsgal etmiş olduğu 
bölgelerdeki yerli halk İtalyanlara 

karşı büyük bir sempati göstermiş

lerdir. Bu suretle habeş sertrerdelerin
den korunmuş olmaları sevinmelerine 
sebeb olmuştur. 

Aynı zamanda ltalya onüçler ko
mitesinin teklifine müspet cevab ver

miştir." 

Boğazlar meselesinde diplomatik gö· 

rüşme sahasını terketmesi bahse mev

zu olamaz. Bilhassa Türkiye kendi is

teklerinin tasvib edici bir tetkike ta

bi tutulacağını bekliyebileceğinden, 

askerlik dışı bölgelerin İşgali için bu

gün hiç bir siyasi veya askeri sebep 
mevcut değildir. Esasen bu bölge is
tihkam ve kışla yerleri de bulunma
dığından, o bölgelere asker gönderil
mesi ancak bir tezahür mahiyetini ha· 

iz olabilir ki bu da bu meselede Tür
kiyenin şimdiye kadar takib etmek· 
te olduğu gidişe uymamaktadır. 

l(ati yalanlanıa 

Londra, 18 ( A.A.) - Roy
ter bildiriyor: 

Londra'(laki Türkiye Biiyük 
Elrisi, bugün öğleden sonra 
Tiirkiye Dış işleri Bakanlığın
dan, Boğazların i.~aali hrıkkın
dald yayıntıları kat'i suretle ya
lanlayan bir telgraf almı§tır. 

Bulgaristan silah
lanma hakkıJıı 
isteıniyecek rııi ? 

Sofya, 18 (A.A.) - Havas ajansının 
resmi bir membadan öğrendiğine göre, 
Bulgaristan halen silahlanma hususunda 

hak istemek niyetinde değildir. 

Eskişehir hukuk hakimliğine Ko
caeli azası Rauf, Gelibolu ceza ha
kimliğine Bursa azası Refet, Gediz 
soı·gu hakim vekilliğine Menemen sor
gu hakim vekili Bekir, Menen..en sor
gu hakimliğine hakim namzedi Ya
kub, Dörtyol sorgu hakim vekilliğine 

Manisa sorgu bakim vekili Mehmed, 
Maçka sorgu hakim vekiJliğine Ordu 
sorgu hakim vekili Muhtasar Şarköy 
sorgu bakim vekilliğine Saimbeyli 
sorgu hakim vekili Mehmed, Sorgon 
sorgu hakimliğine hakim namzedi 
Tahir. Çubuk müddeiumumiliğine U
lukışla mi.iddeiumumisi lbrahim, Ma
latya aza muavinliğine hukuk mezun
larından Turan, Tirebolu müddeiu
mumi ~iğine Giresun müddeiumumisi 
Osman, Zonguldak hukuk hakimliği
ne Biga reisi Hüseyin Kazım, Biga 
hukuk hakimliğine Mecidözü hukuk 
hakimi Sabri, Mecidözü hukuk ha
kimliğine Biga azası Ömer, Niğde 

sulh hakimliğine Biga aza muavini 
Hüseyin, Kızılcahamam sorgu hakim 

vekilliğine Haymana sorgu hakim ve

kili Mustafa, Kalecik muddeiumumi
Jiğine Akçaabad müddeiumumisi Sa
mi, Çanakkale sulh hakimliğine Geli
bolu azası Suad, lzmir azalığına Ay
dın sulh hakimi Mustafa izzet, Tar
sus sulh ha ~~imliğine Kemalpaşa aza
sı Husrev, lzmid azahğına Bursa aza· 
sı Ali Rıza, Aksaray ceza hakimliği
ne Aksaray azası Halid, Sürmene 
müddeiumumiliğine Merdiç icra reisi 
muavini Haşmet, Gönen hukuk ha
kimliğine Gönen reisi Abdülbaki, Gö
nen ceza hakimliğine Gönen azası 

Halil, lskilip sorgu hakimliğnie Gö

nen aza muavini Bahadır, Mustafake
malpaşa hukuk hakimliğine Mustafa
kemalpaşa azası Şemseddin, Musta· 
fakemalpaşa ceza hakimliğine Mus
tafakemalpaı;a zası Ahmed Burha
neddin, Keskin ceza h<>kimliğine An

kara aza muavini Lebib, Pınarbaşı 

sorgu hakimliğine Bursa aza muavini 
Remzi, Sarıkamış müddeiumum'liği

ne Tirebolu müddeiumumisi Esad, 
Giresoı:ı müddeiumumi muavin iğine 

Bandırma müddeiumumisi Salih, Ça
nakkale hukuk hakimliğine Mustafa
kemalpaşa reisi Mehmed Sadullah, 
Düzce ceza hakimliğine düzce azası 
Mehmed Sadık, düzce hukuk hakim
liğine düzce azası Mehmed Ali, Düz
ce sulh hakimliğine Düzce aza mua
vini Mustafa İsmet, Ilgın müddeiumu
miliğine Feke müddeiumumisi Cemil 
Muhtar, Düzce müddeiumumiliğine 

Senırkent müddeiumumisi Mustafa, 
Feke aulh hakimliğine Feke hakimi 
Naci, Senırkent sulh hakimliğine Se· 
mrkent h.akimi Zihni, Erganimadeni 
sorgu hakim vekiliğine Senrkent sor
gu hakim vekili Sacid, Trabzun müd
deiumumi muavirliğine Edirne sorgu 
hakimi Safaeddin, Bartın hukuk ha
kimliğine Bartın azası Halil, Mersin 

aza muavinliğine hukuk mezunların· 
dan Nimetullah, Bartm ceza hakim
lif;.ine Bartın azası Hasan Tahsin, 
Zonguldak ceza hakimliğine Bartın 

reisi Tahsin, Vize müddeiumumili i{i
ne Bartın aza muavini Mustafa Sü
reyya, Nallıhan müddeiumumiliğine 

Bartın miiddeiumumi muavini S51ey
man, Merzifon müdc!eiumumiliğine 

eski Bayramiç müddeiumumisi Mus
tafa, Balıkesir ceza hakimliğine Geli
bolu müddeiumumisi Hasbi, Kandire 
hakimliğine Kandire hukuk hakimi 
Kemal, BuTsa sulh hakimliğine Geli
bolu azası lbrahim, Gelibolu hukuk 
hakimliğine 0:-güb hukuk bakimi 
P mdi7 Orrrüb hukuk hakimliğine 

Celibolu aza munvini Ali, Bursa asli
ye hukuk hah.imliğine Bursa hu1.uk 
reisi Srrrı, Bursa asliye hukuk h"kim· 
liğine Bm-sa hukuk reisi Hilmi, Bursa 
sulh h"' kimJiğineBursa sulh azası Hü
seyin, Gelibolu müddeiumumiliğine 

Bursa aza muavini Cemil, Bursa sulh 
hakimliğine Bursa azası Hadi; Öde
miş aza muavinliğine Saray sorgu ha
kimi Ihsan, Edremid ceza hakimliği
ne Boğazlıyan ceza hakimi Ce!aled· 
din, Boğazlıyan ceza hakimliğine Ed
remid ceza hakimi Hüseyin, Çatal
ca müddeiumumiliğine Nazilli müd
deiumumisi Mehmed Ali, Samsun aza 
muavinliğine Samsun icra memuru 
Hacer, Kırklareli aza muavinliğine 
Bursa aza muavini Mebrure, Siird 
sorgu hakimliğine Doğanbey alllh ha
kimi Şiikrü, Kırkağaç müddeiumumi· 
liğine Ankara azamuavini Nadir, Bul· 
dan müddeiumumiliğine Ankara sulh 
hftkimi Naşir, Antalya ihtısas hakim• 
Jin.ine Sıvas ibtısas müddeiumumisi 
Mehıned Esad, Düzce sorgu hakimli· 
ğine hakim namzedi Ahmed Liitfi, 

Ermenak sorgu hakim vekilliğine 

Düzce &orgu hakim vekili lıhami, 
Ba~miiddeiumumi muavinliğine hu· 
kuk mezunlarından Nejad, Osman

cık ceza haMmliğine Menemen hu
kuk hakimi ismet, Nazilli müddeiu .. 
mn!"'tiliğine Akçaabad tnüc1deiumumİ· 
si Mehmed Kamil, S rayköy hakim• 
li~ine Gönen azası Rifat, Stvas ihtı• 
sas müddeiumumiliwine Bandırma 

reisi Seyfeddin, Diyarbekir ceza ha· 
Jdmlif.ine Keban s'11h hakimi Sadık, 
Tokl\t hukuk hakimli<Yine G-.l'bolu 
reisi S~ Hh, Ba,müddciuınum;l"tt baş
muavinlô rrine Temyiz raport'"r1 rİn• 
rlen A if, Temyiz raportörliiklerine 

na~miiddeiumumi munvinlerinden Be
k;r Ni::rameddin ve Düzce Reisi Hu· 
lusi tayin edilmişlerdir. 

Bugünkü ~Jlaçlar 
IS. 4. 936 PAZAR: 

Ankara Giicü alanında 
Demir Spor • Güvenç Spor birinci 

tak1mlar saat JS.30 yargıç: Necdet (A.· 
O.) 

Ankara Gücü - Kınkkale birinci ta .. 
kımlr.r saat 16.15 yargıç Mahmud 

Mrılıa/ı:1 Giicü alanında 
Çaııkaya • Muhafu: Gücü birinci ta

kı;nlaı· saat 14.30 
Altın Ord!t.ı • Gençler Bil'liği birinci 

tPkımlar saat 16,15 

Tefrika: No: 66 

[Jillj ANKARA 
29 İlkteşrin günü, Millet Meclisi, şaşkın 

bir halde ve hararetli şiddetli müzakereler· 
den sonra, cumuriyetin tesisi kanununu ka· 
bul eder ve Gazi'yi Cumur Reisi seçer. Eser, 
tamamdır. Emrivaki, geriye doğru bir tek 
adım atılmasına manidir. 

cumuriyeti kurarken halifeliği yıksaydı, sof
taların nazarında, derhal bir din dfü1mam te
siri yapacak ve cumuriyet karan, Iayik oldu
ğu otoriteye dayanarak geçmivecekti. İ~te 
bunun için, cumuriyet ile halifeliğin biribi
riyle telif edilmez iki şey olduğuna dair bir 
müzakere, o sıralarda, tecviz edilemezdi. 

reaksyoner şehirlerde, bu gibi fikirlerin, Os
manlı ricalinin kapalı odalarından sokağr 

boyladıklan görüldü. Türkiye dışındaki is
Iam dünyası, mesele ile ilgilenmeğe basladı. 

r azan: tvurt.>erı von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Beklemesini o kadar güzel bilen Gazi, bu 
sefer görüyor ki, acele bir karara, tepeden 
inme bir karara ihtiyaç vardır. Gazi biliyor 
ki, bu karar, bütün o zamana kadarki adet
ler ve görenekler ve bütün İslami devlet hu
kuku ile sarahaten taaruz eden bir karar o
lacaktır. Ve bu mukadderat tayin edici tari
hl kararın öyle uzun boylu ve heyecanlı mü
zakerelere tahammülü yoktur. Öyle ki, Tür
kiye'yi, arkada bırakacağı eski dünya ile 
atılacağı yeni dünyadan ayırmakta olan Ru
bikon, bir günde aşılmalıdır, yoksa, herhan
gi hir teenni ve tereddüd, cüretli sıçrayışı 
yarn·olrl::ı ı.;.;+:;iriim edebilir. 

Gazi, 28 İlktesrinde, yıllardanberi kafa
sın•n içinde g-ez<lirdiği, tarttığı ve olgun bir 
hale P."etirdiği planı, İsmet Paşa'ya ve daha 
bir iH yakın dostuna açar: Yarın Türkiye 
cu~11rivetini kuracağız. 

29 Nisan 1920 kararının bıraktığı vuzuh
suz vaziyet, artık ortadan kalkmıştır. İhti
lal, üç buçuk yıldanberi gebe olduğu cumu
riyeti, doğurmuştur. 

Fakat hallolmamış bir nokta daha var
dır. Cumuriyet kanununda, halifeliğe dair 
bir tek söz yoktur. Halifelik, 1 İkinciteşrin 
kararının hükmiyle, henüz ayaktadır. 

Zaten cumuriyet kararım Gazi'ye yıldı
rım çabukluğiyle verdirten amil de, halife
liğin henüz mevcud olmama c;ı ve bunu iha
ta eden dini müesseseler ve mev,zuattır. 
Esaslı herhang-i bir analiz, er geç şu hükme 
varacaktır ki (Gazi bu hükme çoktan yarmış 
bulunuyordu) cumuriyet ile hallf eiik uzun 
müddet yanyana yaşıyamıyacak+:rr. Çünki.i 
milletin hakimiyeti prensipL bu hakimiyetin 
çevresi içinde amme hukukuı"'..., dair kararlcır 
verebilecek müstakil bir makamın mevcud 
olmasına manitfir. 

Eğer Gazi bu lojik teselsüle ltapılaraK 

Fakat cuınuriyet doğdu ve bunun do~
ması, o zamana kadarki hadiselerin tabii bir 
neticesi ve o zamana kadarki padi~ahsız ida
re vaziyetinin nonnal'e götürülmesi tesiri
ni yaptı mı, o .zaman, cumuriyet, dini şüp

helerle mahzurların dairesi haricine çıkmış 
olacak ve yakın bir atide, halifelik ile cumu
riyetin telif edilmez iki sey olduğu kendili
ğinden anlaşılacaktı. Ve bunlardan birin<len 
birini tercih etmeğe davet edilecek olan Mil
let Meclisi, elbetteki cumuriyeti bırakıp ha
lifeliği seçemiyecekti. 

Gazi'nin önceden gördüğü hal, birkaç ay 
sonra vaki oldu. Dürüst kalmasına rağmen, 
ha lif enin etrafında, az sonra bütün reaksyo
ner elemanların toplandığı ve gittikçe cür
etlendiği gıörüldü. Halifelik makamının tak
viyesi ve halifelik salahiyetlt:rinin genişle
tilmesi istendi. İstanbul'da ve daha başka 

Milletin, sonsuz fedakarlıklar pahasına 

elde edilen, taze birliği ve cumuriyet tehli
kede idi. Öyle ki, genç cumuriyetin babalan 
artık gevşeklik gösteremezlerdi. Hadisele
rin arka arkaya gelişi, onlardan, karara ser
bestçe varmak fırsatını, iyi ki, aJmıPtı. Ka
rar, kendi kendisini getirmişti. Yapikcak iş 
ona doP.;ru götüren tek adımı atmaktan iba
retti. Bu da yapıldı. 

23 Nisan 1924 de, halifelik, "cumurivetin 
esasında mevcud oklu<.{u için" kaldırıldı. 

Türk insanı, o dakikaya kadar bağlı bu
lunduğu hayat şeklinden, ancak bu son ka
rarla kurtulmus oldu. Millet, ha~;:iruiyetine 
ancak bu son kararla kavuşmus o du. Türk 
milleti, fikir sahamnda <la kendini clgun 
ilcm ederek keneli tarihi me.,·1Jiyet:ni kendi 
eline almak fırsatını ancak hu son kcırarla 
elde etmiş oldu. 

(Sonu var) 
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ul{t!li ilmiııi yayma kurı1m u
nıın dünkü konferansı 

Polonyadaki. 
karısıklıkların _, 

sebebi 

Polonya başbakanının 
Peşte seyahati etrafındaki tahnıiııle~1 

Dün Ankara Halkevinde T o
k ad saylavı B. Nazım İzzet Poroy 
Hukuk llmini Yayma Kurumunun 
t ertib ettiği seri konferansların 
on yedincisini vermiştir: Me\·~u 
''Milletler Cemiyeti mısakı ıle 
Briyan . Ke!log misakının devlet
lere d.,,hili tesir!eri" idi. Konfe · 
ransta İnhisarlar Vekili B. AH 
Rana ile mebuslar, profesörler ve
kaletlerle devlet şurasına ve tem
yiz mahkemeiine mensub bir çok 
zatlar bulunmuştur. 

B. Nazım izzet; konferansının 
mevzuunun hukuki ifadesini şöy
le hulasa etmiştir: 

" - Hukuku düvel ahkamıyle 
dahili hukuk arasında tearuz olur
sa tefevvukun hukuku düvel alı -
kamında kalınası lazım geldiğini 
daha etraflıca bir surette göster -
mek ve devletler arasında akdolu
nup hukuku düvel ahkamı arası -
na giren esaslı muahedeler ve mu
kavelelerin havi olduğu hükümle
ri dahili kanunlara da koyup iki 
hukuk arasında böyle bir tearuza 
mümkün olduğu kadar meydan 
vermemelidir." 

Konferansçı hukuku düvel mu
ahede ve mukaveleleri hükümle -
rinin teskilatı esasiyeler ile ceı:ı 

' l: ı · kanunlarında yer alması azım 

geldiğini etraflıca i~aht~n som:' 
Estonya, ispanya, Bırleşik Amctı
ka. Felemenk ve Brezilya'r.m teş
kilatı esasiyeleri üzerinde tahlil -
ler yapmış ve bunları; . 

1 - Harb ilanını icra kuvvt:lı -
ne bırakan, 

2 - Tesri' kuvvetinin fJZasiyle 
kabul yaht;d doğrudan doğruya 
teşri' meclislerince harb Han eden 
devletler halinde ve iki zümre 
icinde mütalaa etmiştir . 
, Türk teşkilatı esasiye kanunu

nun 26 mc1 ınaddesiyi~ hizde bu 
sal A biyelin mecliste bulunu~unun 
hukuki değerini aydın alan B Na
zım İzzet, Poroy, birçok devletle
rin ceza kanunları üzerinde mev -
zuu cephesinden geniş mukayese
ler yapmıştır. 

Bir saat süren ve sonune ka -
dar alaka ile dinlenen konferans 
şu sözlerle sona ermiş ve B. Poroy 
çok alkıçlanmıştır: 

" - Bilirsiniz ki arzettiğim bü
tün bu meselelerle, bu güzel naza
riyelerle terki teslihal konferansı 
uğraı:tı. Konferans kendisi maddi 
i~lerle meşgul olmakta ve bugün -
kü maruzatıma mevzu teşkil eden 
kı"ı:n!arı kendisine merbut (ma -
nevi terki tes~ihat komitesine) bı
ra1.makta idi. Konferans hiç bir 
karar alamadan, hiç bir neticeye 
varal"ladan infisah etti. Bu ~aya -
m ta'·dir nazariyeler ve fikirler, 
biiyiik Şef Atatürk a<Yziyle cihan
d<\ s lh ve yt,r da s lhtan ha~ka • 

ka bir şey düşünmiyen genç Tür -
kiyenin memnuniyetle benimseye
ceği şeylerdir. F!lkat ne çare ki 
devletlerin çoğu gerek teşkilatı 
esasiye!erintle ve gerek sair ka -
nunlarında büyük tad~ller yapmak 
için hiç de istical göstermemekte
dirler. Dünyanın hal ve vaziyetine 
ve gid. şine göre hu fikirlerin çoğu 
yukarda da söyledğim gibi ~imdi
lik bjr nazariye ve ancak bir kon
ferans mevzuu olarak kalmağa 
mahkumdur. 

" " ., 
Hukuk ilmini yayma kı•rumu 

bu kıs icin Ank(!ra halkevind~ ter
tib ettit{i on yedi konferansı mu -
vaffak;yetle sona erdirmiştir. Her 
konferans, Ankara' da geniş bir 
alaka uyandırmış ve ilmi bir ha · 
reket yaratmıştır. Gelecek yıl kon
feranslarının daha verimli olacağı 
şüphesizdir. 

.... 
Varşova, 18 (A.A.) - Polonya ajan-

sı bildiriyor: 
Luvov'da dün vuku bulan kanlı ha

diseler hakkında yürütülen tahkikata 
göre, bazı menfi elemanlarla birlikte ça. 
hşan komünist ajanlarının bu hadiselere 
Önayak olduklarını meydana ç~karmıştcr. 

Luvav şehrinin bazı scsyal teşekkül
leı-i ile eski muharibler federasyonu hi
tabeler neşrederek ha!kı sükuna davet 
etmişlerdir. Belediye reisi de buna ben
zer bir beyanname neşretmiştir. Sosyal 
teşekküUerle otoritelerin takındığı bu 
toplu ve bir%!k karşısında ahali teskin 
olmuş ve bayat normal bir şekilde ye.. 
niden kurulmuştur. Tramvay ve otomo
biller işlemekte olup dükkanlar açılmıt· 
tır. 

Dünkü hadiselerde rol oynıyan 200 
kişi gece te,·kif edilmiştir. Bunlardan 
sekseni sab•kahdır. K.arğaşahldarda ya
ra1anan albnış kişi arasrnda ağır yarala. 
nan yedi polis memuru bulunmaktadır. 
Sekiz kişi ölmüştür. 

--~--------~-----------------------~ 

ispanyada karışıklık 
Yen iden bir çok tevkifler yapıldı 
Mııdrid, 18 (A.A.) - Sosyalist par

tisinin icra komitesi sekreteri B. Vidar. 
te umumi grevin bu gece yarısı bitece
ğini, zira bunun ancak sivil muhafız 
teğmcninin cenaze töreni dolayisiyle 
faşistler tarafından geçen perşembe se
bebiyet verilen hadiseleri protesto et
melc maksadiyle ilan edilmiş b;,ılundu. 

ğunu söylemiştir. 

Harbiye bakanlığının emri tersine 
tcfrmen dö Los Reyes'in cenazesinde bu
lunan bazı yüksek rütbeli zabitler hükü
mdçe tevkif edilmişlerdir. 

Madrid, 18 (A.A.) - B. Gil Robles, 
kendi ba~kanlığ:nda bulunan aksiyon 
Popüler partisinin gelecek 10 mayısta 
Korles saylavlariyle birlikte yeni cumur 
reisini seçecek olan dele~elerin seçimine 
girmiycceğini söylemiştir. 

ispanyada cumuriyetin beşinci yıldö
nümü şenliklerinden bir intiba 

Madrid, 18 (A.A.) - Zabıta bir çok 
hususi evlerde araştırmalar yapmıştır. 

''Falanjs" İspanyol teşkilatına mensub 
bir çok kimseler yasak si!ah taşımak su

çundan dolayı tevkif edilmi§lerdir. Bun. 

lar hepsi de acele sorguya çekilecekler
dir. Dün akşam Madrid sokaklarında 
sükunet vardı. 

M.\.DRlD"DE GREV BiTTi 
Madrid, 18 (A.A.) - Sendikalar, 

Madrid'de grevin bitteiğini ilan etmi§

ler \'e grevcileri bu sabahtan itibaren işe 

tekrar başlamaya davet etmişlerdir. 

Sencliknlaı·ın kanaatine göre, hükümet 

tarafından alınan tedbirler hükümetin 

fa~istliğe karşı mücadeleye çalıştığını 

isbat edecek mahiyettedir. 

Varşova, 18 (A.A.) - Başbakan B. 
Koseialkovski'nin yarın Budapeşleye se.. 
yahati hakkında yarı resmi gazete Pols
ka diyor ki: 

Bu ziyaret, B. Gömböş'ün 1934 de 

Var§ovaya yaptığı ziyaretin iadesidir ve 
iki millet ara1>mdaki asırlık, dostluğun 
mevcudiyetini göstermektedir. B. Ko-

seia'kovski'nin ziyareti, yalnız bir sem
pati gösterişi ve müşterek münasebetin 
gelişiminde bir merhale olacaktcr . 

Umumi barbtenberi Polonya ile Ma. 
caristan arasmda yazılı da olmasa aynı 

derece kuvvetle tatbik edilen bir nevi an

la§ma vardır. Bu anlatmaya, karşılıkh 
hayati menfaatlere karşı mütekabil say• 

gı paktı diyebiliriz. Şunu belirtmek lazım. 
dır ki Macaristanımn ehemiyetli bir un. 
surunu te§kil eylediği Tuna memleket-

İtalyanın hazırlığı 
913 lüler seferber edildi 

Roma, 18 (A.A.) - Askeri mahfil
ler, l talya'nın her türlü ihtimallere kar. 
şı koyabileceğini tahmin ve İngiltere i
le silahlı anlaşmazlıklar çıkmasının im
kaıız olduğunu ve bir harb tehlikesinin 
son günlerde büyük mikyasta azaldığını 
söylemektedirler. İtalyan k';Jrmayı bü
tün lür.unlu tedbirleri almış ve 1913 ıı. 
nıfına tnensub ihtiyatları dün seferber 
etmiştir. 

Aynı mahfiller 1talya'nın her türlü 
tedbirlere karşı koymak husus\lndaki 
kat'i kararının harb tehlikesini bertaraf 
etmeğe büyük mikyasta yardımı ol
duğunu ilave etmektedirler. Bu mahfil
ler, İngiltere'nin diğer Avrupa devletle. 
rinin yardımından kesin surette emin oL 
madıkça lta1ya'ya karşı bir harbe teşeb
büs etmiyeceğini kaydediyorlar. Böyle 
bir müzaheret ise son derece ihtimalsiz. 
dir. 

Roma siyasi mahfilleri, :zecri tedbir
ci bazı devletlerin, şimdi ekonomik me· 
selelerde ltalya'ya karşı olan vaziyetle. 
rini değiştirmeğe hazır olduklarını kay
detmektedirler. 

POLiSTE: 

Atı iirkmüş 
Tüccarden Salih Zeki Kavaklıde

reden Y enişehire doğru tek atlı ara
ba siyle gelirken atı motosikletten ürk
müş ve yoldan geçmekte olan Ömere 
çarparak yaralanmasına sebep ol
muştur. Polis tahkikat yapmaktadır. 

Çuval hırsızları 
Kemal, Tevfik manifatoracı Po

lus'a üç çuval çalarken yakalanmış
lar ve adliyeye verilmişlerdir. 

Dikkatsiz1ik yüziinden yangın 

leri Polonyaya komşu bir bölge telakki 
olunabilir. Ve bu bölge Polonyaya yalnız 
tarihi bağlarla değil, fakat muasır men .. 
faaller bağlariyle de bitİ§İktir. Polonya, 
Tıuna havzasında mem!eketler arasındaki' 
hayati menfaatlerin, memleketler arasın .. 
da hiç bir nevi fark gözetilmeksizin ~ 
henkli kıhnınasına matuf gayretleri d~ .. 
ima müsbet bir tarzda telakki etmi§tir. 
Biz fU fikirdeyiz ki Polonyanın Londra .. 
da kuvvetle ileri sürdüğü prensip • ki 
bize danıtmadan bizim hakkımızda bir, 
şey düşünülemez ve hiç kimse hakkında 
da bizim ittirakimiz olmadan bir şeYı 
yapılamaz düsturudur • yalnız Avrupa .. 
nın emniyeti ve sulhun teşkilatlandml .. 
ması hakkmdaki geni, planlara değil fa• 
kat aynı mikyasta Tuna bav:ıaıının tef .. 
kilatlandınlmasma da aid bulunmakta.. 1 

dır." 

İsviçre hududu 
üzerinde alman 

hazırlıkları 

' 

Londra 18, (A. A.) - Mances-ı 1 

ter Gardian gazetesinin muhabiri, bir. 
çok gündenberi alman kıtalarmm ls
viçre hududu civannda ehemiyetli 
bir takım hareketler yapmakta olduk .. 
larmm görülmü§ olduğunu yazmak.; 
tadır. 

Ayni gazete, 20 mart tarihind~ 

adeta toprağa tecavüz mahiyetindQ 
olan ciddi bir hadise vukua gelmiı 
olduğunu ilave 'etmektedir. Bu hadi· 
se şudur: 

Zahirde a1elide e§ya yüklü gibi 
görünen bir takım vagonlar, Cons .. 
tance • Suigen - Schaffhous - Aer
raclı demiryolu ile yani lsviçre arazi. 
~inden geçirilmek suretiyle cenupta. 

ki askerlikten tecrit edilmiş bölgeye 
sevkedil-niştir. 

Mancester Gardian diyor ki: 
Bu vagonların lsviçre toprakla .. 

rmdan geçirilmesine lsviçrede §Öyle 
bir mana verilmektedir: 

Cenuptaki askerlikten tecrit edil. 
mi§ bölgeye giden alman hatlannm 
kaffesi ağızlarma kadar harb malze .. 
me.i ile dolu olduğundan dolayı aJ., 
manlar İsviçre yolunu ihtiyar etmeli 
mecburiyetinde kalını§lardır. 

23 Nisan 

h · r "'ey iatemiyen keneli muhitin - !1l<!..<r.AJH 

78 yaşında Pembe adındaki kadın 
Altay mahallesindeki evinde mangal 
ateşiyle yangın çıkarmışsa da itfaiye 
yetişerek söndürmüştür. 

Size çocuğu düşündü

recek haf tanın 
başlangıcıdır. da' <>~:un .. k v 0 vüks0lmPkt~n l>::oc:. ~~&~·ı6U~M!'W.lUll 

Tefrika: No: 37 

Yazan: ]ak ŞAH.DON 
Türkçeve r.·evıren: Nasu hı BAY l>A R 

- Sizin, hemen hemen eski denilecek 
müşterek hatıralarınız var; bu samimiyetin 
başlangıcı demektir. 

- Peki öyle ise itiraf edeyim ki evlen
meyi düsünme;lim değil. Bir yazıcının ev
lenmesi lazımdır. Vakıa aşkın ne demek ol
dııittmu öğrendim; fakat insan hayatı ancak 
evlilikte iyice kavrar. Bu tecrübeyi edinme
mis olanlar ancak zırva yazarlar. 

Alber, Kastanve'yi dinlemeden: 
- Şünhesiz evlenmelisin. Fakat acele et

rneliyi7.. Odet'i evlendirmek istiyorlar. 
- 7.c:ıfrmrl"'n istifane ediyorsun. 
- İşi bana bırak, seni kararsızlıktan kur-

tarayım. 

Alber, gitmeğe kalkmıştı. Fa~at odanın 
için ele <TP,Zinerek, hırsla devam edıyordu: 

- Üç güne kadar iyi olmalısın. Ben her 
şeyi h-ılledeceğiın. Bir gün gelecek bana te-

şekki.ir edeceksin ... böyle bir kadın bulamaz
sın. Odet iyidir, sevimlidir ... 

**.'.\t 

Alber, Katröfaj'lan iki gün sonra ziyare~ 
etmek düşüncesinde idi, fakat daha ert_es~ 
sabahtan itibaren Madam Katröfai'rn gızlı 
arzusunun, böyle mucizeli bir şekilde tahak
kuk etmekte olduğunu görünce nasıl şaşı:a: 
cağını tasavvur etmekten bir türlü kendını 
alamıyordu. Odet'in takınacağı tavrı merak 
edivordu. 

Yazıhanesinde bir arkr:ıd.::ısm1 cHnlerken 
hen bu iışi hatırlıyarak: "Odet gibi saki.n 
ruhlu bir kızda bu haher kimbilir n~"tl hır 
şaskınlık uyandıracak!" diyordu. H~men 
kalktı, yazıhanesinden fırlayıp KatröfaJ'ların 
evine koştu. 

Asan~örü beklemeden merdivenlerden 
kosa koşa çrktı. 

Alber'in sesini tanıyarak holde karşısı-
na çıkan Odet: 

- Babam Ruan'da, dedi. 
- Ya anneniz? 
- Mersedes'i dersten almağa gitti. Bir-

az sonra gelir. 

Alber salona girdi. 
- Şu halde, evde siz yalnız mısınız? Si-· 

zinle biraz konuşmak istiyordum... Burada 
bizi kimse rahatsız etmez mi? Babanızın ya
zı odasına gitsek daha iyi olmaz mı? 

Odet, ciddi cidd1 Alber'e bakıp tasavvu
runu tahmine çalışarak: 

- İsterseniz küçük salona gidelim. De
mek ki görüşeceğimiz pek ehemiyetli? 

Alber, Odet'in oturduğu kanapeye bir 
iskemle yanaştırdıktan sonra: 

- Evet, dedi. Size söyliyecek ehemiyet
li bir sözüm var. 

Istrrabla kendi üzerine dikilmiş olan 0-
det'in büyük gözlerine bakan Alber devam 
etti: 

- Hiç aklınıza getirdinizmi: zaman za
man kendisine rastladığınız bir delikanlı, .. 
çoktanberi tanıdığınız bir ai~e dostu ... onu, 
kim bilir, belki de sevdiniz mi? Sizi korku
tuyorum ... İnsan, aşk hakkında ekseriya yan
lış düşünür ... sanır ki o, harikulade bir takım 
tahassüslerle kendini meydana vurur •.. ha
yır. İş böyle değildir: insan, sık sık bir baş-

ka insanı düşünürse, onunla tekrar karşılaş
tığı zaman zevk duyarsa ... 

Gözlerini Odet'in ellerine dikerek devam 
etti: 

- Eğer bu insan, ananız ve babanız ta
rafından takdir ediliyorsa, servet ve .zeka 
sahibi ise, gencse, o adamla sizin aranızda, 
birdenbire, i~itilmemiş bir ihtirasın zuhuru
nu beklemeğe lüzum yoktur. Hiç bir vakit 
zuhur etmiyecek olan bu ihtirası bekliyerek, 
önünüze kadar gelmiş olan tek saadet im
kanını kaybetmenin man~sı yoktur. 

Alber, parmağının ucu ile Odet'in eline 
dokunarak: 

- Size eski bir dost gibi bunları söyliyo
rum. Beni lüzumsuz derecede ileri gitmişmi 
farzediyorsunuz? 

Odet boğuk bir sesle: 
- Ne demek istediğinizi hiç anhyamıyo· 

rum, dedi. 
- Size Kastanye'den bahsediyornm. 
Odet rahat bir nefes almış göründii. 
- Onun duygularım siz nereden biliyor· 

sunuz? 
(Sonuvar) 
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YE."ll İDARE HEYETiNl DE SECEN KONGRE DÜN ~ , 
ÖGLEDEN SONRA ÇALIŞMALAR Ni BlT1RD!. .. 

(Başı 1. inci sayfada) 
terdiğiniz; itimad ve muhabbete teşek
kürler ederim. Ben; esasen şimdiye 
kadar türk ~ençliğinin spor sahasın

daki mesaisiyle her bulunduğum yer
de yakından alakadar olmuş ve bu 
yolda elden gelen gayret tle hizmeti 
yapmağa çalışmaktan zevk almış bir 
insanım. Garbi Anadolu sporcularila 
bu hususta tanışıklığımız; eskidir. Şim
di bu İntihab ile bütün memle.'ıet 

sporcuları da beni aralarına a!mış bu
lunuyorlar. Türk gençliğinin bugün 
bana açılan bu sıcak sinesinde benim 
gibi bir emeklinin taze hayat bulaca
ğına tle bu kaynaşan kanların benim 
azım ve kuvt1etimi de tazeliyerek 
:.porcu gençlerin daha ziyade inhişal 
ve terakkilerine hizmet edebilmek i
çin bana kudret tle ciyadet bahşeyli

yeceğinc §Üphe etmiyorum. İşte inti. 
habınıza şükranla icabet ederek ba
şınız;a geçerken benim ilk dayandığım 
mesnedin bu duygu olduğunu sami
miyetle ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar: 

Büyük Şefimiz kurtarıcı Atatür
kün; gençliğin mesuliyetli omuzları
na yüklettiği kıymetli emaneti kusur
suz koruyabilmek için türk gençleri
nin bedenen t1e ruhen bizatihi kut1-
t1etlenmeğe çalışmaları bir vazifedir. 
Çünkü kut1vetli bir camia ancak kuv
t1etli ferdlerden vücuda gelebilir. Bi
naenaleyh siz; bu maksatla vazifenizi 
yapmağa koşarken benim yapacağım 

iş de sizin önünüzdeki engelleri kal
dırmağa çalışmak; yolunuzun arık ol
masını hazırlamak olacaktır. 

Arkadaşlar! 
Omuzlarına bu kadar mesuliyetli 

bir t1azife yükletilmiş bulunan türk 
gençliğinin spora vereceği ehemiyet; 
aynı zamanda milli 11erelimizle de a· 

lôkadardır. Hiç bir sahf!da geri kal· 
mayan türk varlığının spor işle -
rinde de kendini gösterme'li ve türk 

kuvvet t1e kudretini bu saha • 
da da cihana tanıtması el -
:z;emdir. Onun içindir ki hükümetimi:z; 
bu uğurda elden gelen fedakarlıkları 
yapmakta ve memleket sporu ile çok 

yakından alakadar olmaktadır. Şu 
halde türk gençliğinin ele, milletimi· 
~n ve hükümetimizin takdir ve iti
madına layık bir mertebeye erişmek i
çin çalı11ması bir borçtur. Biz; bu bor· 
cumuzu da goz önünde tutarak ati 
mesaimizi ona göre tanzim edeceğiz. 

Arkadaşlar: 

Sporumuzun ileri gitme.sine, genç
liğin yetişme.sine büyük bir dikkat 
ve ehemiyetle savaşan daha bir mev
cudiyet t1ardır ki o da Halk Partisi
dir. Bugün bi.zi sakfi altında toplayan 
müessese de onun bir cüzüdür. 

Parti de; esa.~en büyük emaneti 
koruyacak olan türk gençliğinin ma· 
nen dahi yetiştirilmesine çalı:jmakta

dır. 

Maddi ve bedeni olduğu kadar 
manen ve ruhan da yetişmesi lazım 
gelen 11porcu türk gneçlerinin; onun 

içindir ki yürüyecekleri yol, partimi
zin göstereceği istikamet olmalıdır. 

Spor k !>n'!resinden enstantenefer: 
Solda yukarda: Türk spor kurumu idare heyeti: 

Soldan sağa doğru: bisiklet federasyonu reisi BB. Hüs
nü Naili, kurum muhasebecisi Cemil, dağcılık ve bi
nicilik federasyonu reisi Erzurum mebu11u Şükrü Kr,. 
çak, Türk spor kurumu başkanı Gaziantep mebusu 

Biz yeni mesaimizde hep bu gayeyi 
İstihdaf ederek ilerliyeceği:z;. 

Nihayet arkadaşlar! Biz bugün 
memleket sporunu her halde bir var
lık olarak ele almakta bulunuyoruz.. 
Bunu yapan; bugüne kadar ciddi me
saisiyle bu varlığı vücuda getiren, he-

Atıcrlık federasyonu reisi Erzurum 
Mebusu B. Fuad Sirmen 

yeti sabıkadır. Ben şimdi işe başlar
ken o heyete olan takdir t1e şükran

larımı.zı yôdetmeği bir vazife biliyo
rum. Ve o heyeti teşkil eden bütün 
arkadaşlarımız;a tle bôhusus onların 

kwmetli başkanı B. A.ziz; arkadaşımı· 
za gerek şahsım ve gerekse heyeti a
liyeniz. namına teşekkürler ediyorum. 

Ve gene tuttukları yoldan ilerliyerek 
eserlerini tamamlamağa çalışırken 

bize daima müzahir olmalarını da ri
ca ediyorum. 

Bilhassa arkadaşlar! memleketi
mi.zde spora t1arlık veren her şeyden 
ziyade memlekette bit- spor ruhunun 

mevcudiyetidir. Bunu yaratan da 
memleketimiz.deki sporcu gençle • 
rimizin bu yolda gösterdikleri şevk 

tle gayrettir. Ben de gençlerimizin 
göğsümüzü kabartan bu şevk ve gay
retlerine, candan çalışmalarına gü
vendiğimdendir ki bana verdiğiniz bu 
11az;ifeyi üzerime alabiliyorum. 

Onun için türk gençliğinden, türk 
sporcularından ona göre gayret ve 
mesailerini artırmalarını t1e memle
kete daha güçlü t1e kut1t1etli ve daha 
ıuurlu bir nesil vücuda getirmeleri 
inti~arında bulunulduğunun bilinme
sini ar.zediyor ve artık aranıza katı
l.ırak taz;e bir kuvvet ve itimad ile işe 

başl: yorum. 
işe başlarken birinci iş olarak şe

refli bir tlaziie yapmak ister idiysem 
de heyeti aliyeni:z;in daha evel dav
ranarak bu yolda bir takrir haz.ıı-la
dıklarını haber aldığım için bunu ge
çiyor ve merkez heyetinin listesini 

tasvibinize arzediyorum. 
Yolumuz açık ve mut1aflakiyetlı 

olsun arkadaşlar." 

Nutu'• uzun uzun alkıııl anm•ş•ır. 
Kongre üyeleri bu gün memleketle
rine dönen•kle rdir. 

General Ali Hikmet Ayerdem, atle
tizm Federasyonu reisi Vildan Aşir, 
eskrim federasyonu reisi Fuad, tenis 
ve voleybol federasyonu reisi T oh.at 
mebusu Süreyya T evlik Genca, ve ge· 
nel sekreter Nizametlin Kırşan. (Fut
bol federasyonu reisi BB. Hamdi, E
min, su sporları federasyonu reisi Ce
lal, güref federasyonu reisi Fetkeri
nin resimleri bulunamamıştır.) 

Solda altta Aydın delegeleri (Sa~
dan ikinci müfettişliğe seçilen Aydın 

mebusu B. Adnan Ertekindir.) 
Sağda yukarda lzmir delegeleri 

(Sağdan dördüncü kurumun asbaşka
nı B. Halid Bayraktır.) 
Sağda altta Balıkesir delegeleri gö-

rülmektedir. 

Güntlelil..· 

Sl KİYE iŞLERi 
(Batı 1. inci sayfada) 

ve Suriye' de fransız mandası ku
rulmuştu. Suriye' de milli hükü
metin kurulması ve fransız man
dasının tesisi bazı zorluklarla kar
şılaştı. Çünkü Suriye' de bir biçim 
idare mekanizması kurmak kolay 
değildi. Çünkü hıristiyan olan 
dürzilerle müslüman suriyeliler a
rasında her yöndemden düşünüş 
ve duyuş farkları olduğu gibi, ol
dukca ileri bulunan şehirler ahali
si il; bedeviler arasında ölçülmez 
farklar vardı. Bir çeşid idare sis
temi bunların hepsini bir anda 
tatmin edemezdi. Fransızlar Suri
yelilerin hu ayrı ayrı temayülleri
ni tamamivle bildikleri için, man
danın tatbiki memleketin mahalli 
temayüllerine uydurulmağa çalı
şılmıştı. Buna rağmen Suriye, u
zun yıllar sükunet ve huzur gör
memiş, Arabistan'ın içinden ge
len hareketlerle surada burada da
ima isyanlar çıkmıştır. Ta 1916 
yılındanberi müstakil bir arab hü
kümetinin idaresini, müttefikleri
nin muvafakatleriyle üzerine alan 
Fransa, Suriye idaresi yüzünden 
zaman zaman beyhude zorh-klar 
karsısında kalmıştı. Hatta bu me
sele' fransız meclisinde bile hara
retli celselere mevzu olmuştu. 
Fransa, uluslar sosyetesi paktının 
22 inci maddesi mucibince onlara 
istiklal verecekti. Hatta 1933 de 
meclisin celselerinden birinde M. 
Renodel Duval Arnold gibi sos • 
yalist m~busların bir sualine karşı 
başvekil "bizim Suriye' de yalnız 
hakkımız değil vazifemiz vardır. 
Suriyelileri süratle istiklale kavuş
turmaktan başka emelimiz yok
tur" diye cevab vermişti. Fransız
lar Suriye' de tek bir Suriye dev
leti kurmak isterler. Arab milli
yetçilerinin temayülleri de bu 
merkezdedir. Fakat fransızların 
hu isteği gerek dürziler ve ge -
rekse diğerleri tarafından asla 
hoş göriilmiyor ve onlar ayrı ve 
müstakil bir idare istiyorlar. 

Suriye'nin daima düşünüş ay· 

Suor ve beden morfoloii~i 
~ v 

Öteygün, Ankara Halkevinde T. f. C. f. kongresi delegelerine- Da, 
Tarih, Edebiyat Fakültesi profesörlerinden profesör doktor Şt!vket 
Aziz Kansu tarafından verilen "Spor ve beden morfolojisi" mevı n 
etrafında projeksiyonlu bir ko nferansm ilk kısmını dün koymuştuk. 
Alt tarafını bugün koyuyoruz. 

Vazifenin kıymet.nı takdire yara· 
yacak alametleri şekil harici de bu
labilir miyiz? 8 11 suale Dr. Thaor;s 
evet cevabını vermektedir. Bu müel
life göre vücudda vazifenin kıymeti
ni takdire yarayacak alametler \ Mo
dele ) dediği şeydir ve bu hususta ilk 
seriri tetkik de mezkur müellife aid
dir. Vücudun sathi müsbet ve menfi 
musattah mevceler (des andes planes) 
arzeder ki bunlar vüsat anplitude ve 
kesret itibarile tahavvül ederler. Bu 
keyfiyet itibarile şişko Rond da çok 
daha vüsat, yassıda plat İse çok daha 
kesret vardır. Diğer taraftan Claude 
Sigaud ferdin biyolojik kıymetinin şe
kil ve vazifesinin ittihadına merbut 
olduğunu göstermiştir. Bundan baş
k.ct şişkonun kütle, yassının İse adali 
maddenin kifayetsizliği ile muttasıf 

olacağı a priori anlaşılıyor. 
Halbuki hiç olmazsa asgari bir 

derecede kütlei adaliyenin atletik bir 
faaliyet icrası için lazımdır. Binaen· 
aleyh nevama klaviyede clavier ol
duğu gibi bir mıntaka vardır ki orada 
bir taraftan kitle ve vazifenin nisbet
leri diğer taraftan modelenin vüsat 
ve .kesret itibairle gösterdikleri ka· 
rakterler sayesinde - hastalck hariç • 
yalnız en iyi biyolojik kıymet değil, 
fakat atlet kabiliyeti arzeden ferdle

ri seçip ayırd etmek mümkün olur. 
Bir insana morfoloji!ıi itibarile 

"Sen atlet olabileceksin" diyoruz. 
Fakat bu adam atletizmde neye ya
rar? Her şeye mi? Bir darbı mesel 
herşeye muktedir fakat hiç bir şeye 
yaramaz! diyor. Bu noktada iki tez 
çarpışmaktadır. Hilbert tam atlet At· 
hlete complet, fransız atletizm fede
rasyonu ise Chempion tezini müdafaa 

etmektedir. 
SPOR. - Bu iki teze göre ~por ne· 

dir ilkinde spor bir vasıta ikincisin

de ise bir gayedir. 
H ebert akidesine göre hizmet l"Ör 

mek için kuvvetli olmak lazımdır Ve 
bu gayeye fevkalade terbiyevi bir ter· 
kip teşkil eden dört mütekarip yolla 

vasıl oluyor: 
1 . Jimnastik yahud tabii usul ki 

muasır insanda İptidai insanın adali 
mihanikiyetlerini yeniden tesis edi
yor. Ve bugün büyük şehirlerin uzvi
yetinin hayatiyeti üzerine olan yıkıcı 

tesirlerini izaleye çalışıyor: 
2 - Sporlar. Halkın birikip eğlen

mesine mahsus sporlar dP.ğil, fakat 
ferdin recüli evsafını haddı kusvasına 
ulaştıracak mahiyetle hasbi gayı·et 

ve istekten doğan sporlar. 
J . Basit te~ı.ddi 
4 • İnsanı diğerkamlığa sevkeden 

ferdi ahlikiyetin takviyesi 
Sporda terbiyevi sistem, görülüyor 

ki, yalnız biyolojik ve atletik kıyme· 
tin ıslahını değil fakat bu kıymetin 
faydacı ve içtimai noktai nazardan 
verebileceği azami mahsulü nazarı i
tibara alıyor. Bu usul dünyanın her 
tarafında azim taraftarlar kazanmış· 

h1". 

Fransız atletizm federasyonunun 
akidesi milletin spor sayesinde beşeri 
kuvvet ve iktidarını muhafaza etme· 
sini istihdaf eder. Spor, bu akideye 
göre, ırkın şöhreti için bir zaruerttir. 

kırılıklarına kaynak olan hu me
selelerini daha radikal bir tarzda 
bitirmeğe karar veren B. Martel 
Suriye'ye ayak b"~· ·1<tan biraz 
sonra Fransız - Suriye itilafı esas
larını hazırlamıştı. Bu itilaf milli 
birliği temin etmediği kaydiyle 
Suriye Millet Meclisinde bir ta
kım gürültülere ve sokaklarda 
gösterilere sebeb olmuştu. Şu sıra
da gene Irak gibi Suriye' den de 
mandanın kaldırılmasiyle bu 
memlekete tam istiklalinin veril
mesi meselesi Paris'te konuşulu
yor. Asırlarca müşterek vatandaş 
hukuku içinde yaşadığımız bir 
milletin i~tiklaline kavuşmasını 
sevinçle karşılamamak mümkün 
değildir. Ancak bütün Suriye İ§· 
!erinin esaslı bir tasfiyesinin Pa-

Beynelmilel müsabakalarda bir mil
letin temsil edilmeyişini haya ti bir 
tehlike gibi görür. 

Her iki tez de pek ala uzlaşabilir. 
Şampiyonun evvela vücudunun bili. 
tefrik her parçasına tesir eden fizik 
bir terbiyeye muhtaç olduğu §Üphe
den i.ridir. 

JHTISAS MESELESi. - Tam at· 
let ve şampiyon telakkisi tabiatiyle 
ihtrsas meselesini ortaya çıkarmakta
dır. Sporda tabii usul ne kadar mü
kemmel olursa olsun bir İnsanın bede
ni nisbetlerini, neşvünema!lı han~İ 

devrede bulunursa bulunsun, tebdile 
kadir değildir. Tırmanıcı grimpeur 
kollarının, jimnast gymnaste de ayak
larının uzunluğu ile muttasıftır. J°im
nast, jimnast olarak, yüz metre koşu
cusu, sürat koşucusu olarak doğar. 
Nasıl ki zihni adam zihni olarak do
ğarsa . Hiç bir metodun tamir edemi
yeceği nisbetsizliklere bakarak nev
mid olmak değil bilakis, morfolojik 
tipleri (adali, teneffüsi, hazmi, di
maği) doğuran bu nisbetsizliklerde 
mündemiç kabiliyetlerden, en genif 
manasında aldığımız spor vasıtasiyle, 
İstifade etmek mecburiyeti vardır. 

Biyolojide ademi tenazurun bir kaide 
ve tefevvukun İse bir kanun olduğu
nu unutmamak lazımdır. Longiligne 
olanlar adali tekalli.isün vüsati ile ça· 
lışırlar ve teneffüs elestikiyetleri Je 
müsaid bulunursa mukavemet koşu• 

cu:o:u olurlar. Breviligne olanlar adali 
tekallüsiin şiddeti ile çalı!<ırlar. Ve 
Retabli .. mnnlar, ellerle yürümek ve 
halterler kullanmak için yapılmışlar• 

dır. 

insanlara kendilerinde bulunma .. 
yan evsafı ve inkişafları vermek ' 
mümkündür gibi yanlış bir telakkide 
olanlar çok var. Mümaresenin adale 
kitl elerinin tezayüdüne yardım e •iği 

şüphesizdir. Fakat etrafı ve gövde 
kıtalarının uzunlu~u Üzerine hiç bir 
tesiri dokunmaz. 3onra bu adale le• 
7ayüdü umumi bir vakıa da değildir •• 
Bazı nevi adaleler mümarese save• 1 

sinde şi~manlarlar. Bazıları da VA7İfe 

noktai nazarından mükemmelleşir• 

le~ ' 
Uzun adalenin manivelası da uzun-

dur. Fakat bazen kna bir manivela 
ile de tevafuk olabilir. Halterophile, 
Cadinede olduğu gibi. Lakin bu hal 
nadirdir. En iyi atletler morfolojide 
Bossue ve Cubigne dediğimiz tipler a· 
rasında bulunurlar. Pek az atletler 

franc tiplere dahildirler. Halbuki 
Franc tipler estetik Canon takvimlere 
en ziyade yaklaşanlardır. Binaena

leyh görüyoruz ki atletizmin beden 
güzelliği ile hiç bir alakası yoktur. 
Bossue ve cubique tipler, çok defa 
gayri muntazam bir neşvünemanın 

muhassalası olan, gayir muntazam şe• 

killerinden dolayı değil fakat hu gay· 
ri muntazam şekle merbut farlı mÜ· 
nebbehiyet dolayısiyle (atletizm va
disi:ıde) müstaid ve muvaffakiyetlere 
namzeddirler. Bn fartı münebbehiyet 
onlarda cehd ve hı\tta fazln cehd zev• 
kini cevlid edf"r. Birçok ümi.llerin n e· 

den sönüp gittik1"!rini şimdi an!ıyo· 

ru7. 

ris'te düşünüldüğü şu snada Smi
ye hududları içinde yaşıyan fakat 
düşünce, duygu itibariyle onlar
dan ba~ka olan ve aralarında de
rin kültür farkı bulunan lskende
ron ve Antakye havalisindeki çok· 
luğun yani türklerin temayülleri 
de göz önünde tutulacağını umu· 
yoruz. Bütün varlığı halk iradesi
ne dayanan ve milliyet fikirleri
nin beşiği olan Fransa'ıım bu te
mayüllere kıymet vereceğine kuv• 
vetle inanıyoruz. 

N.A. KÜCÜKA 
w.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1..11#11.1_. 

23 Nisan 
Size ~ocuğu cliiı~iindiiı·c<•t•k 

haFtanm başlangıculır. 
~ 'ltJl(SoOt;JL1f 7 7C o .... 
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Ani-ara Defterdarlığından: 
Vergisi Misil zam. %40 zammı 

\ Eskisehlr Sıtma l\fücadel 
.. ' ' Komisyon Başkanlığından: 

Adı Sanatr tkametgahr Lira K. Lira K. Lira K. Sen esı 

Osman Mlıtcabhit Cocuk sarayı 10 94 10 94 4 38 93 2 

'avu5 aı:rn apartı • 
manı 

u-Veğenhcy sııbesi mükelleflerinden miiteah~i~ Os~an çavuşa y 
karda yazılr mikc.larda tarhcdilen kazanç vergıııınc aıt 15 - 18 sayr 
ihbarname ~imdiki kanuni ve ticaretgah yeri bilinemediğinden te 
liğ edilememistir. Matruh bu vergiye i1an tarihinden itibaren 
gün için<le itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üzere hukt 
uculit muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. (844) 1-149 

lI 
b-
30 
ık 
o 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
a 

e-
i-

18 _ 4 • 936 tarihinden itibaren cumartesi günleri öğleden sonr 
saat 14 den itibaren ve pazar günleri sabah saat 10 ve 11 de ve öğl 
den sonra Ulus meydanı İstasyon dural< yerinden Orman Çiftliğ 
ne otobüs seferleri yapılacağı sayın halka bildirilir. (85Q) 

1-1493 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR -
LUGUNDAN: a Ankara vilayetinde İsmetpaşa mahallesinde Akyapı sokağınd 
53 numarah evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada Ana 
fartalar çarşısında 23 numaralı mahalli ikametgahı ticari ittihaz 
ederek hazır elbise ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Odasını 
1406 sicil numarasında mukayyet bulunan Ali Halim'in unvanı t 
c:areti A. H. Doyran olarak tescil edildilti gibi bu unvanın imza şek 
li de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 17-4 

-
n 
i-
-
-

936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-1480 

l{iiltür Balianlıi!ın dan ? 
1 

-Ankarada İtfaiye Meydanında yapılmakta olan Orta okul arsas 
lizerinde bulunan ve kesif bedeli 604,5 lira olan enkaz 25-4-1936 ta 
rihine müsadif cumarte~i günü saat onda Vekalet binasında pazar 
lıkla satılacaktır. Muvakkat teminat miktarı ( 46) liradır. Artırma 
ya girmek istiyenlerin Bakanlık Merkez Artırma ve Eksiltme ko 

--
-

misyonuna müracaatları ilan olunur. (853) 1-1503 

~ 
1 
1 
1 
1 .. 

Ankara P. T. T. Başmüe iirlii~i9rul~n 
i 996 lira 39 kuruş keşit bedeli P. T. T. Umllmi binasının haric 

badanası açık eksiltmeye konulmuştur. -Eksiltme 24 Nisan cuma günii saat 15 de Başmüdürlük komis 
yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 75 liradır. 

-İsteklilerin: Vilayet Nafıa Müdürlüğünden bu eksiltmeye gi 
rebilcceklerine dair ehliyet vesikası almalan ve eksiltme günü bu 
Yesika ile birlikte komisyonumuza müracaatları lazımdır. 

" a ve 

(778) 1-1356 

as • 
o 

Mevkii Cinsi Muhammen Evsaf ve Müştemilatı 

bmet Pa"a tna- l\'Iü~takil 
lıallcsinde Ara ikiye ay-
rokağmda nlmış hane 

kıymeti 
9.000.- 1irn Birinci kısım: 

Alt kn ta bir koridor üstün
de iki oda; bir h<"nyo trutbak 

hela, üst katta bir koridor üs
ti.\nde ücs oda 
tkiııci kısım: 
Tertibatı birincinin rynıdır. 
Elektrik, hava gazı tertibatı 

vardrr. 

, 

. 

Bankamıza birinci derecede ipotekli yukarda yeri, vasıfları ve 
değeri yazılı ev Ankara icra dairesince açık artırma ile satıhğa 
!ıkarılmıştır. Artrrma 21-4-936 salı günii Ankara İcra dairesi gay
ri menkul satış memıırluğunca yanılacaktlf. Arzu edenlere ihale 
bedelinden münasip bir kısmı bankaca ikraz edilebilecektir. Bu 
hususta daha ziyade malilmat almak istiyenler Emlak ve Eytam 
Bankasına müracaat etmelidir. (811) 1-1421 

Üretme 
Direktörlüiünde.n : 

Adana Pamuk 
Çiftli~ 

<.. 

Asgari azami 
Benzin 800 Teneke 1200 Teneke 
Gaz 1300 ,, 1600 ,, 
Mazot 4000 ,, 5000 ,, 
Valvalin 50 ., 80 ,, 
Vakum 900 Kilo 1000 Kilo 
Gres z 400 .. 600 ., 
Pamuk üretme çiftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 

TC yukarda cins ve mikdarları yazılan yanrcı maddeler kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuş ise de fı.ıtlar muvaftk görülmediğin
den pazarlık suretile satm alınacaktır. İhale 2214/936 gününe tesa
düf eden çarşamba günü saat 15 de Tohıım islah istasyonunda ya
pılacaktır. İlk teminat "1534" lira 20 kurustur. Muhammen bedeli 
••20456" liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyen
lerin tohum islah ist;:ısyonu direktörJü~üne miiracaatları, ve is. 
teklilcrin muay ;ren gün ve saatte Adana tohum isliih istasyon •nda 
bulunmaları. (788) 1-1378 

Aı l{c ra Jandarma (;enel {omu
ta ıoı Satınalma {, nandan 

Eldeki örnek ve evsaflarına uygun (9, bin) Battaniye 20-4-936 
paı< rtesi günü saat (11) de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

Bir tanesine (750) kuruş değer biçilen Battaniye şartnamesi 
(338) kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 

~ Mayıs 93.~ tarihi pazartesi günü saat (14) de Eskişehir Vila
yetı Sıtma Mucadele Komisyonu odasında 9528 lira keşif bedeli 
Sazova bataklığı kurutma kanalı açılması i§i açrk olarak eksiltme
ye ko~.ulmuştur .. Bu hususa ait şartnameler ve evrakr keşfiye Sıt
ma Mucadele Daıresinde her zaman görülebilir. 

Muvakkat teminat (715) liradır. 
İsteklilerin Eskişehir Nafıa Direktörlügünden ihaleden iki 

gün eve! alacağı ehliyet vesikasile Ticaret Odasr vesikasını ibraz 
etmeleri lazımdır. (1910) 1-1417 

Be1ediyeler Bankasından 
1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk Fakültesi: önünde 

ki arsa üıerine yaptırılacak Belediyeler Bankası binasınm götürü 
olarak ve (anahtar teslimi) sureti1e insası kapalı zarf usulü ile ve 
yirmi giin. mürldP.tle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bınanın muhammen kıymeti 357257 üç yüz elli yedi bin iki 
yüz elli yedi liradır . 
.. 3 ~ Eksiltme. Ankara<la Belediyeler B::ırıkası Genel Direktör

luk bınasında 29 Nisan 1936 carsaınba gi.lnü saat 14 de Banka 
İdare Meclisi huzurunda yapilac;kt:r. 
. ." .- İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesini, mukavele pro-
1es1nı, fenni, umumi ve hususi ve malz~me şartnamelerile sair ced
ve1 ve evrakı (50) elli lira bedel muk-.bilinde Ankarada Belediye· 
ler Bankasından ve f strınbulda Ga.latııda Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Mimarı Seyfi Aı kan'd<ın alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için. iı.teklilerin: 
A) - Türk vatandası olması. 
B) - En aşağı iki yüz bin liralık bir binayı muvaffakıyetle ba· 

şardığına dair salahiyetli makamlardan alınmış musaddak bir ve
sikayı haiz bulunması 

C) Musaddak ehli~eti fenniye vesikasını hamil bulunması, 
D) - 357 257 üç yüz elli yedi bin iki yüz elli yedi lira muham-

1;1en be~eli olan bu isi hc1len yapabilecek mali bir iktidarda oldu
guna daır Bankalardan bir vesika alrorş bulunması, 

E) · Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liraltk muvakkat teminat 
vermesi, 

G) - İsteklilerin besinci maddede yazılı vesikaları eksiltme gÜ· 
nünden bir gün eveline kadar Bankaya ibraz ederek kabul ve tas
dik ettirdikten sonra teklif zarfları içerisine koymaları, 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltme günü azami saat 
12 ye kadar, ihale şartnamesinde vazıh şartlar dairesinde ve mak
buz mukabilinde, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları şarttır. 

(765) 1-1344 

Milli Müdafaa Vel{aleti 
Deniz Merkez Satınalma Komisyonu 

Reisliğinden: 

1 - Tahmin edilen bedeli 52249 lira olan 418822 kilo köşebent 
ve çelik saç levha, 11000 kilo Civata, 4510 kilo perçin çivisi ile 7814 
kilo d mir çubuğun pazarlıkla münakasası 27- Nisan • 1936 pazar. 
tcsi günü saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasmda 
yapılacaktır. 

2 --- (262) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyen
lerin her gün, münakasasma iştirak edeceklerin de (3862) lira 
(25 kuru"luk) teminatları ile mezkur gün ve saatta 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesaikle komisyona m:..iracaatları. (769) 1-1345 

Pazarlık ilanı 

Es {.senir .. ilbaylı~ndan: 
İsteklilerin kanuna uygun sekilde müracaat etmediklerinden 

dolayı 16143.11 lira tutarlı Eskişehir - Çifteler yolunun 38 f-000 -
52 l-750 kilometreleri arası esaslı tıımiratı 24-4-936 cuma günü saat 
14 de pazarlık suretiyle satılacaktır. Muvakkat teminatı 1210 lira 
74 kuruştur. 

Şartname: Keşif, grafik ve diğer ekleri olan evrak her zaman 
!'laf,a Miidürlüğünde görülebi~~r:. hteklilerin Nafıa Müdürlüğünce 
ıbraz eylediği vesaiki uvgu~ go~u.ı,.n bir mühendis veya fen memu
runun işin mesuliyeti fennı~esı~ı deruhte ettiğine dair Noterden 
mıısaddak bir teahhüdnameyı, Tıcaret odasından mall kifayetine 
aid hir vesikayı, ihaleden en az sekiz gün evvel Bavındırlrk Direk
törl .. ğünden alacağı ehliyet vesi!{::.•an1 göstermeleri şarttır. 

(1866) 1-1393 

Gediz Urayından: 

EI,EKTRİK TESiSATI 
1 - Gediz kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince musad

dak proje ve şartnamesi mucilnnce eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tesisat iki kısımdır. 
Birinci kısım 3500 lira bedel muhammeneli santıral binası açık 

eksiltme ile. 
İkinci kısım makine elektrik muvellidi tevzi ~ablosu irtibat na. 

kılleri şebeke tesisatı ve bunlara ait temeller ve bunlar üzerinde 
cümlesinin montajları ve sair bilcümle teferruat ve malzeme kapalı 
zarf usul;yldir Bedel muhammen (14921 ) lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şu~lardır: A. Eksiltme şartnameleri. B. 
Mu',cavele projeleri. C. Fennı şartnameler. D. Proje ve planlar. E. 
Keşifnamelf'r ve teferruatı. 

4 ~ İstekliler bu ~~r<?kı Gediz belediyesinde görecekleri gibi 
beş hra bedel mukabılın~~ İstanbulda Taksimde İstiklal apartı
manında elektrik mühendısı Hasan Ha1et'ten alabilirler. 

9 

c 

5 - Açık eksiltme 1 nisan 936 dan itibaren 30 gün olup 1 ma· 
yıs 936 cuma günü saat 15 de ve kapalı zarf usuliyle eksiltme 1 nisan 

36 tarihinden itibaren 45 gün olup eksiltme 15 mayıs 936 tarihine 
mibadif cuma günü saat 15 de Gediz belediye binasında yapıla
aktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin keşif bedellerinin % 
7 ,5 ğu nisbetinde muvak~at. teminat ak~esi yatırmalarr veya 2490 

olu kanunun tarifatı daıre~ınde bir banka mektubu ve yahud sair 
eminat göstermeleri ve şimdiye kadar bu gil:li işleri yaptıklarım 
e bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir vesika ibraz eyleme
eri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname 
e mukayyet bulundukları ticaret odası veya mahkemesinden son 

n 
t 
v 
1 
v 
tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

v 

SAYFA7 
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Türl{ Hava Kurumu 

PI ANG·OSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci keşide 11 - mayıs - 1936 dadır. 
' 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

t 

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

Anliara Belediye Reis i~in 
?,tobüs Bölge sütunlarına konulacak ilan adedine göre mukar

rer ucretlerde~ yüzde elliye kadar tenzilat yaprlacağı, ve derdesti 
ta~ı ~~~n Otobüs hatları rehberine dercedilmek üzere ilanlar kabul 
edıldıgmden, aHikadarların Otobüı; Levazım Şefliğine müracaatla-
rı bildirilir. (826) 1-1447 

Sakarya apartımanı alt rnda bir mağaza 
kiralıktır Kapıcı Ahmede müracaat 

Amele bordroları ve faturaları 
için 

Bakıye ve fatura 
makineleri 

Ziyaeddin Said 
Erim 

İstanbul - Galata 
Voyvoda caddesi 40 - 42 

teft\lflı )JıŞl•nrna)'ı ,.,.,. •der 

.,, harekelu•lz• geftçl&tı: ı,ıe,.,r 

v.ıı"tz ı 

J, ftOUSSEL de satılır. 

ISUNBUL TUool Moyda"ı No ıı 
S Numorolu kalılogumnu 

ı~teylnl<. beda•a goodorlllr 

Scltılık Otomobil 
Pek az kullanılmıs bir hususi 

otomobil satılıktır. , Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1-1512 

SATILIK 
İnşaatta bir defa kullanılmış 

kafi mikdar kereste. 2731 telefo-
na müracaat. 1--1513 

Kiralık bağ 
Seyran mevkiinde eski icra 

veznedarı Nurinin bağ hanesi ki
ralıktır. 

İçindekilere müracaat. 
1-1476 

D. D. YOLLARI VE LİMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU 1LANLARI: 1 

ll.AN 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 töh dökmeci koku 28.1-936 

salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın ahnacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 750 ııralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalarr ve tekliflerini aynı gün saat H.30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri Jazımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankara Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. 

(802) 1~1407 

İLAN 
Devlet DemiryolJarı Hasılat Dairesinde münhal memurluklar 

için 30 Nisan 1936 perşembe günü Ankarada ve Haydarpaşa'da mü
sabaka yapılacaktır. 

Taliplerin Lise veya Ticaret mekteb;nden mezun olmaları, ta
müssıhh~ ve hüsnühal esha'l:ıından bulunmaları ve yaşlarının otuzu 
geçmemış olması meşruttur. İmtihan derecelerine göre 64-90 lira 
aylık verilecektir. 

Aynı derecede kazananlar arasında askerliklerini yapmış olan
larla Fransızca bilenler tercih edilecektir 

Bu şeraiti haiz bulunanların müsabak'a gününden evel vesaik
leri ve iki fotoğraflarile birlikte Ankarada Zat İşleri Müdürlüğün
ne ve Haydarpasada İşletme Müfettişliğine müracaatları lü:ıumu 
ilan olunur. (848) 1-1505 

Ankara Defterdarlıt;Ddan : 
Kızdbey şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmr~ olan 

kürk ve hah tadri Antona Edererin 25-3-932 ve 15.6·932 tarihli iki 
beyanname şimdiki kanuni ve ticaret yeri bilinemediğinden defter 
ve vesaikle tatbik ve tetkik edilememiştir. 

Bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde defter ve vesikalarım 
Kızılbey şubesine getirmesi aksi takdirde kanunun <\3 üncü madde
si hükmünün tatbik edileceği tebliğ yerine geçmek üzere Hukuk 
usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. (854) 1-1501 

Ankara Jandarma Genel Komu . 
tanlığı Satınalma l(omisyonundan: 

20 Nisan 936 pazartesi günü ihale ed(l~ceği ilan edilmi! olan 
(9000) Battaniye kapalı zarf eksiltmesi 21. Mayıs. 936 per~embe gü-
nü saat (11) re talik edildiği. (812) 1-1509 

İmar Müdürlüğünden : 
Kimden istimlak 

edildiği Mahalesi Sokağı 
~adet Ak Şemsettin Bendderesi 
~.tma. İnkılap Tahtc. konak 

Huseyın usta Öksüzce Kavaklı 
Mel.ek ve Mustafa İstiklal Teke 
Sende ve müşte-

Muhammen bdel 
Ada Parsel Lira 
33 5 80 
66 2 40 

209 1 •• 

236 10 ~· 

rekleri Öksüzce Yemşar 242 ! it 
A~dul~ah Hacı Murat Köprü başı 422 10 lff 

Eksi itmeye girmek istiyenler ( 4625) liralık teminatlarını ve 
~artnamede yaulr diğer belgeler içinde bul ıındurulacak teklif zarf. 
larıım en geç eksiltme saatından bir saat evveline kadar komisyo-
na •ermiş olmaları. (718) 1-1243 

7 - Teklif mektubları 5 inci maddede yazılı saatten bir saat e
el belediye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek 
ektublarrn nihayet mezkur saate kadar gelmiş ve dı~ zarfının m 
ölıür mumile kapatılmış olması şarttır. \ m 
a - Teklif mektublarmın 2490 numaralr kanunun tarifatına ve 

rikümlerine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. 1-1321 b' 

H useyın Sakarya ,, 527 34 8t 
.• '!ukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30·4-93'5 1erşemb• 

g~n~. ~at on. beşde bilmüzayede satılaqlğından taliplerin fıHr Mü-
durlugundekı komisyona müracaatları. (827) 1-lHt 
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62 in~i Ziraat makinelerı cenubu şarkı. -

~ = e BRESLA V Sergisi-= 
5 = 
~ 7 ila 10 Maqıs 1936 
1 iHRACAT MALLARI: her nevi ziraat makine alat = 

ve edevatı - zürrai ve sınai -
müesseseler alat ve edevatı :: 
. gübrecilik sanayii - kuvvet 
merkezleri - bilumum maki- _ 
ne - iş aletleri - yük ve insan 
nakil arabaları • motörlü a- _ 
rabalar . su nakil vasıtaları - ;; 
her nevi sıhhi tesisat • itf ai- ~ 
ye makineleri . elektrotek- : 
nik • radyo levazımatı ve 
Radyo . inşaat malzemesi -
büro levazımatı 

= § 
= = § = ~ -§ 
= --
~ = --

.. -._, . ' . 
4 , ... ~ ' 

~ 5 İTHALAT: ; 
Her nevi mevadı iptidaiye - zürrai ma- -

mulat ve mahsulat. Almanyada Türk si· -
parişleri vekili. = 

1 = -

Blitün seyahat bürolarında ucuz seyahat 
biletleri. 

Müracaat mahalli: Natta Milli seyahat 
acentası. 

--
-------= --5 

Galatasaray · lstanbul _ 

= = -= E 

Mufassal malumat için Breslauer Messe - Und Ausstel- = 
lungsgesellsc. haft. -

Breslau 16. 

lllllfllllllllllllllllllflllllllllflfllll Müracaat edilmelidir. 

Aııkara \ 7 aliliğindcn: 
Cinsi Mikdarı Muhammen kıymeti lira K. 

931 modeli buik markalı 
otomobil 1 adet 500 00 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 24 nisan 936 cuma gi.inü saat 

15 te yapılmak üzere artırma işi on gün uzatılmıştır. İhale bedeli 
nakden ve pesinen tediye edilecektir. İsteklilerin sö ü gecen gün 
ve saatte dcfterdaı lrkta kurulan satış komisyonuna 37 lira 50 ku-
ruşluk dipozi to makbuzu ile müracaatları. (845) 1-1506 

Ankara Valilieinden: 
Miktarı Cinsi Muhammen kıymeti Dipozito 

Lira K. 
ı adet 925 modeli 8 ilindirli 

167.331-2 'f\Jo. otomobil 125 00 9,38 
,, ., 925 modeli 8 silindirli 

167.339-3 No. lu otomobil 75 5,63 
Yukarda yazılı Sitodebaker otomobillerin pazarlıkla ihalesi 

5 mayıs 936 salı günü saat 15 de yapılacak ve ihale bedeli nakten 
peşinen alınacaktır. İsteklilerin söıü geçen gün ve saatte hizala
rında gösterilen dipozito makbuzlarile defterdarlıkta kurulan satış 
komisyonuna müracaatları. (846) 1-1507 

.. 

Nafı:• R·ıl<:ınlıiından 
4 Mayıs 1936 pazartesi günü saat 10 da Ankarada Nafıa Bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 1402.70 lira muhammen 
bedelli 8 adet demir dosya dolabmın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 105.20 liradır. 
Şartname ve teferruatı parasız olarak Bakanlık Malzeme Mü

dürlüğünden verilmektedir. 
İsteklilerin 4 Mayıs 936 paıartesi günü saat 10 da Malzeme ek-

siltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. (835) 1-1508 

Ankara l)t:.f lPrdarlı~ındaıı : 
s enesi ihbarname 

Cilt yaprak N. 
1932 11 80 

vergisi 
İsmi Sanatı Ticaret yeri Lira K. 

Alter Şander Alman, Macar (Hoca paşa 171 84 
Lokantası (Hasan paşa 

" N. 5 7 56 .. tica- 1 l 81 
rPt miirlrleti 

Kızılbey şubesi mükelleflerinden iken ticaretini bırakmış olan 
Alter Şendere 932 senesi tam ve tic:aret müddeti olarak tarh edilip 
mikdarları yukarda ayrı ayrı gösterilen kazanç vergisine ait 11-80 
ve 11-81 No. ihbarnameler şimdikı kanuni ve ticaret yeri bilineme
diğinden tebliğ edilememistir. Matnıh bu vergilere itan tarihinden 
itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek 
üzere hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan olunur. 

(855) 1~1502 

Ankara Valili«ind~n: 
Stadyum ve yarış alanında yapılacak amplifikatör tesisatı ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmustur. 
Keşif bedeli 15000 liradan ibarettir. 
Eksiltme 21 Mayıs 936 tarihine rastlıyan perşembe gunu saat 

on beşte Ankara vilayet daimi encümeniodasrnda yapılaeaktır. Mu
vakkat teminat 1125 liradır. 

Bu işe ait sartnameler bed('lSİ7. olarak vilavet nafıa mii<lürlü
ğünden alınabilir. İstekliler teklif mektuplarını eksiltme şartna
mesinde yazılı vesaik ve teminat mektuplan ile birlikte yukarda 
adı geçen giinde saat 14 de k;ıdar vilayet daimi enciimeni Reisliği-
ne vermeleri lazımdır. (1841) 1-1510 

ANKARA AST.fY!<~ BfRfNCf HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Ankarada Atıf B. m;ıhallesinde 281 numaralı evde Şükrü bey 

nezdinde Şoför Şerafettine: 
Karınız An1·aranın Tel!\İ7. civarında bila numaralı evde Nedime 

tarafından aleyhinize vazifei zevciyeti ifa etmemek maksadile evi
ni terkeclerek gitti ~ ini?rlen bosanma davası açmış ve arzuhal sure
ti Ulus gaze esile ilan n tebliğ edildiği halde 10 gi.in zarfında ce
Yab vermediğinizden 4 mayıs 936 paıı:artesi günü saat 14 e mahke
me günü tayin edilmiı;tir. Rugün Ankara Asliye Birinci Hukuk 
M hkemesinde huır hıılıı:ım:ınız veva bir vekil göndenneniz aksi 
takdirde H ll. M. k:ır n•ın 401 inci maddesi mucibince gıyaben 
devam edecegi ilanen lCı.Jıig olunur. 1-1514 

Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonu 

İlanları 

1 - Garnizon dahilindrki kı
ta ve müesseseden çayıra çıkarı
lacak hayvanat için 427 döni.im 
çaymn açık eksiltmesi 20.4.936 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beste yapılacaktır. 

2 - Çayırın tutarı 3416 lira 
olup muvakkat teminatı 256 lira 
20 kurustur. 

3 - ·Çayırı olanlarııı hergün 
komısyonumuza müracaatları. 

4 - Şartnamesinı görmek is
tiyrnler komisyonda hergün gO
rebilirler. 

5 - İsteklilerin münakasanın 
yapılacağı mu:ıyyen gün ve sa
at~e teminatı muvakkate makuuı 
tarı ile birlikte Ankara levazırr 
amirliği satın alma komisvonu· 
na gelrr.eleri (740) 1-1276 

Rfl.fT 
l - Askeri hastanede tedavi

rle bulunan h:ıstalar icin a 1 ına· 
cak olan 23000 litre iyi suyun a
cık eksiltmesi 20.4.936 tarihin e 
mü ııdif pazartesi günü saat 1 l 
de ·ıapılacaktrı. 

2 - Suyun tutarı 190 lira 90 
kurus olup muvakkat teminatı 
14 liıa 32 kuru~tur. 

3 - Şart-ıamesi komisyonu. 
:nıı,,.rh hergün göriilür. 

l\·Finakasaya istirak edecekle· 
rin münakasanın vanılacağı gün 
ve s:ıi\tten evci Ankara levazım 
amirliği satın ;ılrna komisyonu
na 2el1'1"eıeri. (741) 1-1277 
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- J)r. Halil Cıray 1 
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~ Nümune hastane::·~ 

Doğum ve Kadrn i 
hastalrklarr 
mütehassrsr 

Üçiincü durak. No. 45, Yenise- f1 
hir her gün 3,30 dan 7,30 a .,. 
kadar hastalarını kalml eder. 

1-1451 

saç 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
;;;iyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertih edilmistir. 

G.ıyet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta <leni7e girmek 
suretile d e çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve nriyat mağazalarından arayı· 
nız 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi çocuk 

mütehassısı 
Adlij e Sarayı caddesi. A itan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

Her ~ün ü.;ten sonra hasra. 
l1ı!tnı kabul eder 

Kiralık veya sa tılrk ev 
Cebeci çeşmesi caddesi Sey-

han sokağı N. 9 1-1497 

Satrlrk 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 

---psaılr".... . -

,~. Tiır.. 

~ )' AZ BENZİNLE 
j ,, \J,:;T SEV AHA T EDİNİZ! 
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Yeni hidrolik frenler Yekpare çelik tavanları 
._._. ................ . 

Sarsıntısız direksyon 
(Yalnız Dı:-lu modelle rde) 

Yüksek kompresyonlu, 

supapları tepeden motöru 

Yeni Fişer karoserilerde 
ceryans ı z havalandırma tertibatı 

-.ne ·rrn=sr MP 

• 

1936 YE 1 

Mükemmeleşmiş müstakil 
• 

ön tekerlek tertibah 
ı Yaln ız Deluks modellerde) 

SEVROLE 
.;~,"··_,;_; ·~-~~'"'-" ~ .. ~· . . .. -;;. . ~~· .. ~ 
~·~~iı ,. . .ı . ' . 

. . ~'( ' . \. . . ., ·-. . . ., 
ı._.~ ~ j,· •• ••"" ı~?'-· ..... ·" .T"r·/' . ~ / : .~: .• ··f 

1\NIT ARA·· PALAS 
BlJ (;tjN 

TI-lE DANSANT 
"The six Funny Fellows" orkestrası 

"İnge Karena" meşhur dansöz 
ve "Sora von Laszewska" ses 

harikası iştirakleriyle. 

Kiralık ucuz 
apatman 

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

l-1462 

Satı lı ~ arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva

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

TelP.ft n. 2123 e müracaat. 
ı - 1155 

Evkaf Uınum liidürlüiünden : imtiyaz sahibi ve Başmu 

harrıri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyata idare 

eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

.. 
Ankaranın İmrahur köyü camiinin açık olan hitabeti için Mayı

sın yedinci persembe günü öğleden sonra saat ikide Vakıflar U
mum Miidürlüğü Tevcih kaleminde miisabaka imtihanı yapılacaktır. 

İstekli olanların, o gün ve o saatte fotoğraflı ve pullu hü.,niihal 
kağıdı ve sıhhat raporiyle birlikte gelmeleri ilan olunur. 

(849) 1504 

Çankırı caddesr cıuarınch 
r //ua Ba•meuınde baıulmıfl• 

()k~iirt'lllt•re· I\ATRAN H.ı\KKJ ~~KJ{~~l\i 

( YENi ) SİNEMALAR f KULÜP] 
BUGÜN BU GECE 

Dok:unma k.albinıc 
Franziaha Gaal'in 

Zevk, neşe ve kahkaha filmi, 
Ayrıca: F ox Jurnal en yeni 

dünya haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
HAVA KAHRAMANLARI 

GECE 
lNGILlZ AJANI 

Le•lie Howard - Kay Francis 
Umumt harpta Rusya'da casusl k 
yapan bir gencin aşkı uğrumla 
geçirdiği tehlikeleri tasvir eJcT\ 

emsalsiz bir filim. 


