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Ama • • •• 
seçım 

Aııayurdda ve chşardaki alıiıaıılar rey vermiye koşu.yor 
Kolonya'da bir nt:tuk veren B. Hitler, seçimin sonunu beklemek 

ıçın Godesberg,e hareket etti .. 

Bertin, 29 (A.A.) - Havas a3<\11sı 

muhabiri bildiriyoı·: 

Almanyada bugün seçim yapılmakta
dır. Genç Hitlercilcr kunımlarmm bi
s ik'etli efradı şehri dola~arak hatkı Hit
lere rey vermcğe çağırıyorlar. Alman. 

lerini vermiş bulunuyordu. Münihte, 
r.:ıy günü, bir topla başlamıştır. 

Sınır şehri olan 'pasauda seçimin 
farklı bir hali, Avusturyadan hususi 

h'enle 3G'}0 almanın gelmesi olmuş· 
tur. Bunlar halk tarafından, bnııların· 

Şimailik Rayhştag binası olarak kullanılan Krol binası .. ~ 

yanın her tarafında evler, umumi bina. 
lar bayraklarla donanmışbr. 

Seçim vazifelerini yapan Berlinliler, 
ceketlerinin yakalarına taktıkları beyaz 
maden rozetten tanınmaktadır. Her seç
men bugün içinde, Hitlere karşı besledi
ği aadakatin nişanesi olan bu rozetten 
edinmeğe çalışıyor. 

Brunavik'den bildirildiğine göre mo

törlü bir naıyonal sosyalist kolu, dün 

ıehirde büyük bir öküz dolaştrrmıştrr. 

Bu öküzün üstüne ''rey vermeyen öküz· 

dür" ibaresi yazılı bir levha asılı bulu

nuyordu. 

Berlin, 29 (A.A.) - Almanyanın 

her tarafından gelen haberlere göre, 

halkın reye iştiraki mükemmel ve çok 
güzel bir hava içinde olmuştur. Bü
rolar açıhr açılmaz halk vazifesi ba

tına koşmuş ve her tarafta kalabalığa 

rağmen reyler zorlukauz ve durma· 
dan yapılmıştır. Şehir dışlarında se
çim İ§İ daha öğle vakti bitmiş ve şe
hirlerde de yarıdan fazla seçici rey-

da mızıka olduğu halde hararetle 
karşılanmıştır. 

Sar alınanları bilhassa şevk için
dedirler. Sar halkı 17 senedenberi ilk 
defa olarak tekrar reye giriyordu. 
Sarbruk şehrinde meydanlarda, kon-

serler veriliyor. Saat 12.30 da Hin
denburg be.fonu ve sonra da Graf Zep· 
lin balonu şehrin Üstünde gözüktüler. 

Berlinde, sabahrn yedisinden ıtı· 

baren mızıka, bayraklarla donatılmış 
olan şehir sokaklarını marşlar çala· 
rak dolaşmaya başlamışlardır. 

Führer reyini Potsdam şimendifer 

istasyonunda vermiştir. Führerle bir 
likte Bakan Dr. Frank ve alman ba
sın ~efi Dr Ditrih de reylerini aynı 

büroda vemtişlerdir. L. Z. 129 balonu 
Üzerinde de rey verilmiş ve bu suret
le ilk defa havada rey verme Hinden
burg balonu üzerinde olmuştur. Ba. 
londa aşağı yukarı yÜz ki)i vardı. 

Berlin, 29 (A.A.) - Yabancı ülke
lerde otu~an alınanlar da reylerini a-

nayul·ttaıu kadar zevk ve heyecanla 
vermişlerdır. Anayurttan uzaklarda 
bulunan her taraftan gelen habedt>r 
bütün alma:ıların müttehit hislerini 
göstermektedir. 

Danzigde oturan alman1ar l·eyle-ri· 
ni Preyssa11 vap:.ırunda vermi~lerdir . 
Kalabalık o kadar çok olmuştur ki, 
vapur altı defa kıyıdan uzaklaşm ıwa 

mecbur kaimıştır. 
Parist~ki alınanların mühim oir 

kısmı Sarbruke aelerek Adolf Hitler 
"' lehindeki reylerini orada vermişler-

dir. 

Viyana, 29 ( A.A.) - Viyana da o
turan alman yurddaşlan, dört hususi 
trenle Passau'a giderek Rayhştag se
çimine girmişlerdir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

~ON SiNiR 

HAUlSElERl IIAKKIND \ 

1\logol hüliiimetinin 
fikri 

Moskova, 29 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Mogol hükümeti 24, 25, 26 
martta bir japon - mançuri müfreze
sinin mogol topraklarına taarruzu 
hakkında Mançukuo dış bakanlığma 
bir protesto gönderm.i~tir. 

Mogol hiikümeti, sınır hadiseleri
nin halli için iki hükümet arasında 

görüşmeler cereyan etmekte olduğu 

bir sırada yeni tahrik vakalarınm vu
ku bulmasından dolayı hayretini bil
dirmekte ve bu taarruzların görüş

meleri yarıda bırakmak ve japon • 
mançuri kıtaları tarafından hududa 
yapılan taarruzlar Üzerine çıkan ger
ginliği artırmak emellerinden başka 

bir türlü tefsir edilemiyeceğini kay
detmektedir. 

Mogol bükümeti, mesuliyeti Man

çuri hükümetine aid olan bu gibi tah
riklere nihayet verilmesi için hemen 
sıkı tedbirler alınmasını istemektedir. 

•• •• Hararetli bir spor gunıı 

Dün şehrimizde .. dört lig maçı, l1isikl~t 
liaları yapıldı. l\'luhafız Gücünüıı son 

Dün, Ankara, çok canlı bir spor 
günü yaşadı. Öğleden önce, Ulus mey
danı - Sincanköy arasında, güzel bir 
bisiklet yarışı ve öğleden sonra, iki a
landa birden, futbol maçları yapıldı. 
Muhafız Gücü binicileri de mevsimin 
sonuncu binişini yaptılar. 

Bisildeı yorr~ını Ankara Giiciin
den Fantk kazandı 

Ankara bisiklet heyetinin tertib 
ettiği kroskontrilerden biri olan dün
kü yanş, 55 kilomelerelik idi. Tam 

dokuzda başlayan yarışa altı bisik

letçi girmışti. Yolun 7 kilometrelik ilk 

asfalt kısmını 40 kilometrelik süratle 

hemen hamen toplu bir halde koşan 

bisikletçiler, şosede birer birer dökül

meğe ba11amışlardır. Dönüşte yarışa 

girenlerin aralarındaki mesafe daha 

artmıştır. Yarışı Ankara Gücünden 
Faruk birinci olarak bitirmiştir. Gü-
vençspordan Nuri ikinci 
Gücünden Kemal üçüncü 
dir. 

ve Ankara 
gelmişler-

ve 
atlı 

müsabavo1eyhol 
aezisi o·üzel o b oldu 

Ankara G iicii alcmırıd<ı: 

Altınordu - Muhafız Gücü 
Saat 14 de hakem Hakkının idare

sinde başlayan bu maç, dün Ankara 
Gücü alanında yapılan maçların en 
mühimi ida. Altmordu şöyle bir takun 

çıkarmıştı: Mahmud, Murad, Meh
med, Sadi, Sedad, Resai, Reşad, Mu
zaffer, OJ-uz, Reşid. 

Muhafız Gücü de geçen haftalar

( Sonu 5. inci sayfada) 

Solda: Ankara Gücü. Çankaya maçından bir cmstantane - Sağda: Muhafız Güçlüler' dünkü yürüyüşlerinde 

, ................................................................................ . 
j Son haber!eı· ii"~h;,ci~ 

1 
l sayf au?ı!zdadrt I 
................................................................................. } 

• F nden ii11 h?~< 
nutkunu ve-· • 

ı 

Nutuk. ingilizcey e çevrilereli radyo 

ile ııeşrolundu 
Tuluz, 29 (Kendi radyomuzla) 

- Fransız Dış İşleri Bakanı B. 
P. E. Flanden, beklenen büyük 
nutkunu bugün Vezeley' de ver
miştir. 

İngilizceye tercüme edilerek 
radyo ile neşredilen bu nutkun 
İngiltere' de de dinlenmesi temin 
olunmuştur. 

Nutkun, bilhassa B~ Flanden'in 
doğrudan doğruya B. Hitler' e hi
tabederek ona bazı sualler sordu- · 
ğu parçaları ihtiva eden krsmmın, 
İngiltere' de büyük bir alaka uyan 
dırdrğı tahmin edilmektedir. 

l.Jıin büy:ik bir nutuk ı:Jeren lrans'~ 
DıJ Bakanı B. Flanden 

Fransız altını Londraya akıyor 

İngiltere böylelikle tazyik yapıp Fransa'yı kendi 
sryasasına iştirak ettirmek istiyormuş .. 

Fraıısa hanliası isi\: o nto nisJ,etini artırdı 
Paris, 29 (A.A.) - Fransa devlet 

bankası son. günlerdeki fazla miktar· 

da frank aabşı neticesinde iskonto nis

betini yüzde 3 buçuktan beşe çıkar· 

mııtır. Mali mahfiller iskonto faizinin 
bu yükseli§inin spekülatörlerin faali

yetini hemen ·durduracağını sanmak
tadırlar. 

Paris1 29 ( A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor~ 

Büyük mikdarda fransız altınının 
Londraya gitmesi Paris mali mahfil
lerinde derin bir hoşnudsuzluk uyan-

dırmıştır. Çünkü, bu vaziyet, İngille· 
renin Fransaya ha.akı yapmak ve onu 

kendi arsıulusal sıyasasına iştirak zo· 

runda bırakmak Üzere çevirdiği ma· 

nevranrn tesirine atfedilmektedir. Bu 
manevraların İngiltere tarafından 

Fransaya verilen altı milyon isterlin
lik istikrazın son tertibinin Fransaya 

tediyesinden hemen sonra vuku bul· 
duğu söylenmektedir. 

Londra, 29 (A.A.) - Fı·an:nz ban

kasının iskonto fiatmı yüzde 3 buçuk· 
(Sonu 3. üncii saylada) 

"Ulııs,, un Dil Yazıları 

Güneş · Dil teorisi ile taı·ilıi 

yapmak tecrül)eleri 
VH. 

ve tarihi tetliik 

Eler sakcıratm eıeğirıde sayısız 
Sümer izi vardır: 

Anadolu' daki bu sakaratlarm 
isimlerini koyanlar kimlerdi? Ne 
Sümerlilerin ne Akatlılann şimal
de Karadtnize kadar dayanmış 
bir istilalarını bilmiyoruz. Asurun 
bazı sergüzeştçi ve cesur kuman
danları Anadolu içinde, hele Van· 
gölü havzasında birkaç defa uzun 
seferler yapmış ve kat'i zaferler 
kazanmış ise de bu akmlarm Ka
radenize kadar ve devamlı olarak 
sürüp gittiğini ispat eden bir eser 
yoktur. 

O halde bu Sümerce isimler A
nadoluya nereden geldi? Tetkiki
mizin aydm?atacağı cihet işte bu
dur. 

Şehirlerin ve köylerin kurumu 
genişlik ve dağınıklık esasına da
yanır. Orada da hala yedi bin yıl
lık Eridu tanrısı Ea'yı anarlar [1]. 

[1] Anadolunun her tarafında 
halkın ağzında yaşamakta olan 
anu, abo, teha, uş, ea, tu gibi inter
jectionlar birer Sümer mabudu 
idi. Onların her biri bir tabiat kud
ret ve unsurunu temsil eder. Nete
kim ( EA.) akıl ve ferasetin tanrı
sıdır. 

H. R. TANKUT 

Uru, [2] ur, or gibi kelimelerin 
yeni ve eski dillerdeki lugat ma
nalarında bulduğumuz medluller 
şunlardır: memleket, yer, toprak, 
bina, temel, barınak, harp, imar, 
etmek, yapı yapmak. Ve hepsinde 
muayyen, sınırları belli bir yer. 

Y O§ıyan Türk lehçelerinde ı.ır, 
or ve ordu kelimelerinin lUgat ma
naları. 

Büyük Türk lugati yaşıyan 
Türk lehçelerinin çoğunda bu ke
limeleri bulmuştur. Mesela: 

Garp Türkçesinde: or 
tepe, toprak yığım 

Garp lehçesinde: or - hendek, 
hendekli istihkam toprak tabye, 
müstahkem yer 
Çağatay lehçesinde: ur - yük

sek, yüksekte olan, tepe 
Çağatay lehçesinde : ura 

zık, direk 
ka· 

Çağatay lehçesinde: ora hu-
dut gösteren işaret, toprak yığını. 
Çağatay lehçesinde uru ça· 

yır 

(Sonu 2. inci sayfada) 

[2] Urbanizm denilen ~._·/ıircıJi'' 
terimi bu eski Türçlrn ur, uri he!i
melerin.-Jen gelmistir. 



SAYFA 2 

ı·an - Sıyasul 

Almanyanın yolu 
Lokarno işi, ak günlerdeki şidde

tini kaybetmiştir. Şinıdi herkes Al
ı:ıanyanın vereceği cevabı beklemek· 
tedir. Bu cevabın, 29 mart seçimin· 
den sonra verilmesi tabii idi. Çünkü 
Hitler alman milletinden Almanyayı 
~ride cıaayış ve refaha dışarıda da 
hak beraberliği ve şerelliliğe götür
mek için, iktidarı ele aldığı gün, dört 
aenelik bir mühlet istemifti. Bugiin 
bu _mühletin dördüncü senesini har-
camaktadır. 

içeride, asayişin teessüs etmiş ol
duğuna şüphe y1>ktur. Bu asayişin sı
nıflar arasındaki barış'ın teessüsün
den z.iyade sınıf kavgasının devlet 
~ paydos .ıulilznume Ja,,,... 

...ar, cmaıfr il.eri:si ıİçÜI 6ir talma -
ticder doğaraliil.i:r. ~ dıani
ydi cıılan 6ir ıaıalr.fa 4hiilJ.ir- lperiddıi 
rJallt .-eadesme ceiince., AfmmrJ'll
,.. lıö}'le 6Cr ~ ~ .... .,_ 

---- llitlıer'O. ~ --- :JW-
lra4 ............ ..üitJ.iyet --.... 
Dr. Sc ........ ,,, ..,.,..,. .,.. •• ı ı.r. 

KMqor.. ~*Mir lııa--=~ 
ıJe M.fe' Jlili.lr'". J ...... fJ laf 6o
pfl.,,,,,.,,, .,_,_ .illeli-e, .. ilri ..... 
tama artı1ı elde edibnif ol.Jui-p· 
termiftir. Führer, bir haftadanberi 
verdiği nutuklcırın hepsinde, bunu te· 
bari.iz. ettirmif ve coşkun halk yığın
larının bilhassa bu noktadan dolayı 
gösterdikleri memnuniyeti görmekle 
kendi yığınlarının psikolojisini mü
kemmel hesab etmiş olduğunu tesbit 
etmiştir. Ôyle ki, 29 mart seçimi, ~en
disine % 90 dan yukarı bir rey nisbe
ti getirecek, binaenaleyh "içerideki 
relah" noktQŞ( üzerinde, şimdilik hiç 
ft.imse durmamış olacaktır. 

* * ::;< 

Loharno'yu böylece bozduktan 
sonra, e.asen ailahlamnış olan Al
manya, artık "hak beraberliği"ni el
de etmiş ve bu surette, I!JIB bağları
m, hukuk, askerlik &le politika bakı
mından tamamen koparmıştır. 

1314 de, Almcınycı, bugün kendi 
'karar ve kendi teşebbüsüyle elde et· 
fiği 'biitün 'haklara malik olduktan 
f,afka: 

cı) Sennaye ilıraç eden 
b) Bir takım sömür.gel.ere malik o

lan 
c) Cihan pa:r.arlarmda serbeatçe 

mel satabilen bir memleketti. 
Buna Tağmen Almanya, daha faz. 

ffısrnr umcırak ve daha faz.lasrna ma• 

lik olmak ihtiyaayle harba girmişti. 

Bugün, .bu iiç noktanın her üçü de 
yoktur. 

a) Almanya hem d!§Orıya hem 
İçc;riye en çok borcu olan memleket
le,-den biridir. 

b) Hiç bir sömürgesi yDktur. 
c) Cihan ıpazarları, kısmen sana

yileşerek (Ru~ya, Türkiye, Çin v.s.) 
kısmen de ıaahipleri:ne tahsis edilerek 
(Otlawa) kap:ınmıştır. 

Buna mukabil alman sanayii 1914 
dekinden daha geniş ve daha teçhi
za!lı alman ınüfasu ue daha kalaba
lıktır. 

Demek oluyor ki, A1manya için, 
gen °f!eme ıi!ıti}'Clç!arı 1914 dekinden 
daha bü,.ülr genişleme şartlı:rrı iae '1.<:· 
ha aleyhtedir.. 

Almanyamn yarın ıne yapacağını 
claf.a dofinv;u yarın neler 7ap.rrxrh 

mecb:u.iyet'inde kal.acaffeıu a~lamalr 

için, davayı ve bunun muadelelerini, 
bijyle koymall 1ü:z.ımdır. 

Almanya, cilıan buhram baş ,gös
terdikten ve aldığı hredil.erin faizle
rini ödiyemiycceh bir vaziyete gir
di en -sonra, dcni:::aşırı mem!ckcflcr
le olan miinascbetlerinin, bil1ıassa 
ham madde çekmek b kımınt!crn bir 
çıkmaza girdiJini .gör.dü. Ş · 'c hi: 

B:ıhrmıa karlar., Ju::.:n r.ıaddelenni 
deni ... ~1·ı mcmlekcllı:rden ~ekiyor., 

mamul maddelerini Orta Azıru;J"' .ve 
Şar~ AvrupasınJa (T-rni~ııe Jahll) 
•atıyordu. 

Kriz yüz;inden tediye zorluhlaTı 

ba§layıp mal mübadelesini iki tarafb 
kliring formüUerine bağlamak İcab 
edince, mamul madcle!erini alan 
memlehetlerden ham maddelerini 
çekmek ıstırıarınaa kaldı. Yeni, .Şark 
Avrupasından. Ve bittabi, mümkün 
olan nisbetler dahilinde. Çünkü bu 
memleketlerin ham madde istiJ....saliilr 
öyle kocaman bir alman sanay"ini 
hes:iyecek 'b:r radde ve organizas
)'onda de~:ldi. 

Şu var hi, bir ycından deniz.cıprı 
memleketlerin kredi k.olaylıklarmı 

kesmeleri ve bir yanlan da yahudi 
boykotunun tesirlermi göstermesi, 
Almanyaya, esasen bcışkcı bir yol bı
rakmamıştı. Kaldı ki, ham Rıadclele
rini çekeceği yeni ınemleltetlerin ay
nı zamanda alman mamul maddele
rini satın alan memleketler olması, 

a) Alman ihracatı ile ithalatını 

«YA• coğrafi bölgelerde toplayacak 

b) Almanyanın ticaretini aynı coğ
rafi bölgelerde teksi/ edecek 

c) l'.icareti cırkcı.smda almen poli
tikasını da gittikçe daha nüfuzlu kı
lacaktı. 

Bu coğrafi bölge, Çekoslovakya. 
da başlıyarak cenubu şarkiye doğru 
Jran ve Suriyeye kcıdar uzanm.akta
tlrr. Ba bölgenin içinde Balkanlar da
hil Fakat Tiirkiye hariç olmak iiztrre, 
dış ticaret vaziyeti şöyledir: 

lngiltere ile 160 milyon mark 
ltalya ile 140 milyon ma.rk 
Fransa ile 80 milyon mark 

Almanya ile 370 milyon mark 
Tek baftna .Almanya, bm bölgede, 

·üç biiyük A crrupa devletininlrine 
denlı bir ticaret .,apmalttadrr. 

Bu ticareti ileri götii.rme'k, ı.tılan 
yerden satrn almak, her memleket ü
zerinde ayrı ayrı çalışarak bunların 
her birinde alman ticcıretini birinci 
derecede mühim bir uıı&Ur hali.ne ~
tirmek ve, deni.z.aşrrı m.emleketlerin 
hcım madde tabiyetinden kurtularak 
Orta Avrupa ve Şark Avrupası böl
gelerini alman ticaretiıUn fGbiiyeti 
altına almak, işte iktısad nazırı Dr. 
Schacht'ın ili. Reich'm dıt politikası
na haz.ırladığı ekonomik genişleme 

temeli budur. 

V4Jziyetin bu ue böyle -olduğuna, 
büyük devlet!cr biliyorlar. Alman
J'GYG Avn:rpa d?Jırula imkônlar gös
terü.mecliği talulirtle, abnaa genifle
naeflaim t1erdt ekonomi, ~ politi
ka balumU1dan .zıarwi olarak bu ;yo
lu takib edeceği, mali'zmlarıdır. 

Fakat bu, Fransa ve lngil.tere için 
tehlikelidir: 

Fransa ve lngiltere için, böyle bir 
genişleme, kıta üzerinde bir alman 
6eı:emonyaııu11 teenüsi.i Jeneektir. 

Yalnız Fransa için ise, •.)'f"ICCI bir 
telılilıe vardır. Bugün alman ticareti
ne mev.a:u ol.an a>irııii böl.ge, lraruıız 
kredi hareketler.ine ötedenberi mevzu 
olmuş ve Fransa bütün Avrupa politi
kasını, 1918 denberi ancak bu saye
de yürütebilmiş!ir. Alman ticaretinin 
merdanesi, bugün Ortoavrupa ve Şark 
Avrupası'nda hangi memleketlerden 
geçiyorsa, oralarda, Fransız. milyarla
rı jlatmahtadr.:r. 

Alman ticaret merdanesini, al
man politika merdanesi takib ettiği 
gün, lranııu ııermtıjlesi, tehlikeye gir
miştir. 

Coğrafi bölgeye dahil olan mem· 

leketler içir:. mevzuubahs olacak teh
likeden burada btılısedecek değiliz. 

Yalnız şunu 'BÖylÜ>11.Üm ki, ife Alman
ya tarafrndaıı balt.w.cn, dış t.icaret nis
be!i yüzde 2, 3, 6 giTii ..:iizi bir şeydir. 
F.ızkat Orta Avr•..'pa ,,ah.uti pırlr A.v
rupas<nuı uf.ak mernls!.ketleri IDrahn· 
dan ba.kuıca, 4ıf ı:r:.oret 11.ubeb, •r
hal yiizde 40, 50, 60 a .çıknıa.ktm!ır. 
Halbuki ingiliz .İm.pıııratDrluğa ile~ 
minyonları yahud ingilU .imparator· 
luğu ile ona Dammar'kcı, HIXcmda ve 
ls'kandinarJJJa memleketleri gibi üıl>i 
o'an memlekelter arasındaki dı§ tica
ret münasebeti ni~betlcir yüz.de 50 
dcıı yük~e'k 'bul nmamaktadır. 

Almanya, "hak beraberliği'' ni ar
t l filen .elde eı · dcm.e/l1.ir. Falzct 
Ab:nany~ lt.erulisini, ne ".iş kampları" 
ne ık ıuırb s:mayii ile lu:rlar.abilir. 
Almanya, kendi ekonomisine sağlam 
bir esas aramoğa ve bu esasın müda· 
faasını da artık istedq:i kadar lnıv
vetli hılacoğı silahlcırına havale eJ!le
meğe mecburdur. Alman ticaretinin 
şar'/n cenubi'ye doğru İtı.lıifal etmeA 
yeni bi.r .§eJI değildir. 1914 dea önce 
de vaziyet böyle .i.Ji.. ldi.Jzamet, [;er. 

lin - Baart:ı körlez.i. idi. 
Hem o .zaman, paz.arlar ~ 

siimürgecikleri ı;artiı ve, ham madde
yi bir başka taraftan çekerek mamul 
maddeyi bir başka tarafa Mttabili
yordu. Bugün, daralan imkanların 

kukacında, ticaretini, aynı ticari böl-
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iÇ HABERLE 

IST ANBUL TELEFONLAR/: 

Bayan Met geliyor 
İstanbul, 29 - Bayan Af et ls

tanbul' a geldi ve bu akşam Anka
ra'ya hareket etti. 

B. Suphi Tanrıöver 
İstanbul' da 

İstanbul, 29 - Bükreş Elçimiz 
B. Hamdullah Suphi T anrıöver 
geldi. Yarın akşam Ankara'ya ha
reket edecektir. B. Tanrıöver, Ro
manya'dan Türkiye'ye gelecek 
göçmenler için bir anlaşma hazır
landığım ve bu anlaşmayı Anka
ra'ya götüreceğini, bunun bükü. 
metimizce tasdikinden sonra 15 
nisanda yeniden göçmen nakliya
bna batlanacağmı söylemiştir. 

İstanbul' daki almanlar 
reylerini verdiler 

İstanbul, 29 - İstanbul' da bu
lunan alınanlar bugün bir alman 
Jİlepine binip kara sularının dışı
na çıkarak Rayhştag seçimi için 
rey verdiler. 

* İstanbul, 29 - Şark demir
yolları Umum Müdürü geldi. 31 
martta yapılacak olan tunumi he
yet toplantısında bulunacaktıı. 

l(ısa Memleket 
Haberleri 

Baf ra<.lu: 

Bafra, 29 (A.A.) - llçem!zde muh
taç olan çiftçiye halkın yaptığı za:ıire 
yardımı 30 bin ki~o, kızılayın yardımı 

20 bin kilod:.ır. Bunların bur:ün.crde da
ğıtılmasına başlanac.:ıkur. 

Bafra, 29 (A.A,) - B:.ı kkıam Kı
:zıbrmak ckulunda yoksul çocı.ktar men
faatine "Hedef" piyesi oynandı. Hal. 
km ilgisi, temsil heyetinin muvaffakiye. 
tini takdire değerdi. E;>eyce fayda temin 
edildi. 

Uşakta: 

Uşak, 29 (A.A.) - EI-ktr~k tcsisa. 
hna ilave edilen motörün provaları bit
miş ve ~u ak1aın şehre kuvvetli cere
yan verilmiştir. 

Uşak, 92 (A.A.) _Yeni k:.ırulan U
şak ha.kevi bandosu ilk ders!er.İ.ne baş
ladı. Bandonun tezelden yetişmesine ö. 
nem verilmektedir. 

Göynük, 29 (A.A.) - Boh valisi 
ve vilayet Plll"ti ba~kanı, sağlık, kültür 
lmymd.ırlrk direktörleri ile Gö:;nük'e 
geldiler. Vali yollar yerinde inceleme. 
lcr yapmaktadır. Bagün kasabaya beş 
kilometrede bulunan ve yeni biten Him
met oğlu yatr mektebinin açılma töreni 
28 köy halkının tezahürleri arasında vi
layetten gelen misafirler önünde yapıl
dı. llçebayımrzın devamlı gayreti ve 28 
b."Vy ha.kının yardnniyle yapılmıştır. 
Mclcteb 28 metre eninde ve 15 metre 
geni~licinde üç kat üzerine kunılmaş
tur. lçlnde ya ok ve yemek Planları 
ve h:ınyo tertibatı vard r. Şimdi 200 
yatı tnlebesi bıılunınt.ktad r. 

Kon)'Udu: 

Konya, 29 (A.A.) - Çoc:ık esir"'e· 
me k!>nnresi haıkevi salonunda yapı dı. 
Bu ö emli toplantıya bütün üyeler cel. 
mi.ti Kanunun çalışma raporu ve bL 
linçasu okundu. Aynen kab:ıl edildi. 
Buneaa sonra 15 kişiden mürekkeb bir 
seçim yapıldı. Bu 15 kişinin toplanr.:ıa
siyle ibeyet seçilecektir. 

Koayada akıam kız sanat okJla a
çılması lkararlaınıqhr. 

gemn içaule yalnız. çok daha sistemli 
ol.aralı tek.il etmek mecburiyetinde 
lrah,.or. 

Afmanyanın ekonomik yolu, itte 
f,ııdur. Politik y':,luna, bir bafka ya
z.ımızda tlönmelr İ•teriz. 

Burhan BELGE 

• • 
Izınır panayırı 

Müracaatlar boyuna 
artıyor 

İzmir, 29 (A.A.) - Muhtelif vila
yetlerden arsıulusal lzmir panayırı için 
müracaatlar arbnaktadll'. Vilayetlerin 
güzel pavyon yaptırmak hususunda hi
ribirlerine rekabet edecekleri sanılıyor. 
Bu pavyonlar arasında birinciliği kaza
nacak olana altm madalyadan 
başka para mükafab da ven
lecektir. Panayır için gelecek ya
bancıların vizelerinin parasız yapıla
cağı ve sovyetlerin de bu yıl İzmir pa
nayırına daha geniş ö~çüde i~tirak ede
cekleri panayır komitesine bildirilmiştir. 

Sovyet Rusya, Yunanistan ve Iran
dan ba~ka Macaristan hükümeti de pa

nayıra resmen girecektir. 

Trakya kredi kooperatif
lerine memur yetiştir

mek için 
Edime, 29 (A.A.) - Trakyada lr.ı. 

rulmakta olan 63 ziraat kredi k~peratL 
fine muhasib namzedleri yetiştirmek i
çin 15 nisanda bir kurs açılacakbr. U
mumi müfettişlikle Ziraat bankası u
mum müdürlüğü gereken emirleri ver
mişlerdir. Bunlara muamefo ve ım.ıha
sebe defterlerini tubna usulleri, Ziraat 
bankası umum müdürlüğü tarafından 

gönderilcek uzmanlar tarafından göste. 
rilecek ve kooperatifler açıldığı zaman 
işe ba~hyarak hepsi aynı tarzı takib e. 
decekledir. 

Önümüzdeki ders yıhmn başında E
dirnede eçılacak olan cwnuriyet klz ens
titüsü için kültür bakanlığının emirleri 
gelmiştir. Umum müfettişlikçe ve vila
yetçe gereken hazrr:lıklara ba~lanmış. 

tır. Bunun için vilayet ve belediye büt
çelerine tahaiaat konulmuıttur. 

''Ulus,, un 
(Başı 1. inci sayfada) 

Çağatay lehçesinde: urut = or
du, karargah, yurt. 

Uygur lehçesinde: uru = yuka
rı, yüksek 

Kazan lehçesinde: ür = yüksek 
yer, yukarı üst. 

Harp ve askere ait olarak ta: 
Garp lehçesinde: ordu = asker, 

bir askeri hükümetin genel heyeti. 
Çağatay lehçesinde: ordu= or

dunun konduğu yer. 
Uygur lehçesinde: ordu = sul

tanlara ve hanımlara mahsus dai
re, çadır. 

Radloff' a göre: 
Or: 
1. - Cukur hendek (Kırgız) 
2. - Hendek ile çevrilmiş müs

tahkem kale (Garp lehçesi). 
3. - Kırımda bir şehir adı. 
Böylece yeni Türk lehçelerinde 

de bu kdimelerin aynı manaları 
verdiğini öğrenmiş oluyoruz. Ge
ı ek es!d gerek yeni lehçelerde ol
sun büt;in bu kelimelerin yer ke
limesinden ürediğine şüphe yok
tur. 

Yer kelimesi müştakı çok ve he
men bütün dillere gecmiş ve yer-
1,,.smiş ana kelimelerden biridir. 
Etimolojik analizi şudur: 

(1) (2) 
Yer= ey t er 

(1) ey - prensipal köklerden
cl:r. (. t- ğ) ana kökünün toprak 
manasını ifade eder. 

(2) er-= ana kök anlamının bir 
süje veya objede tekarrürünü gös
terir. 

Kelinıede süje ve objeyi işaret 
eden bir eleman göremed:ğim"z 
için onu ancak şu şekilcle itade 
edebiliriz: 

{ey -t- er) = {eyer) - yer == 
muayyen, durumu ve kurumu bel
li kararlı bir toprak p:ırça:>ı. Şim
diki dilimizde mahal, reck:?.n an
lamına olan yer kelimesi ce ancak 
bu manayı verir. 

Tek heceli yer kelime -
siyle eski ve yeni dilJerde buhıp 

Baytar f al{ill.tesinin 
g(i}eni 
' 

Baytat" fa-
kültesi tlon sı
nıf talebele -
ri. cumartesi 
akşamı halk -
evinde. pro -
fesörleri şe • 
refine bir ay-
rılık şöleni 

vermişlerdir . 
Şölende, Yük- . 
sek Ziraat 
E n s t i t Ü l e z. Enstitüsü Rektörü 

r ı rektör , B. Falhe 

dekan, ve profesörlerinden baş
ka, Tarım Bakanlığı büyük
leri ve şehrimizdeki baytarlar 
bulunmuşlardır. İki ay sonra ha • 
yata atılacak genç baytarl.ırımı • 
zın hazırladıkları güzel eğlence • 
lerle, f(>len geç vakte kadar de • 
vam etmiştir. 

Hazır bulunanlara, içinde tale
be tarafından yapılmış mekteb 
muallimlerinin karikatürleri bulu
nan güzel bir albüm hatıra ola
rak dağıtılmıştır. Bu albümden, 
Enstitü rektörü B. Falke'nin por
tresini sütunumuza alıyoruz. 

Halkevinde müsamere 
Bundan bir müddet önce sö • 

mestr tatillerinde talebe velileri
ne bir müsamere veren Baytar 
Fakültesi, dün halkevinde, öğle· 
den sonra, halkevi adına, aynı 
müsamereyi tekrar etmişlerdir. 

Dil Yazıları 
öğrendiğimiz bu familyadan yıne 
tek heceli kelimeleri altalta aıra
lıyarak tahlil etmek faydalı ola
cah.tır: 

Garp lehçesinde: yer-=ey-1- er 
(muayyen toprak parçası) 

Garp lehçesinde: or = oğ + or 
(sun'i tepe, toprak yığını) 

Garp Jehçesinde: ör = öğ + Ör 
(hendek) 
Çağatay lehçesinde: ur = uğ +· 

ur (tepe) 
Kazan lehçesinde: ür = üğ + 

ür (yüksek yer). 
Bu kelimelerin hepsinde gördü

ğümüz ve öğrendiğimiz şey mua~
yen ve hududu belli, kararlı hır 
toprak parçasından ibarettir. 
TürV.; bu ana kelimeyi kıyınetle
rini tabiat kanunlarına ve mantı· 
k'a göre düzenlediği elemanlariy
le kuvvetlendirerek kelimeler ve 
terimler üretmistir. Mesela: her· 
hangi muayyen bir toprak yığını 
ve tepe manasına gelen fakat ken
disinde bir süje veya obje alak~
sı bulunmıyan or kelimesine hır 
(. + ğ) elemanı ekliyerek onu 
( orağ) biçimine sokmuş ve hudut 
gösteren isaret veya toprak tüm· 
seği yapmıştır. 

Yine yer kelimesine bir (. + t) 
ekl"yerek sahipsizlikten kurtarmış 
ve bir sahibin, efendin in muay· 
yen ve }~;arlı bir toprağı haline 
g .t" rmiştir. Yurt kelimesinin ~v~h: 
te1if devirlerde ne ifade ettıgını 

bil:yoruz. 
A imanca ort, Slavca grad [3] 

k limelerinin de bu Türkçe yurt'
tan ba .. ka şeyler olmadığı iddia 
ed:Icbil;r. (Arkası var) 

H. R. TANKUT 

[3 J Lows Legcr "Lcs anciennes 
civifisatiuns Slaves" adlı kita.bında 
bu kelirmnin dört şeklirıi göste
rir: grad, grod. gard, Hrad. sonun
cu ile y.ırı/ ıiri ıiriııin ııynrJır. E
s:z-.;cn t'timofojik ancıliz hepsinin 
aycıı kclı:ndc>r old:ıt unu ispat e
der. 

-

' 
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iTAl, YAN .. H ABES HARBi 
' 

Harrar şehri harap oldu 

ltalyanlar 
stratejili 

şimald e geniş 
nol{ta lar elde 

yerler ve 
ettiler 

Adis Ababa 29 (A. A.) - İtal-, ' 
yan tayyareleri bu sabah ~arr~ ı 
ıiddetle bombardıman ebnışlerdı_r. 
Ciciga da tekrar bombardmıan edil
miştir. 

Bir /ıasıcme ile kiliseler 
lıarab oldu 

Ams Ababa 29, (A. A.) - Otuz 
İtalyan tayY.aresi bu sabah saat 7.30 
dan 9.30 a kadar süren bir bombar
dıman neticesinde Harrar şehrini a
teşe vermişlerdir. 

Fransız hastanesi, katolik manas
bn ve bütün lapti kiliseleri harab ol
muştur. 

Harrar bcıştanbaşa hcırab oldu 
Adisababa, 29 (A.A.) - Bu sabah 

aaat 8 de ıtalyan hava filoları impara
torun eski makam olup 2 kanunu
evelde açık ıebir ilan edilmiı olan 
Harran bombardmıan etmişlerdir. 

l taly•n lıava hücumlarının 
bilançosu 

Roma 29, (A. A.) - General 
V alle, Doğu Afrikadaki italyan ha
va faaliyetinin şu şekilde hulasa edi
lebileceğini söylemiştir: 

- Uçuı saati: 20.000, atılan 
bombalar: 2.000 ton, mitralyöz ab
ıı: 300.000, düşen askerler ve sü
baylar: 49. 

Ceplıelerdehi durum 
Londra 29, (A. A.) - Royter a

janSJ bildiriyor: ltalyanlann Habe
şistanm batı şimalindeki ileri hare
ketlerinde hiç bir mukavemete uğra
madıklan anlaşılıyor, zira, ne habeş
ler, ne de İtalyanlar hiç bir muhare
beye girişmemişlerdir. ileri hareke
tin devam edeceği sanılmaktadır. 
Çünkü İtalyanlara karşı durabilecek 
habeş kuvvetleri, İmparatorun kuv
vetleridir ki, bunlar da S::>kota civa
rında, yani çok dah:ı cenupta bulun
maktadırlar. 

lfomburdıman devam. ediyor 
İtalyan tekzibine ra?rmen, Adis Aba

badan Gondar bombardımanı hak
kmda bazı tafsilat verilmektedir. Bu 
haberlere göre, bu şehirdeki franswz. 
misyonu tahrib edilmiş ve şehir mü
hiın zararlara uğramıştır. Habeş hü
kümeti, iki İtalyan tayyaresinin per
şembe günü Koram ve Ualdia'nm 
bombardnnam sırasında düşürüldü
ğü ve makinalar yere düşmeden a
teş aldığı için içindekilerin yandığım 
bildiriyorlar. 

Koram bölgesi üzerine son üç gün 
içinde binlerce bomba ablnuştır. Ha
beş mahfilleri, İtalyan tayyarelerinin 
ba~hca hedefi imparatorun kampı ol
duğu sambyor. Habeşler Koram ve 
bölgesine gazlı bombalar abldığmı 
bildirme1Aedirler. 

lıtu.M/fııldvctli bir hrıbeş akını 
H~\er Tem' ien bölgesine mu

vaffalayeıli bir akın yapbklarıru id
dia ediyorlar. 

Stit vihyetindekl Gobba'nm bom
bardunanı ha!<l<md:ı Eritre kayna
ğından alman yeni tafsilata göre, bir 
köy tahrip ed'lmiş ve tayyareler bun
dan sonra da kacan ha 1Ja ve burada 
General Beye~emerd ordusunun 
ıübaybrmı mi!ralyöz ate~ine tut
muÇarclır. Otuz l·a·'ar ölü ve birçok 
yare.h okhı3'u bild:riliyor. 

Hcıbeş hü'rumeti, habe .. Jer tarafın
dan Harrar'da miih"rn süel hazırlık
lar ynpıkhğı h"'t'<mc'!a!ti İtalyan ha
berlerini yabn!:ım~'•ta ve bu şehr;n 
2 - 12 - 935 tarihli habeŞ notasyla 
açık şehir ve hcıs'ancl~r merkezi ilan 
edil~ okl-~unu ve h·ç bir süel top
lantıya sclme olmadiğım teyit et
rnekte<Ur .. 

ltalyanl...- lıedef lel"ine varıyorlar 
Asm.nra, 29 (A.A.) - İtalyan genel 

knrnrgA dan 28 tarihinde bildiril-
nıiç • : 

ş· cep' csindd:i İtalyan ileri 
ha.; ~eti DLiH ;m arazi ve s~rateji nok· 
t 1. n elde edilı·.esiyle neticelenmiştir. 

Sol acna.hda, bidnci kolordu A-

§anzi gölünün şimalinde Maicis adlı 
yerde bulunmaktadır. Negüs burada 
mühim kuvvetler toplamıştır. 

Üçüncü kolordu, Tembien vadisi· 
nin birkaç nehir ve sel yataklnrmı 

geçtikten ve F eraroayı işgal ettikten 
sonra, 27 martla mühim olan Sokota 
mevkiini almıştır. Dessie, Adisababa 
ve Gondara olan mühim patika yolla· 
rı bulunan bu yerden geçmektedir. 
F enaroddan Sokotaya kadar olan me
safe üçüncü kolordunun muhtelit müf
rezeleri ta.rafından 1 günde kırk beş 
derece sıcaklık altında ve yolsuz arı· 
zalı ve tam manasiyle bir çöl mahiye
tinde olan arazi üzerinde alınmıştır. 
Halk, çekilmekte olan habeş kuvvet
lerinin tazyikinden sonra, şevkle kar
tılaşmıştır. Bütün oymak reisleri mu
tavaat göstermişlerdir. 

ikinci kolordunun yaptığı 
hareketler 

Daha batıda hareket eden ikinci ko
lordu Takazze nehrini Mai Tinşet ge. 
çidi yakınında İn~ edilmiş olan bir k3p
rü üzerinden geçmiş ve Semien vadisi. 
nin doğu cen-.ıbunda bulunan Debare~ 
kadar ilerilemiştir. Bu k!lvvetler müdhiş 
bir bölgeyi geçmeğe mecbur olmuşlar
dır. Burada da keza halk biç bir rn<Jka
vemet göstermeden mutavaatta bulun
muştur. 

Debareş ve Sokota çok mühim piyasa
lardrr. Debareş mühim hayvan, hubu
bat ve pam:.ık merk~zidir. Bölge pamuk 
yeti~tirmeğe çok elverişlidi.r 

1 ki IJijlge iıulyanların elinde 

Sağ cenahda, yerli suvari müfreze. 
leri, Satiti geçtikten ve Kafta mevkiini 
işgal ettikten sonra, Amba Birkutam 
dağlarını çevirmişler ve bı.ı bölgedeki 
habeş kuvvetlerini küçük bir mukave
metten sonra teslim olmaya mecbur et. 
mişlerdir. 

İtalyanlar bu suretle Valkait ve U
oldebba sahasmı tamamen elde et:niş btı
lunuyorlar. Bu bölge hattıüstüva çalı

lıkları manzarası göstermektedir. Şim
di şimal cephesi de Noggara'dan A. 
şanzi gölüne kadar Sudan sınırına u. 
zanmt?ktadır. Habeşler k"\yde değer hiç 
bir mukavemet göstermemişlerdir. 

Mme. Badopliyo Musauuaya gitti 
Napoli 29, (A. A.) - Sardenya 

vapuru dün akşam Musavva'ya 80 
sübayla sno as'~er g5türmüştür. 

Konte Verrde vapuru da 100!> 
yolcu ile doğu afrikaya hareket et
miştir. 

Bunların arasında Mme. Badogli
yo da vardrr. 

B. Afeı;ork niçin Avrupaya 
gidiyor? 

Kahire 29, (A. A.) - Habesis
tanm es1ci Roma ekisi B. Y esu Af e
vor~<, Portsaide g::?lmiş ve ailesine 
kavuşmak iizere Cenevre'ye gidece
ğini söylem"ştir. 

B. Afevork, kendisin·n ltalya'da 
humsi bir vazife ya9ma'{a memur 
edildiğine d-.ir o!an şayiabn te!czib 
etmiş ve hali h:ırh dolayısiyle esa
sen halya'ya giremiyeccğini söyle-

. ~· 
mış.ır. 

Bel(ikalı srıbCl~·lrır i~lerini 
bıralrı~rorbr 

Adis Ababa 29, (A. A.) - Ha
vas ai:ınsı mu!11liri bild"riyor: 

HÜ'tümet habeş to~o.Iarmm tıılim 
ve terbiyesine me:-nur Belçika sii':ay
lanyla olan mukaveleleri mali se
beblerle fesh<Jtm;s~fr. Sübayl.,r mu
lcavelelerin fc--h~dildi~f ni b'ldiren 
mektubu aldı!tlan günden itibaren 
üç ay i~inde vazifelerini bırakacak
lardır. 

Kızrlıll'nizcle marıevral11r 
Asmcıra 29, (A. A.) - Dük dö 

Spolete'nin kumand:ısı altında Kızıl 
denizde mü':lim den"z manavralan 
yapılmıştır. Doğu Afrika fırkalnnna 
mensup bütün gemiler fırtınalı bir 
havada yapılan bu manavralara gır
mi§lerdir. 

ULUS 

DIŞ 
Fransız 

Londraya 
altını 

aliıyor 
(Başı 1. inci aaylada) 

tan yüzde beşe çıkarması, son üç gün 
içinde, külliyetli miktarda vuku bu
lan frank satışı üzerine bir ta,ım ko
ruma tedbirleri almacağını esasen 
kestiren finansal mahfillerde hiçbir 
hayret uyandırmararştrr. lngiliz kon
trol sermayesinin frangı tutmak için 
uğraşmasına rağmen Fransaden altın 
çıkmasına engel ohmamıyacağı anla
§ılıyor. 

Ote taraftan franga göre dolarm 
yükselmesi, dolar piyasasını fransız 

altınının çıkış fiatma yakın bir hadde 
ulaşhrmı~tır. Iskonto fiatmı böyle 
yükseltmekle sermaye çıkışının büs
bütün önüne geçilemezse de şiddetle 
tahdidine imkan basıl olacağı sanıl
maktad.r. 

Piyasa mahfilleri. ticari mübade
leler Üzerinde yapacağı tesirler do
layısiyle Fransadaki finansal buhra
nın safahatmı dikkatle takib eylemek
tedirler. Bununla bearber Fransadaki 
bu buhranın lngiltereye faydası do
kumnuş, isterlin liram dolara nazaran 
düşmüştür. 

B. Gömböş Roma'dan 
ayrıldı. 

Roma, 29 ( A.A.) - Macar bat-
bakanı M. Gömb5§ dün öğleden sonra 
buradan hareket etmiş, istasyonda M. 
Musolini tarafmdıuı uğurlanmış ve 
bir müfereze tarafmdan selamlanmıı
tır. 

Budapeşte, 29 (A.A.) - B. 
Gömböş Roma'dan dönmüftür. B. 
Gömböş, hükümet part:si başha -
nının bir nutkuna cevab vererek 
demiştir ki: 

" - 6Q milyon nufus Avrupa
nın göbeğinde, Avrupa ihti1atıa • 
rı ortasında, bir sulh adası te~hil 
edebileceklerini ve bu hu:ıusla ge
re!< kendi mern1eket1erinin ve ge
rek hütün Avrup:ınm nef'ine cb
rak devamlı bir surette işoir1 ~i 
edebileceklerini tesbit etmişlerdir. 
İtalya, Avusturya ve Macariotruu 
birihirine baf:lıyan dostluğu de - , 
rinbstirmek için cli~~r memleket • 
lerin. de bizim öğrcne[!~mizi t<:.k:p 
edeceklerini zannediyoruz. Zira, 
onlar da barışın ancak adfılet esa
sı dairesinde inki~af edebileceği
ni tamamen biliyorlar." 

Strazburg üzerinde uçan 
iki alman tayyareci:i 

mahkfun oldu 
Berlin, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Hava balıa:ılıfrı, Strazlıurg 
Üzerinde iki alman uçağının uçu~una 
dair gazetelere hiç bir tebliğde bu
lunmamış, fakat fransız bava a~a~esi 
M. Leon Puankareye meselenin halle
dilecei;ini bildinn!ştir. 

Bu iki tayyareci bir kampta iki se
ne hapse mahkum olmu,lardır. M. 
Görin.g fransız, belç:ka ve inrriliz 
toprakları üzerinde n:zamsız olarak 
uçu§ yapctn tayyarecilcrin vatan ha
inli~i suyu ile takibe uğrıyacaklarını 
söylemiştir. 

Pilotlara mahkum olan tayyareler, 
Augusburg'dan Vurtzburga gi mekle 
olan ihi kişilik talim tayyarclcriydi. 

Pilotların en az 6J derecelik bir 
istikamet yanlışı yaptılı:ları anlaşılı
yor. Bunlar, "Luftspori:fcrlıand'' de
nilen ank~ı i mahiyettel::i kuruma men· 
sub bul:.ınuyorlardı. 

İran haberleri 
Tahran, 29 ( A.A.) - Geçen 

yıl için neşredilen gümrük ista
tistiklerine göre lran'ın ithalatı 
823.614.174 riyal ve ihracatı da 
513.747.220 riyal o.muştur. l?ıra
cata ait sayıda petrol ve Hazer 
denizi balıkçılık ihracatı yoktur. 

Tahran, 29 (A.A.) - Yeni clış 
baham Samii Bağdat'tan gelmiş 

ı 
ve Sahinşah taraf mdan knbul 
edildikten sonra vazifesine:: başla
mı§tır. 

SAYFA 3 

ABER E 
Alman seçimi baş a 

(Başı 1. inci sayfada) 
Gratz, Klagenfurt ve Salzburglu 

alınanlar aynı üç hususi trenle Bav
yerada Rayhhelhal §ehrine ve lnns
bruk alınanları Charnitze gitmişlerdir. 
Bu şehirlerde bilhassa seçim büroları 
tesis edilmiştir. 

Alman müntehiblerin Almanyada 
kaldıkları müdcletçe iaşe ve iskiınları 
temin edilmiştir. 

B. llitlcr'in Kolonyadaki nutlm 

Berlin, 29 (A.A) - Dün akşam sa. 
at 18 le 20 arası, nasyonal - sosyalist 
motörlü kolana mensub arabalarla mo. 
tosikletler, Bcl'lin sokaklarını dolaıarak, 
M. Hitler'in Kolonya'da bir nutuk ıöy
liyeceğini ha!ka ilan etmişlerdir. 

Parti kurumulan, nutk-ı dinlemek ü
:ıere toplanb meydanlarında, kalabal:k 
heyetler halinde, birikmişlerdir. 

Nutuktan önce, hoparlörler, askeri 
martlar ve Kolonya' da yapılan tezahür
ler hakkında röportajlar neıretmişler

dir. 
Luıtgarten protestan kilisesinin bü. 

yü!t merdiveninde devlet operası orkest
rası bir konser vermiştir. Devlet tiyat
ro!:ırı kapılarım k:apamışlardır. Öteki 
tiyatrolar, M. Hitler'in nutku bittikten 
sonra temsillere başlamışlardır. 

Ha'.kın dikkatini bilhaua, Berlin ü
zerine gelen Graf zeppelin ve Hinden
burg ismindeki balonlar çekmiştir. Bun
lar şehre propaganda beyannameleri, 
gamalı haçlı kırmızı bayrak1ar ve hatıra 
kartları atmışlardır. 

Hüriyet, şeref ve aulh günü, bütün 
alman şehirlerinde Rayhşver'in i~tira. 
kiyle yapılan büyük fener alaylariyle 
bitmiştir. 

Kolonya, 29 (A.A.) - M. Hitler, 
dü!'l akşam saat 20 de seçimlerden ön
ceki son nutk-.ınu söylemiştir. Saat 

19.45 de b:.itün kiliselerin çanları çal
maya ba~larnıştır. M. Hitler, ıaat 20 
den bir k:ıç dakilı:a önce büy~k mitingin 
topland.ğı m:?yd.:ına gclmİitİr. Otomo
bilde general Illcmberg de vardı. M. 
Bitler, şiddetli a:k·:l:ırla knşılıınm·ş

trr. Otk'.lslralar, mcş:-ı:.ır "Badonviller" 
marşını çalmışlard r. 

Başb~k11-n, nutltunda, Almanyanm, 
tam serbestlik ve tam h~k beraberliği 

olmad,kça hiç bir andlaşma imzalamıya
c:ığ·nı söylemiitir. Ars.ulusal siyasa a. 

dnmlanna ve ei:di c!b!omasiye hücum 

etmiştir. M. Hitler, ezcümle şu sözleri 
söylcmi~tir: 

"'-Doğrudan doğr..ıya milletlere hi
tab ediyorum. Ben sulh istiyonnn. Çün
kü hnrbın ne demek olduğunu siyasa a
damlarından daha iyi biliyorum. Dünya
nın eski yanlışlanndan vazgeçmesini ve 
sulh, müsavat ve hüriyctten ibaret yeni 
bir nizamın başlamasını istiyorum:• 

n. llitler seçimin sorıuruı 
Godesberg' de bcldiyecek 

Kolonya, 29 (A.A.) - Dün 60 tane 
hususi tren, şeref, hüriyet ve sulh gü
nüne iştirak etmek üzere gelen 50 bin 
kişiden fazla insan taşımıştır. M. Hitlcr, 
öğleden sonra Ren b:>lgesi tehirlerin. 
den gelen delegeleri kab:.ıl etmiştir. 

Dün akşaır.ki mitingten sonra M. Hit 
ler, "Godesbergam • Rayn"a gitmiştir. 
Bütün pazar gününü orada geçirecek ve 
seçim neticesini bekliyecektir. 

Kutba giden Sovyet 
tayyarecileri 

Moskova, 29 (A.A.) - Kutuıı 
yolculuğu için hususi surette de
ğiştirilerek Sovyetler Birliği kah· 

raman tayyarecileri.nden Vodapi

anof ile tayyareci Makotkin tara· 

fmdan kullanılan iki tayyare bu • 

gün saat 10,45 de Moskova - Ar -

kanjel - Yeni Semble • Fransm·a 

Jozef kıtası uçu§una çıkmı§lardır. 

İtalya su halinde yakacak 
yapmak için bir plan 

hazırladı. 

Roma 29, (A. A.) - 1 alyan i11c 
matldelerind'!n mayi mahml{at is•jft. 
sal ederek İtalyanın bu sahada ta-n 
istiklfıl temin etmesine matuf büviH< 

bir plan neşred"lmi.ştir. Bu p•~nTn 

tanzimine memur ohn komite öt,..1 :İ 

mahruklara ne n:sbette al'<ol icarı tı

nlabileceğini tesbit etmiştir. Hususi 

bir takım tesisat vasıta.siyle pancar

d:m ve ekser hububattan alkol l"''~

tir edilecektir. Asfal:lı taşlardan yrğ 
çıkarma!< için kom:te, Ragüz, Ablı
ruz ve L::ı~İum vilayetlerine te'Jl" P: er
de bulunmuş ve tnş'arm nasyone1 su 
reUe İ'tlclilmesine ba~lanmasını bil· 
dirm:Şt:ir. 

avp ma nı.n idamı a bir gmı a { ı 

Vaıi Hofman'ın mahkfun lehindeki teş .... bbüsleri 
tekrarlıyacağı sanılıyor. 

Trenton, 29 (A.A.) - Bu ayın otuz 
birinde i<l3mı muk:ırrcr olan Hauptmaru 
kurtarmak üzere yeni teşebbüsler yapı
lacağı sanılıyor. 

Hukukcular, cezanın bir kere daha 
imha!ine kan:.ınen cevaz olmadığı dü
§Üncesinded:rler. Bun:.ınla beraber, vali 
Ho~man, mahlıu:nun lehindeki teşebbüs
lerini trkrarlam<k azminde gibi görünü. 
yor. Valinin bu yolda çalışmasını gerek
tiren ya bir tak m siyasal sebeblcr, ya. 
hud hi Heuptrnamn m~sum old:ığu hak
kın ~ki şahsi han:ı.."ltidir. 

Vn'i Hoftnan, bu dc"ı-ki irnhal ta-
1 ... bini incclcrrk ii:::cre af divanını yarın 
için toplantıya çağırmı~trr. 

Müddeiumumi Vile:ıtz, b-,.ı imhal İs· 

teğine muhalefet etm"'k niyetinde olma. 
dıuını, zira k::n:li fi1n-ince bu i~in mün
h:mrnn valiye aid oldufrcn· söylc.."lliştir. 

V~i, iç işler bakanı B. lkes'e başvu. 

rar.-k, Lindbergin çoC'.ığunu ç:ılmak için 
kullanılan merdiveni ~ayene edip de 
bunun Hauptm1n tnrafından yapılmış 
olm:ıvnı reddeden eksperin tellt~klerine 
devam etmesine izin istemiştir. 

B. Hofman, mahk'.'ımun eski evin8e 
bizznt tctk"katta b>.Jlunmuş ve bir takım 
yc!li ihtimallerin ince!cnmesine iştirak 

etmiştir. 

Vali, al:\kalı makamlar kendisini sa
lahiyet sahibi olarak tarudlkları takdir-

de yeni bir mühlet vcrmeğc hazır bulun· 
duğun:.ı söylemi'.} ise de, halıimlcr, onun 
bu hususta salilhiyeti olmıyacağını id
dia etmcktedir?er. 

Asıl suçlunun bulnnduğu 
söyleniyor. 

Trenton, 29 (A.A.) - "Sun-
day Times Adverciser" gazetesi, 
vali Hofman'ın af d;vanı azaları
na, ismi poiis tarafından gizli tu
tuleın bir şahsın y~p~ıCı beyann .. ı.ı 
kopya!: mı gönderdiğini haber ' ... r. 

mektedir. Bu şahıs Lindberg':n 
çocuğunu kend" si kaçırdığını s ·y
lemiş ve Hauptman'm çocu ~ n 
kaçırılması ve katli ile h · ç al: .• ta
sı bulunmadığını iluve etmiçtir. 

Sanıldığına göre h Akim Viler. .. z 
bu vesikaya az ehem· yet verır.. k 
te ise de, bu adamm sorrıuya c;e -
kilmek üzere çağrılmasını istcr.ı · ş
tir. 

Vali Hofm'"n, bu fırsattan İ""İ· 
fade ederek lfo.upt.man'm afrı ı 
ikinci defa rica etme'< üzere f 
divanı azalarını p ... ::mrtesi gu u 
toplantıya çağırmı~tır. Diva '1 

bütün azaları me ::'enin aldı ı 
yeni cereyanı g3zd:m geçirı 
üzere şimdiden tcplan.-nışlardır. 

.. 



SAYFA 4 

Tayya:reci 
Oç dört gün evel, kırkbeşlik genç 

tayyareci, teHaüd y...ızbaıı Kamil, en· 

Bİnliğme Ki>ni.d verdiği havalardan 
düşup ölmuştür. Yürek parçalıyan bu 
acı habe~i, çok z:avalh arkadaşım 

topraklar all.mda )!erini bulduktan 
aonra içim yanarak andım. 

Harb ve s:ılh de:n·inde, tam yirmi 
bir •ene, J. es!ntiye u?;ramadan s..;r:Ip 
gelmi§ bir arkada:;lık hayatı ö:ıiinde, 
~n vazifı:yı yap:ımar:uş olmanın ver
diği sızıyı şimdi burada dinclirmek is
tiyorum. 

Ölenin arkas.rı-an daima iyi söyle
nir. Ben, c-u ıaıi _ye b.:.fjlı o!du;:.:m 
için değil, son verd._: i hayatında, iyi
likten ba;ka halı. a bırakmamış olma
sındandır kı onu b:.ıy.ih bir iYi, iyi 
adamlığa sembol olaralı anıyorum. 

Bundan tam y:rmi bir sene evel, 
rasıd miilazim vlarah, Medine'n:n 
kızgın havalarında dolG§ım bölüğii

müz:e geldıği zaman, Kamil, rüyAl.arı· 
nı bil• uçmak isteği ile siisli;ycn, ya· 

rın yapacağı uçu-;larla içine heyecan 
dolduran, herkes!e, her vakit ve her 
iı için uçmağa ko~an bir gençti. 

Kötü "'e geri tayyarelerin, iki kişi
yi kaldırmamakta ısrar ettiği o sıcak 
havalarda, genç müla,;ı;im ba:un uçu
rulmayıp yerde bırakılınca, onun hün
gür hüngıfr ağladığını ve bize bir düş
man Ribi l·aktı~ını görüyorduk. Ateş· 
li, çelik ~ürehli bir zahitti. Aydınlı 

Kamil, 11e.,.rek, kusursu:.c b:r Türk za· 
biti idi. 

Medinc'de iyi arkadaş Saim'in ö
lümiyle neticelenen horhunç kazadan 
ağır yaralı kurtulduktan sonra, onun, 
lı«ıJacı lııztnı luıybedeceifini aanmat· 
tJr. Y anddtitmızı görmelıte v.ecihmc· 
dik .• Yiis metreden dü.7en Kamil ba 
kazadan da yılmamı~, tayyareci ( pİ· 
lot) olmalı idn m•1racaatta bulunmu~ 
w Yefilköy'Je tn•imlere baflamıştı .. 

Ona, Y~şilköyden AJmanyaya gön
c:lercliler; Almonycula da kazaya u;;. 
radı .• lakat yılmadı, eninde sonunda 
pilot oldu .•• KurtuJwı sarıaşından son
ra, onun t.ayvpre mektebinde hocalık 
ettiP,ini bile isittik .. 

Uçmak ateşi, güç olan ve ba~ka-

Kamil • • 
ıcın 

..:.: 

•ının yapamadığı if lere şalaırmalı it· 
tiyakı onda iki cura vtUıl yaratm'ftı: 
Beceriklilik ve cösterİ§ten kaçmak 
(kendini ı.atmamak). 

Göstenşsizdi ve ba, onun daima 
ve daima sekizinci perdede kalması
na hatta ezilmesine sebcb olurdu. 
Gösterişsi.z.cli ama, beceriklilik ve 
inadla çalışma istiyen her iş, her gÜç 
iş, mutlaka sessiz sadasız ona veri· 
lirdi. 

Tam yirmi bir sene rüya ve hulya
lanna kaynak olmu, bir tayyarecilik 
aşkının, artık onu yetecek kadar ol
gunlaştırrnı~ olduğunu sanıyordum .. 
Bu~ürı ifilmehte olduhlarımız göste
rivor ki, o. hala yirmi bir sene önce
ki havacı ruhunu taşıyor, hala o ateş· 
le, yİr""li Eıir sene önceki çocuk gibi 
güç'e sal-lırıyordu. , 

Daha ıyi, daha yarar ve dc:ha u
zun miiddet faydalı olması beklenen, 
bu havacı ruhunu hic bfr .zaman kay· 
befmcm~ yı.lmaz arkoda.rzn öniinde, 
iyiliP,ind-en. bcr~ha hattrlanacak bir se· 
yini bulamadıiım için ona çok IYJ 
idi diyorum. 

/smetpcışa mahalle'"1ıin baaık ta
.;anlı kar.uılık tek odasına karuı ve 
üç çocuğu ıle sığınıp hala ve hala uç
mağa ve uçarak hayatın güçlüklerini 
yenmeüe çabalayan kırkbeflik 11erıç, 

tekaüd yüzbaşı Kamil'de kuvvetli 
tayyareci, iyi baba seciyesini görme
mek için ancak kör olmak l.Uımdır, 
diyorwn. 

il avada, hava yolunda, hcıvacı ye· 

tiıtirerek hiç fiiphe )lok pn 6Örtne
den • ölen yü:.cbQ§I Kamil'in, fedakar· 
lıia katlanmak İ§ini bir acemi nefer 
sadakatiyle ne katlar iyi becermif ol
duğunu fır/enler. onun önünde, acı 

duyarak saygı İle eiilmeli.dirler di
yorum .. 

Öldükten sonra mezarının üstüne 
yığllan çelenklerin tutarını öli.imün
d en çok Önce haketmiş lakat 11özü a

çık gitmiş olan zavallı Kamil'i, verdi

ğini S'lnrlr?ım insanlık dersinin bü
yüklüi?üne inanarak, saygı ve sevgi 
;fo anıyorum. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

U) ıaısuz bir gece takip eder. Her şey fena görünür. insan nııysuzlanır, 
hdeı lcnir ve hiç bir şeyden memnun olmaz. Her muvaffakiyetiıı ilk şart· 
&arı dinlenmiş bir vücut ve dinlenmi' sinirlerdir. Eeer sinirli iseniz, 

6romural .. ıcnoıı- komprimeleri 
sizl kurtarır. 

Mıısrkkiııdir ve uykuyu temin eder ve hiç bir zararı yoktur, bütiin 
1iıııya tanır. 

10 ve 20 komprimcıi lıJvi tlıp· 
ltr<te çcuııcltrJc reçele ile satılır. 

Knoll A.-0., kimvevi marldrler fahrik:ıları, l udwi!Yslı:ıfon s Rhin 
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Y hancı gazete erde okuduklar_!_~_!_~J 

Devrimizin hastalığı 
Eski Fransız bakam ve •enato üye

si Jozel Kayyo ile bir görüşmeden: 

Asr.nuz.n hastalığı ve her kötülüğe 
vesi.e olaı:ı şey, te..-n.k htpertrc.fı, tek
nourasid.r. ı...u . ..in hadiseler, bunlarm 
e rafm .. a dv::~yor. 

r. u .ıiş bır r.u::.tina ileriliği ile, az 
iledem.ş c.nn ins-:tl kafo .. 1 arasında 

baş d-:nu.ır .. --' de• i?uikte bir uçurum 
açıu.ıı;;.ır. 

Y ıı.n.ış ania,ıimıyayun. Ben teknik 
ilerııı.,.ı.ı u .... , ..... :ı.11 c..:eğilim. Ben, in-
.san'ı<>nı ... -ınd .. i ifoı-İl.ğı ile manevi ile-
riliı;ı ar ... .lm-..a i kötu anla~manm dÜ§· 
manıyım. Bu lwi.Ü anl .... ma ise, o ka· 
dar açu. ve l;e i b.ir ş~ydir .ıci, bunun 
t.a~ıdığı tehdidi bundan doğacak ve 
dofr;nnsı znrarh o~an yıkrmı görme
mek için, ins:ınm kör olması lazondır. 

B:.::dcn onccki devirler.in, bize han
gi cihetten ü&tün olduldarmı kavrıya
madık: 

f n:;anm teknik aletini ıslah etme
den cnçe, kenclini ıslah etmesi 1&.zım
dtr. Geriye ka!an ne kadar gaye var· 
sa, hepsi, yerlerini bu i~e bırakma
lıdırlar. 

insanın, küçük bile olsa, benlik 
kuvvetini harekete geçiren ve varlığı
nı kola.yla~tıran §eye kartı, tabii bir 
bağlılığı vardır. itte bu bağlılık, onu 
tehlikeye sürüklemektedi.r. Buna kar
ş-ı İ$e ba~ka bir çare •arda: 

1 nsanl k kaynağına geri dönmek. .• 
B;ı~k'\ her türlü dünya telakkisi, zaru· 
ri olarak felakete doğna gider. Bir 
vakit!!!?', •'ınsan ve eşya" kargafah
ğmd~n bahs,,.~mİ§tİm. Bugün yalnız 

İn&anlardan bahsedeceğim. 

Bu~ünkii buhran, insan ide~Jinin 

kor':un-; bir h1!zimetini ifade etmek
te ir. Buni:ın sıyrılmak isteniyorsa, 
ruhi ve manevi kuvvetlere ba"'9r· 
m~k rr0 rc ·tir. 

Mc-1·,..,..; • r-o"•kem.":lelte~me 1anet
~-. ... ı j ·r. Bu te'·amül, moral te

k" ·;r ifo e• 0 Pe vererek yürümelidir. 

N" çare ki, bugün bu birlik eksik· 
tir. 

81•,,.ün~i\ g"":ıde, insaı,hk yanhş bir 
yolda y .. rüme'- 4 e olrnasma rağmen, 

bu 3icl!0 in. i;r.ı~ni:ı:ni yeniden canlan
dıracak !:>ir is•il.r•e •!evresi olduğu U· 

rnudunu, ta~ıya iliriz. 

İnsanlar her d.- ··de aramışlar 't'e 
bugün de arıyacı:ı· -,. .. ,ı,r; bundan, 
ilerde de ,aşm•vacahle rdır. lnaanlar, 
her zaman yeni bir hayat doğumu pe
şinde koşmu~IPrdır, hS\vatın tükendi· 
ği yerde daiına. ye~i hayat ba§lar. 

No~es Viner Jurnal'dan. 

23Ni~an 
Çocuk bayramı hafta

sının ilk günüdür. Yavru
larınızın bayramı için ha
zır] anınız. 

dönüldii köse bası .... ...:. 
Bir 

22 mart 1936 tarihli Sunday T aymis 
gazetesinden: 

Lokarno devletleri arasında hasıl 

olduğu cuma günü bildirilen anlaıma, 

haddi zatınde, ihzari mahiyettedir. 

Bundan sonra Almanya ile anlaşmak 

lazım gelecek; daha sonra bir dünya 

konferaru;ına mevzu olacak paktların 
müzakeres;ne geçilebilecektir. 

Ne de olsa, bu~ün için !:;ir köşe 

dönülmüştür. Hitler'in darbesi karfı· 

sında gösterilen ingiiiz ve fransız re

aksiyonlan biribirinden farklıdır. Al· 

man diplcmasisi bu ayrılığı geni!}lel

mek hevesine kapılaca~~ olursa insa· 
ni da vra.nmış olmıyacaktır. 

Birkaç gündeııberi ingiliz tezi ile 

fransız tezi münakaıa olunmakta idi. 
Bu ihtilaf artık bitmiş ve kapanmış
tır. Garb devletleri ıimdi birletmİJ 

bir cephe tutmuş bwunuyor!ar. 

Bu anlafma ve birleşme, Franı.a 

ile Belçikanm B. Eden tarafından ya
pılan telkinlere uzun bir uğraşma ne
ticesinde yaklaşmalariyle kabil ol
.muştur. 

Almanlarm son hareketleri üzeri
ne bu iki devlet. haklı o)arak emni
yetleri bak.ımmdan te lşa düşmüşler, 
ve i~in en sonunda .s: ah silaha gel· 
mek mecburiyeti doğurabileceğin

den korkmuşlardı. 

Bunun yerine AJmanyc>ya bir tek· 
lif 7apılmıt. bunua kabulü takdirin
de işi muhaaama,ya dökmemek şartiy· 
le, B. Hitler'in istediğini söylediği so· 
nuçların gerçeldeşmes.i imkan altına 
alınmıştır. 

Almanya'nm verec~ği en ıyı ce· 
vab, açıkça bir kabul ohıbitir. O za
man dünya ufuklannda toplan n bu-
)utlar dağılacaktır. Almı.nyanın, 

Fransa ve Belçika tarafından örneği 
gösterildiği şekilde bir feragat gös
termesi beklenir. 

Eğer bu böyle olmazsa bile, Al. 

manyanm bir müzakere ve münaka

§ayı kabul edeceğini umarız. Lokar

no devletJerinin Almanya için açık 
bıraktıkları kapı, Almanya tarafın

dan onların yüzlerine kapatılmama
lıdır. 

İngiltere ve ltalya tarafından Bel. 

çika ve Frı.nsaya yazılıp beyaz kitab. 

ta neşredilmi§ olan mektublar, Al .. 

manyanın böyle hal suretlerinden ka. 

çınmamak liızımgeldiğini anlatması 
gerektir. 

B. Hitler'in söylediği nutuklarda• 

bir kısmı bir takım tehlike ve telat 

duyguların:n uyanmaaına aebeb ol• 
muştur. Fakat hatırlamak lazımdır 
ki Almanyada yakında seçim yapıla. 
caktır. Bu nutuklar bu seçim dolay .. 
siyle söylenmİ§tİr. 

Bu hadise!er kar§ısmda ve bu ıart• 
lar içinde bir hatibe bu kadar celadet 
payı ayırmalı)'lz. 

Diğer taraftan Fransa'da da seçim 
başlamak üzeredir; orada da bandaıı 
dolayı bir takım ileri geri sözler söy. 
lenmektedir. Bunlar demokraainİn 
bi.r takım tehlikeleridir. 

Bizinı İn~iltere'de seçimlerde hÜ~ 
metlerimiz kuvvetli olduğu İçin böyle 
şeyler olmaz. 

Geçen baftanm hadiseleri içinde 
bir taraftan sulh kapılanıu açık b• 
lundurmak, öte taraftan AV1'Upan111 
muahedelerdeki vaidleri yerine getir• 
mek hususundaki itimadını aarama• 
mak İçin t?ayret sarfedilmiştir. 

Zaman geçtikçe bu husustaki gay• 
ret daha dt' artacaktır. 

- Bugün de çöp tenel.: .. sinde lıangi andlaşmalar var acaba? 
(Le JournaJ'daııı) 

Tefrika: No: Sl 
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-:"üriıçeye ~euıren: Burhan BELGE 

yalı milletlerin bu yolda ve bu istikamette 
inkişaf edecekleri zaruri ve muhakkaktır. 
Kurtulusu temin edecek teknik vasıtaların 
elde edilişi ise, ikinci derecede bir unsurdur, 
çünkü milll iradeıjn teşekkülüne tabi bir 
keyfiyettir. 

Yi.·minci yüzyıl, Asya'daki Avrupa ege
menliğinin sonuna şahid olacaktır. Bu so
nun başlangıcında ise Türk kurtuluş hareke
tini görüyoruz. Bu hareket, Avrupa emper
yalizminin tam Osmanlı İmparatorluğunun 
harabeleri üzerine rengarenk zafer bayrak
larını çekerek en yüksek azamet ve ihtişam 
noktasına vardığını zannettiği ve Ege'den 
Çin denizlerine kadar her yeri hü1•mÜ altı
na aldığını sandığı bir tarihte yapılarak, za
fer ve şan ile neticelendirilrnistir. 

ki, Türk milleti için, karşısındaki dava.ların 
halli, Mustafa Kemal'in gösterdiği şekılden 
ve formülden gayri bır tarzda cereyan ede
mezdi. 

Bu hal tarzının bir gün Osmanlı haneda
nı ve bu hanedana bağlı bulunan tradi&yonel 
idare tarzı aleyhine tecelli edeceği, ba~ 
langıçta bilinmiyonlu. Şüphe yok ki hadise
lerin cereyanında kesin bir mantık vardır. 
Hadiselerin cereyanı, bunlara katılacak o
lan ins<lnları, daha çabuk, daha uzağa hem 
de umdukları noktadan ayn bir noktaya sü. 
rükliyecek bir kudrettedir. Türk milletinin 

Fakat Türkler, bütiın Asya milltelerine 
ispat etmişler<li ki, Avrupatluı daha çok ve 
daha kuvvetli toplara malik olmağa hiç de 
lüzum yoktur. Elverir ki, bu topların arka
sında, hakkına inanmış ve kurtuluş kavga
sında her şeye karar vermiş bir milletin bir
leşmiş iradesi bulunsun. Bu oldumu, Avru
pamn toplan, kendiliklerinden susar. Bu su
retle, Asyalı milletlerin kurtuluş davası, ni
hayet asil esasına irca edilmiş, manevi saha
ya nakledil!:liŞ bulunuycrdu. Bundan böyle 
bu davanın halli, bu milletlerin milli vicdan 
ve milli iradelerintlen başka hiç bir şeye ta
bi olmıyacaktır. V ~ bu milli vicdan ile milli 
iradenin te~ekkülü, şeiin kudret ve zekac:ma, 
milletlerin sosyal ve e~rnnonı ·k bünyelerine 
ve memleketlerin milli hcmoa-cnlii!inP. göre t:> i3 

ge.:ike:ek yahut gecikmiyecektir. Fakat As-

Türk kurtuluşu için olduğu gibi Asyanın 
diğer kurtuluş h=ır-eketleri için de imkan 
şartlarım, Rus inkılabı hazırlamıştır. Bir 
kere, eskiden Rus ve İngiliz emperyalizmle
ri arasında bulunan Asya milletlerini böyle 
bir kıskaçt.an kurtarmıştır. Bundan b;;:Eka da, 
Asya'daki Avrupa aleyhtarı temayülleri kö
rüklediği gibi Sovyet Rusyanın Orta Asyaya 
düşen eyaletlerinde mim kültürlerin iııl;:i=afı 
gayesini güden yeni bir politika takibine 
ba~lanuştır. 

Fakc;;t bu suretle elde edilen politik hare
ket kabiliyetinden ne dereceye kadar istifa
de edileceğini, hangi noktalarda aksyona ge
çilerek hangi noktalardan sakınılması la
zımgeleceğini ve nerelerde nelere ci.iret edi
lebileceğini, Asya milletlerine, Türkler gös
termi~Ier ve bu hususta karşılarında. Ara~ 
!arla İranlılar ve Afganlılarla hatta Hindli
ler arasında öğrenme aşıkı talebeler bul
muşlardır. 

Bundan başka ela, Türk milleti için son 
derece esaslı değişiklikleri batı devletleri 
için gayet ağır neticeleri icab ettiren bir ka
rar son yıllar zarfında olgunlaşmış ve Lau
sanne barışı üzerine ictinab edilmez bir kati
yet halini almıştı: TÜrk milletinin ilerdeki 
hayat tarzı ile devlet şeklini tayin edecek 
olan karar, Lausanne günlerinde verilecekti. 

Mustafa Kemal'in kazandığı zafer o ka
d2r büyük; dış politikada elde ettiği gaye
ler o kadar tamam, plan ile realizasyon b:ı
kımmdan elde ettiği muvaffakıyet, her tür~ 
lü hesab ve tahminden o derece üstün ve 
milletini idare etmek salahiyeti kendisi için 
o kadar meşru bir hale gelmiş bulunuyordu 

endisi ile Osmanlı İmparatorluğu zama. 
nmdaki düşünüş ve yaşayış tarzı arasında 
~nn on sene içinde hasıl olmuş olan mesaf-e 
r-öz önüne getirilince, bütün bu yaşanmış o
lan hadiselerin Osmanlı saltanatını veya hi
lafet ile telif edilebilecekleri, şüphefiz, ta· 
savvur edilemezdi. Bütün bunlara rağmen, 
I ustafa Kemal'in mikadelesi, baslanı;ıçta, 
padişah ve Osmanlı hanedanı aleyhinde de
<TiJdi. Hakir bir barış ile istikta.1 uğruna Ana
dolu milletini ke'lldi etrafına cağınrken, 
" ~tafa Kemnl bir asi de.YilJ:. Om1 asi ol

nı ğa i:::bar ede11, bizzat padi.:ah olmuc;t ır. 
(Sonu vnr) 
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Hararetli bir •• •• spor gunu 
(Safi 1. inc:i •aylada) 

daki yanhı tertibleri bırakarak §Öyle 
bir takım kurmuıtu: Mahir, Saffet. 
Bekir, Gazi, Hayri, lbrahim, Fahri, 
Naim, Ahmed. Sedad, Ali. 

Maçı 2-0 Muhafız Gücü kazandı. 
Oyunun 25 inci dakikasına kadar 

lki taraf da gol çıkaramadı. ilk golü 
Muhafızın sol açı~ı Ali ıahsi bir gay
retle yaptı. 

Altınordu - Muhafız Gücü maçında 

Mahmud'un güul bir kurtanJı 

iki dene içinde altmordululara 
bir iki fırsat d Ü§tü.. Fakat bundan İa· 
tif ade edemediler. Biriııci devrede 40 
mcı dakikada Reaainin bir fÜtü ınaçJ 
uzaktan .eyredenlere (gol) oldu zan
lllDI verdi. Altmordu aleyhine olan 
bir penaltıyı da Saffet dqarı attı. 

Gençler Birliği -
Demirspor 

Hakem Hadinin idaresindeki bu 
maç hemen hemen seyircisiz oynandı. 

Ankara Gucü alanını dolduran kala· 
balık Muhafız Gücü alanına akın et· 
mişti. 

Demirspor - Sadık, Fuad, Cev
det, Zühtü, Refik, Ali Rıza, Süreyya, 
Saim, lbrahim, Esad, Fahri. 

Gençleı Birliği - Rahim, Asım, 

Mitat, Ahmed, Ihsan, Keşfi, Kemal, 

SalahadJin, Niyazi, Münür, Cahid. 

teklinde takımlarla alanda yerlerini 
aldılar. Demirspor bu maçta 2-10 ye
nildi. Fakat ıampiyon takıma ilk go· 

lü atmak ~erefini de elde etmiı oldu. 
Yenilmelerini bugün için tabii gördü
ğüm~ Demirsporda göze görünür 
bir ilerlemeye ıahid olduğumuzu bil
hassa. kaydetmek isteriz. 

Gençler Birliği takımı bugün iyi bir 
oyun çıkardı. Bilhassa forvet hattı 
•e haflar çok iyi idiler. Kalecinin de 
artık yerine alışhğı görülmektedir. 

iluhafı::s Gücü alanında: 

Kırıkkale - GüV11eç Spor 
Temiz bir apor aevgisi ile her haf

ta Ankeraya maç yapmağa gelen kı· 

:nltknleliler, bugün maçı 1-0 ka:ı:an
mış olarak yerlerine döndüler. işitti-

ğimize göret Kırıkkale Gücü takımıru, 

Ankara Gücünün emekdar santrhafı 

Hüseyin Ağabey çalıştırmaktadır. Ge
lecek maçlarda da kendilerini daha 
iyi göreceğimizi umud ediyoruz. 

Güvençspor da Muradın yorulmaz 

çalıpııasiyle yoluna girmiş bir futbol 

takımı halini aldı. Dün belediye mec
lisi salonunda bir kongre yapan Gü

vençspor idare heyetini yenilemiı, 

fahri rei.si Denizli aaylavı B. Necib 

AH Küçüka olan idare heyetine BB. 
Cevdet. Himme~ Murad, Mu~tafa, 
Şadan, Server ve Muhtar seçilmişler
dir. 

Yeni idare heyetinin .spor alanında 

muvaff akiyetli eaerleinıi görmek di
leğindeyiz. 

Ankara Gücü - Çankaya 
Şampiyonluk yolunda emin adım

larla ilerliycn Ankara Gücü acaba 
Çankav a takılacak mı? Dünkü ma
çı seyr,. .. · c1enler bu merrıklr sualin ce. 

vabmı öğ("enmek istiyorlardı. 

Çankaya, bir haf ta önce Gençler 
Birliğine yenilmişti. Fakat lstanbul 

temaslarında iyi bir netice alan An· 
kara ikincisinin bu yenilişi tesadüf O• 

lahılirdi. Çünkü genç ve nefesli oyun
culardan b.urulan Çankaya, artık tek· 
nik bir takım vasfını almış bulunmak· 
tadır. Fakat birinci devreyi yenilme· 
den bitiren Ankara gücü takımı gü
zel bir oyunla bu meraklı muadelcyi 
kendi lehine halletti. Çanknyayı 2-5 
gib'i güzel bir netice ile yendi. 

Dün tkinci bir maç idare eden ha· 
kem Hakkı, düdüğünü çaldığı :ı:aman 
çan'·ayalıları, şöyle bir takımla alan
da yer almış gördük: 

Vensan, Adnan, Fuad, Naci, isken· 
der, Hilmi, Nihad, Ömer, Orhan, Fct· 
bi, Osman. 

Ankara Gücü tahımı da: 

Natık, Enver, Ali Rıza, Orhan, Se
mih, Nazmi, Ab'"' Dilal, Yaşar, Fah
ri, Hamdiden müı·el- kepti. Maç seri 
başladı. Oaha çolc Ankara Gücünün 
yaptığı akınlarla 22 inci dakikaya ka· 
dar gol bekledik. H"' 11 'i ilk ~olü y P· 
b. 39 uncu dak:kada ik'nci golü de çıkar. 
dı. 42 inci dakikada Ab:linin şütü Ü· 

çüncü golü temin etti. 

ikinci devrede de Ankara Gücü da. 
ha iki gol yaptı. Çankaya da macın 
son dakikalarında biri firikikten di
ğeri penaltıdan iki gol çıkardı. Böyle
ce oyunu 2-5 Ankara ~fcü kazandı. 

Maç ~evkle aeyerdifdi. Gerçi dör

düncü golden sonra Ankara gÜcÜ bir 

az gevtedi. Fakat bu kazanmanın ver
diği bir histen doğsa gerektir. Buna 
mukabil çankayalılar daha canh oy. 
nadılar. Fa.kat bu canlıhk neticeyi de· 
iiıtirmedi. 

Voleybol maçları 
Mektepler arasmda kupa maçları 

devam etmektedir. 
Dün, Ticaret lisesi iJn, Yapıcılrh 

usta okulu arasrnda vo c-•·'1n1 maçı YA· 

pılmı~tır. 

Maç .;ok heyecıt.n 1 t n':nu<> ve Ti
cal"et lisesi kazl'nmr .. tır. Ö~rotmenlPr 
ve yüzler~e talebe s~ rnd1\ bulunmu~

tur. 

İzmir, 29 (A.A.) l lıbahar at 

yanşlar1 nisanın besinci p~zar giinü 

başlıyacaktrr. Yarış ve ıslah encüme· 

ninin koşuları dört haft.:ı sürecektir. 

Bu koşulardan .sonra hu. usi muhase· 

benin yılhk büyük koşusu yapılacak

br. Şimdiden birçok arıkan kısrak ve 

atlar lzmıre getirilmiş ve idmanları 
baılaniıttrr. 

İstanbul' daki maçlar 
lstaııb~. 29 (A.A.) - Mmtaka 

fll.lllpİyonau futbol maçlarına bugün 
de devam edildi. Sahalarm rutubetsiz 
olına.sma &..arşı bava soğuk ve çok rüz. 
girb idi. 

Fenerbulu;e stadında: 
Günün ilk maçını Beykoz ve Ana

dolu takımları yap~ılar. Her iki ta-

raf da canlı bir oyun çıkarıyordu. Fa
kat beyka:.ı:lular yavaş yavaş hakimi

yeti ele aldılar ve iUtün bir oyunla 
maçı 3 - 1 kazandılar. 

ikinci maçı F enerbahçe ve lstan • 
bul Spor oynuyordu. 

F enerbulı.;e - I stanbuupor maçı. 
Günüo en ebemiyetli karşılaşması 

olan bu aıusabakayı, şampiyona tas -
nif'min en ba§mda bulunan F enerbah
çeniD ka4';anacağı sanılıyordu. 

Oyuna fenerbahçeliler ba§ladılar. 
Çok aert esen rüzgara kar§ı oynamak 
mecburiy~tinde kalmışlardı. Buna 

rağmen il". hücum, soldan bir inkitaf 
.eyrini t.ıkib ederek, avuta kadar u -
.ı:adı. 

Oyun ilerledikçe kuvvetler arasm· 
dairi fark kendini hiaettirmeğe bat • 
ladı. 

13 üncü dakikaFa kadar bu ıekil

de devamı eden oyun beklenmedik bir 
h&dişe ile mahiyetini değiştirdi: 

lsta.nbul Sporun aağ açığı Tevfik, 
uzun bir vuruş yaptı. Top, Fener ka-

ULUS SJ~Y:" A 5 

• • 
Muhafız Gücünün Atlı 

•• •• •• 
yuruyuşlL 

Muhafız Gücü, üün, 65 kadar bi· 
nicisinin katılması ile, yılın son bini· 
tini yapb. 100 kilometreyi bulan bu 
yürüyÜ§ Çubuğa yapıldı. 

Toplantı yeri olan telsiz civarında, 
atlılar toplnamaya başladıkları za
man, henüz güneş doL:uyordu. Saat 
tam 7 de Muhafız Alay Komutanı 

yarbay Tekçenin yGnetimi altında ha
rekete geçildi. Kilometre sayısını dol
durmak için ıöyle bir yol takip edi~i
yordu: Hıiseyin Gazi - Kara Bürçe~, 
- Tatlar · Peçenek köyleri. Yol üze
rinde, keskin çizgili, şaşırtıcı manza
ralı orta Anadolu natürü, yürüyüşün 
uzunluğunu eritiyordu. Gü!darılı kö
yü civarında şosaya ç;kıldı. Geçilen 
köylerde köylüler, kafileye karşı çı
kıyorlar ve :;porcuları selamhyorlardı. 

S::ıat 12 ye doğru Çubuğa varıldı. 
Bütün Çubuk ha!l.;ı sakaldcıra dök:.il
müş, ulusal kıyafetlerini giymiş olan 
gençler davul, :ı:urnalarıyle çek içtem 
gasteriler yapıyorlardı. 1 çebay, jan· 
ma komutı..nı kafileye mihmandarlık 
etliler. Pazar meydanındaki l- 'wede 

hazırlanan so larda yemek yenildi. 

Yemekten sonra meydanda cirit oyun

ları, ulusal danslc.r seyredildi. Kasa· 
bada bir bayram havası var. Halk 

!:1• f z ·· • ·· '"'c~'. :J! I'arbtı 'J"ehçe 

meyrlanı <ıoldürm 'i' u. YarlıRy fekeç 
canlı b "r s } .~vle 1>:.i::n çubu.dulara 

teşekkür etti. llçebay buna kar§ıhk 
verdi. 

DönÜ§ r..ynı candan gösterilerle se
lamlandı. Kafile kasabadan ayrrhn
caya kadar (Yaşa!) sesleri kesilmedi. 

Dönüş ıosa Üzerinden yapıldı. Ay
nı neşe içinde yürünüyor. Yolda, Ba
raj civarmda çok güzel bir sürpriz 
hazırlanmı~: Muhafız Gücü bi::iklet• 
çileri ellerinde çiçeklerle kafileyi bek
liyor. Gene oraya gelmiş olan mızıka 
Güç marşını çalıyor. Bütün porcular 
marşlarını söylüyorlar. Yarbay Tekçe 
Bayanlar.:ı çiçek verdi. Bütün ııp:)r

cull\rın goeiialcrine çam dalları taktı. 
Saat 19 da Taşlıana varıldı. Gece 

Şehir lokantasında bir yemek v-:rile
rak yılın son biniı;i kutlandı. 

Dünkü yiirüyüş, bir rekor ol-n me
safesine rağmen denil i'\r ki yor
gun)ulcsuz geçmiştir. Bunr'a Tel·,."' ·n 

yürüyüşü cok muntazam ve ,_, .. o;.,p ı i· 
daresi en hü .. ük amil olmu .. tur. 

Muhafız Gücü bu yüriiyfü',, h· vıl

ki biniıılerıni tam bir başar• :1~ ka-
patmış oluyor. ATLI 

_ ~",a, a - s ' ' · l z g .... ,,.... ,, ; r • ' : 

yürüyü§ten bir enstantane; sağda: sporcular Çui>uija giderle.··~., aş •. ifı:la - J~•c ·ii7 esnasında c,lrnı .• ış 2 enstfın a e 

lesinin sağ k5şesine doğru gidiyordu. 

Necdet topu h oke edecek vaziyet al
nu§h. Fakat Ya;ar'm omuzuna değe
rek seyrini değiştiren top, sol kö§e • 
den kaleyE> girdi. 

İstanbul sporlular, vaziyeti kaybet· 

memek içın bütün enerjileriyle bir 
müdafaa ~istemini takibe koyuldular. 
Dakikalar ilerlec.likçe, Fenerbahçe -
nin, oyunun bu gürültülü temposuna 
kapıldığı görüldü. 

Bununta beraber, oyun lstanbul 
spor nısıf sahasında hatta ekseriyet

le kale önünde oynanmakta idi. 23 
üncü dakikada Naci, çok güzel bir 
fırsatı fena bir vuru~la avuta attı. 

Devre sonlarına doğru fenerliler 
fırvatları k ullamnakta aceıni davra • 
nıyorlardı.. Birinci devre bittiği za -

man lstanbul spor 1 • O galib vaziyet
te idi. 

Fenerliler, ikinci devrede esmekte 

devam eden rüzgan arkalarına almış

lardı. Uk dakikalarmdan itibaren 

başlıyan fener baskısmm gittikçe ar· 

tan nğrrlığı İstanbul Sporun kolay bir 

galibiyetle sabadan çıkamıyacağmı 

gösteriyol"du. Nitekim birinci bucum

la lstanbul spor kalesinin önüne ge

len fenerliler maçm sonuna kadar bu· 

rada yerleıtiler ve devamlı bir tehli· 

ke halindo! kaldılar ve Naci, 23 üncü 

dakikada beraberlik aayısmı çıkardı. 

Bu golden rahat bir nefes alan fe.. 
nerliler daha canlı oynamağa bqla . 

dılar. Fakat lstanbul sporlular da 
bütün enerjileriyle oynuyorlardı. To

pu kenarlara atarak vakit kazanıyor
lar ve Fener hücumlarını, bir netice • 

ye bağlanamıyacak §ekilde bozuyor· 
lardı. Hakemin düdüğü çaldığı za · 

man iki takım 1 · 1 e berabere idi. 

Şeref lftudında: 

Saat 1,30 da Beşiktaş • SLileyma • 

niye takımları karşılattıla.r. 

Devrenin ilk dakikalarında B~g "ktaı 

Nazıımn ayağiyle ilk golü kazandı. Bi

rinci devrenin bundan sonraki kıımı ni

hayete kadar hemen hemen mütevazin 

bir §ekilde devam etti. SüleymaniyeJi

lcr 35 inci d?.k.kada Danişin ayağiyle 

b·r gol kaz::ındılar. Bu gold~n sonra can

lanan Beşiktaşlılar devrenin ıonuna doğ

ru Refetin ayağiyle ikinci ve biraz son

ra Nazım va:ııt:ısiyle de üçün::ü golleri. 

ni yaptılar. ilk devre 3 • 1 Beşiktaşın 

lehine bitti. 

ikinci devreyi tam bir hakimiyetle 
' oynayan ~:kta§lılar Refet ve Eşref 

vasıtasiyle :iki gol daha yapblar. Devre 

sonJanna doğr-J Süleymaniyeliler lehle

rine olan bir penaltıdan istifade edeme

diler. Ve maç 5 - 1 Be:tiktaı lehine bitti. 

Taksim stadında: 
ilk maçı Ve~a • Toı:kapı tak;mlan 

yapb. Kuvvetli talmn1ara kartı iyi dere

celerle mağlub olan T opkapıldar bu 
maçta muvaffak olamadılar. 

V efa.ldar serbest bir oyunla ilk dev. 
rede 3 ikinci devrede de 3 gol yaparak 
maçı 6 - sıfır kazandılar. 

ikinci maç: Güneı • Hilal takınılan 
araamda idi. Giineıliler badm oynamak

la beraber aralarmd.a tam bir anlaşma 

yapamadılar. ilk devreyi bir kaç gol ka-

2 

çırmak suretiyle O • O berabere bitirdi
ler. 

ikinci devrede Güne11iler ancak 3fl. 

inci d:-kikachı Kamiranın ayağiyle birin• 

ci, biraz ıonra penaltıdan Necdet v .. ı. 

tasiyle :k'nd gollerini yapar~ck maçı 2 ·O 

galib bitinneğe muvaffak olcbl r. 

Galaıaıuuay. Eyüp mac,;ı 
Son maç Galatasaray ile Eyubu kar. 

§ılaştırdı. 

ilk devrede Galatasrayhlar ilk golle

rini kaznnd.lar ve birinci devreyi 1 - O 

bilirdiler. 

İkinci devrede rüz3an beraber'crine 

alım Galataııarayldar Eyub muda nasını 

çabuk mağlub ettiler. 15 inci d l; da 

Bülent, 25 inci ve 28 inci d k.kadıı Nec

det, 40 ıncı dakikada Bülent vıuıtasiyle 

dört gol çıkararck maçı 5 - O kar.andılar. 

İzmir maçları 

lzmir 29, (A. A.) - L;g maçla
nna bugün de devam edildi. lik maç 
!llDlpİyonluğun en kuvvetli namzedi, 
bu ay en ileri olan K. S. K. ile ikin
ci derecede kulüplerden olan Şark 
SJ>Ol' kulübü arasında yapddı. K. S • 
K. Şark aponı 1 - 3 yenerek saha
dan galip çıktı. 

Altmordu, Bornova to.'mnlan a
rasındaki maç bir bir berabere 
bitti. 

Günün en alaka uyanclmın mıır.ı 
Altay • İzmir spor lmrşı' .ma ı i i. 
Heyec:aniı bir oyundan so lzm 
spcr Altayı 2 - O yener 



SAYFA 6 ULUS 

GÜL DİYARINDAN GELEN MİNNET SESLERİ 

Denıiryola ve Isparta 
Şehir, yıllardanheri hasretini çektiği rüyasının 

gerçekleşmesinin heyecanı içindedir. Deıniryolu ile 
beraller Ispaı·tanııı yarını l)üsbütün aydınlanmıştır 
Isparta, (Hususi muhabirimiz

tlen) - Elli bini g~en bir insan 
kalabalığım; aynı heyecan kay
nağından kuvvet alarak, tek bir 
dil ve tek bir gönül gibi, hareket 
halinde görmek isterseniz lspar -
ta'ya geliniz. Daha §ehre girme
den size bu yurd köşesinde asıl 
ve gerçek baharın geldiğini anla
tacak olan gül kokularının ya -
nında bir minnet ve şükran kay
na yışma rastlıyacaksınız. 

,, 
" " 

Isparta; Orta Anadolu yayla
ıiyle, Akdeniz kıyılarını birleşti • 
ren zincirleme dağların, yeşil va
dileri, dar ve güzel ovaları üze. 
rinde kurulmuş bir gül ve bülbül 
diyarıdır. 
Gümüş pınarlardan su içen, gür 

yeşilliklerle yıkanmış temiz bir 
hava ile yaşayan ıspartalmm yü
zünden hayat ve neşe fışkırır. 

• 
Başbakanımız diyor ki: 

··- ••• lsparta'yı. lıer gelişimde bir evel
ı·inden dcıha ileri ve daha canlı gürdiim. Bu 
sefer gifrdüğiimüz ca11lılık, zanederim ld. be
nim gibi biiıii.n arlwclcıslurın di/d;iılirıi celm•l
miştir. 11.i Ü<: sene sonra lsparUı'ya geldiğimiz 
zaman onu yeni eserlerimizle dalıa serin('li IJU· 
lacağınıızı lmvvetle rım11yurum." 

" •.• Bu. U(;'Lığımız yeni demiryolu. ümfrl 
ederim ki, gii.zel hpart,ı')·a yeni Jaycfofor gı•ti
recehtir .,, 

(Başbakanımızın lsparta'da verdiği nutuktan) 

Yukarda giil 
diyarında, bir 
gül ta.-lasında, 

gül top!ayanlar 

delikanlıları yalnız Yemen' de as
kerlik yaptı, çöllerde mahvoldu. 

Cumuriyetin büyük kudretini 
bir ıspartalı kadar hakkiyle kim
se takdir edemez. Yeni nesil, ar
tık Yemen' de kalanların yetimle
ri değildir. 

Gülyağı, iplik ve kükürt fab -
rikaları; cumuriyetin bu vefa di
yarına verdiği ilk armafüan!ardı. 
Birkaç gün evvel l!:parta'da sesi 
işitilen şimendüfer bütün vatanın...., 
onu kucaklayışı oldu. Artık Is -
parta'nın, türk devrimine layık . 
bir atılışla ilerlernesi için önüne 
geniş bir alan açılmış be' nuyor. 

Eskiden ancak zencin insanla

ferle hağ'anmış b11lt1m•yor. Artık 
güzel ve cennet Isparta bugün 
dağların arkasında hasreti çeki · 
len bir peri diyarı değildir, artık 
bir antaly.,.lı ile bir ankaralı, bir 
sıvaslı ile bir İzmirli gül bahçeleri 
arasında, iki kom~u çocuğu gibi 
görü .. ~bi cc~klerdir. Kozan ovası
nın !lir sa~ri sazını kirez bahcele-

~ ...- . 

T oros yamaçlarındaki çobanın 
kaval ıesinde yas değil şakrak ve 
kıvrak bir hava vardır. 

Çalışmayı ibadet bilen her de
virde doğruya ve iyiye gönül ve · 
ren lsparta'nın, eski ve yeni tari
hine şekavet denilen şey girme
miştir. 

rın at ve araba sır~ında yazın 
dinlenmek ve eğlenmek için gd· =~~ 

Yalnız bugün clcğil, orta çağla
rın her memleketinde kan dalga -
ları çalkanırken bile buraları <ıl

gun bir sükunet içinde yaşaması
nı bilmiştir. Tabiatın ve iklimin 
insanlar üzerinde bıraktığı derin 
tesirleri anlamak için lsparta'y• 
görmek I • ..;fidir. 

Saltaııat çağlarında bu yerler, 
yolsuzluk yüzünden; T oros ve 
Sultan dnGları üzerinde unutul
muş bir yetim yavru gibi yıllarca 
fena şartların içinde bunaldı kal
dı. Binlerce ıspartalı geçinmek 
için clört buca(la d3.ğılmak zorlu
ğiyle pençelesti. 

lnL.·ılapçı bir ıspartalının (Hü
ıeyin Avni Pn~a) yüzünden bir 
zamanlar bu şehir halkının lstan. 
bula gitmesi bile yasak oldu. Ge
ne bu ıebeble uzun yıllar Isparta 

Bir zamanlar Orta Anadolu
nun en uzak köşelerine kadar do
kumalarını, deri ve her türlü el

dikleri bu gül ve bülbül diyarına 
şimdi vatanın her köşesi şi..."llendi.:· 

işlerini gönderen Isparta bugünr-·~~MHR~~~-·~""f"ST'-:' .. 

bile gülyağları, halıları, kuvvetli 
ve temiz afyonları ile cihan piya
salarında kendisin~ iyi bir şöhret 
temin etmiştir. 

Bu kadar güzel yu\ası olan in
sanlarda elbette yurd sevgisi yı· 

kılamıyacak kadar kökliı olur. 
Bunun için milli harekatla gö 
kırpmadan düşmanın üzerine ilk 
atılan ıspartalıların en ümiclsiz 
zamanlarda bile inançlarından 

tek bir şey kaybetmemelerini ta • 
bii görmelidir. 
Aynı sebebten, devrimimizin 

en ateşli heyecanlan, orada has
reti çekilen bir anne gibi sevinçi 
kucaklandı. 

Yukarda: Atatürk anıtı, •olda: ı ... 
partanuı umumi görünÜJÜ, sağda: ha
lının paz.CJTa fıkmadan evel yapılan 
•on tuvaletı... 

Afaiıda, •olda: Güzel bir ya% feh
ri olan lspartada bahçeler arasında 
bir köprü; sağda Orduevi, fırka ka
rargahı 11e orta mektebin bulunduğu 
cadde. _ _;--> -

rinde çalacak, en kıymetli bes~c
kfırlarımı.z bülbüllerimizin ve 
çağJıyanlarımızm sesinden itham 
alacak. Artık bundan sonra, An
kara'ya hasret çeken bir ıspC?.rtah 
bağını satmağa mecbur kalmıya
cak. 

Bozanönü - Isparta h:ıttının açı
h' töreninde, İsmet lnönü'nün 
çe"resini saran ıspartalının sevin
ci!' lehi coşkunluğun manası çok 
derin ve içtendi. 

33 ':1 "RT 193~ P 

O gün yeniliğe ve iyiye sus 
mı~ ıspartalılar; Atatürk'ün ima 
ve teselli ayranını İfmet lnönü 
nün uzattığı bakraçtan kana ka 
na içtiler. Ağla;> a, ağlaya sevin 
diler. Güle, güle yarm1n yolun 

katıldılar. 
lsparta'ya kadar u~an n demir 

yolu bütün vr.tanm ~li idi. l J.,. •• 

seneler mihnet çekmiş 
zerine mü~fik bir t .. 1'i ui >i uzn• 

nan rejimin bu mübare!· eJ:ni çıl· 
gm bir sevinç içinde hurr.ıe~ie 
minnetle öptüler. 

Ve rejin e o!an inançlz.rını b" 
daha tazeled"ler. 

TURGUD AI~I' AŞ 

-Ço~uıl\: -hafta~~M·-ı 
23 nisanda baş;ı.ıyor 
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30 MART 1936 PAZARTESi 

Ağaç Meraklılarına -

Müjde 
Ankarada Orman Çifliği fidanlıklarında yetiştiri

len her nevi fidanlar satılığa çıkarılmıştır. Ağaç dik
me zamanı gelmiştir. 
Fidanlarının tutmasını ve menfaatını istiyenler çif

liğe veya Ankaradaki çiftlik satış mağazalarına mü
racaat etmelidirler. 

Telefonlar: 
1824 Orman çif1iği 

Satış mağazaları, 3755, 3680, 3576, 3633. 
1-807 

Adana Pamuk Üretnıe 
ç·ft iği D·rektörlüğü de 

Asgari Azami 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 1300 1600 ,. 
Mazot 4000 5000 ., 
Valvalin 50 80 ., 
Vakum 900 1000 Kilo 
Gres 400 600 ,, 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
ve: yukarda cinsi ve mikdarlan gösterilen yanıcı madde1er kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

İhale 3 Nisan 936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. tık temi
nat (1540) lira 20 kuruştur. Muhammen bedeli (20536} liradır. Şart
nameyi görmek ve almak istiyenlerin Adana Tohum ıslah istasyonu 
direktörlüğüne müracaatları, ve taliplerin muayyen saaatten bir 
saat evvel teklif mektuplarını Pamuk üretme çiftliği idare heyeti 
başkanlığına vermeleri. ( 667) 1-1114 

Ankara 
Defte darh- an: 

Yeğen bey şubesi dahilinde sulu handa meyva ve sebze komis
yonculuğu yapmakta iken terkederek nerede olduğu anlCl§llmryan 
Yusuf Yaşarın 931 ve 932 takvim seneleri muamel5.tı için verdiği 
beyannamelerin tetkiki için defter ve vesaikinin tarihi ilandan iti
baren 30 gün zarfında Yeğen bey şubesine müracaatla hesap müte
hassısına ibrazı aksi takdirde 2395 sayılı kanunun 43 üncü m2dde-
si hükmünün tatbik edileceği ilan olunur. (698) 1-1169 

ocae i Vi ayetinden : 
Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek yirmi dört bin lira 

keşif bedelli ilk okul yapısı nisanın 2 inci perşembe günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Şartname, keşif evrakiyle buna müteferri diğer evrak yüz 
yirmi kuruş mukabilinde Kocaeli nafıa müdiirlüğünden vcrllece'lt· 
tir. Muvakkat teminat bin sekiz yüz liradır. İsteklilerin teklif mek-
tubu ile birlikte ihale tarihine kadar Kocaeli vilayetine vermeleri 
ve Hiakal yirmi bin liralık bu gibi bir yapı inşaatını teahhüt ve ik
mal eylediğine dair vesikalarını da ihaleden en az ~ekiz gün evel 
Kocaeli nafıa m~dürlüğüne vize ettirerek teklif zarfına koymala-
~ı. (695) 1-1163 

nkara 
Defterdarlığı dan: 

İsmi ve sanatı Şirketin mümessili 
Massaranti şirketi L. Broglia 
Yukarda ı:ıdr yazılı kızıl bey şubesi mükelleflerinden Massaranti 

irketinin şimdiki kanuni ve ticari ıkcmetgahı mallım olmadığın
dan 2-2-932 tarihinde verdiği beyannamenin müstenidi olan defter 
ve vesikaların (terki ticaret etmesi hasebile) iliin tarihinden itiba
ren bir hafta zarfında kanuni tetkikat için Kızıl hey şubesine ib
razı, aksi takdirde 2395 sayılı kanunun 43 üncü maddesi hüküm
lerinden tatbik edileceği tebliğ yerine geı-mek üzere ilan olunur. 

(697) 1-1163 

en: 
4 N'san 936 tarihine ra tlıvan cumaı1esi günü snat 11 de An
a Vıl yeti N fta Müdiirliığü odası da toplanacak olan ~ksiltme 

i yonunda Ankara Çubuk barajı volunda yapılacak olan 5 00 
lir muhammen bedelli 6 hin m3 toprak hafri ve imla malı lleııine 
n kli tesviye ve tanzimi işi açık eksiltmeye konmuştur. E' ıiltme 
sartn me nıul.avelename pıojesı nafıa işleri şeraiti ıumumiyesi Ye 

ke ıf evrakile ı lfinlar bı na müteterri diğer evrak Nafra M .. dürlü 
ğ .. nde göriilcl>ilır. Muvaı kat t minat 405 liradır. 1steklielr"n tica
ret od sı, t minat mektubu Natıa miirlür'üvünden alacakları fenni 
ehlivet vesiknl<"lri1e birli· e 4 Nısan 936 cumartesi günü saat 11 de 
ek jltme Knm: •rnnun::ı CTf'1mp]f'fİ ( 'i9 1l) 1-J013 

rill\. ve hisarlar 
Vel{aleı·n ..-il : 

1 - Gümriık ve İnhisarlar Vekaleti yapısnıın çatı kısmı pa
~arlıkla tamır ettirilecektir. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedelı (965) liradır. Ve muvakkat te
minatı (72) lira 38 kuruştur. 

3 - Pazarlık 2 ni~an 1936 perşembe günü saat 14 te vekalet bi
nasında kurulacak alım ve satım komisyonunda yapılacaktı::-. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten önce muvakkat teminatla. 
rını vekfilet veznesine yatırarak alacakları mkabu.zlarla komisyon-
da hazrr bulunmaları. (683) 1-1135 

ULU~ 

Dahiliye Vekaletinden : 
t - Vilayetler evi garajı önünoe yapılacak 13,5 metre boyunda 

istinat duvarı ile 39,45 metre boyunda asfalt yol inşaatı açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 3044 lira 65 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 228 lira 35 kuruştur. 
4 - Kati teminat ihale bedeli üzerinden % 15 nisbetindedir. 
5 - Eksiltme 9-4-936 perşembe günü saat 15,30 da Yenişehirde 

Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak satın alma komisyonunca 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 3 üncü maddede yazılı muvakkat te
minatı vermekle beraber Ankara Nafıa Müdürlüğünden alınmış eh
liyet vesikası göstermeğe mecburdurlar. 

1 - istekliler bu işe ait proje ve fenni ve mali şartname ile 
kcşifnameyi her gün vekalet vilayetler idaresi levazım bürosunda 
görebilirler. (605) 1-1027 

zarf 

Eskisehir 
' 

usu ·ıe ek:siltme ilanı 

Bayı dır ık 
Direl{tÖr üğünden : 

:tstekli çıkmamasından dolayı Eskişehir - Çifteler yolunun 
38+000 - 52+750 kilometreleri arası şose esaslı tamiratı 23. 3. 936 
gününden 6 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üze
re, eksiltmesi uzatılmıştır. Tamiratın keşif tutarı 16143.11 liradır. 

Muvakkat teminat 1210 lira yetmiş dört kuruştur. 
Şartname, keşif, grafik ve ekleri olan evrak her zaman bayındır

bk direktörlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin, direktörlükçe, ibraz ettıği vesaiki muvafık görülen 

bir mübendis veya fen memurunun isin mesuliyeti fenniyesini der
ubde ettiğine dair noterden musaddak bir teahhütnameyi, ticaret 
odas;ndan mali kifayetine ait bir vesikayı, ihaleden en az sekiz gün 
evvel bayındırlık direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasını teklif 
mektuplarına eklemeleri şarttır_ . 

Teklif mektuplarının 6 Nisan 936 pazartesi giinü saat 14 e ka. 
dar makbuz mukabilinde daimi encümen başkanlığına verilmiş ol-
ması gerektir. (646) 1-1084 

V al{ıflar Um 

Tahmiı 
Beneli 

.. -.. r g e • • 
Metre ~eminat 

Murabbaı Lira Kr. 
60 

Lira Kr. Cinsi No: sı Mevkii 

40 

102 

136 

63 

92 

75 

53 
68 

87 

6 

23 

21 

19 

14 

800 Ahşap 

1000 

700 
900 

1150 

80 

304 

272 

252 

184 

dükkan ı 10/55 Misakı milli mahalle
sinde !badulah soka
ğında 

,, ,, 186 80 Hacı cıyvaz mahalle
sinde koyun pazarında 

.. ,, 13 101 Koyun pazarı pideciler 
,, ,, 35/142 Koyun pazarında sa

raçlarda 
,, ,. 109/151 Dellal karaca mahal

lesinde saraçhırda. 
Arsa 50 269 Yenice mahallesinde 

ayaşlı sokağında: 
,. ,, 2/283 Kurtuluş mahallesin

de aynalı çeşme soka
ğında 

,, ,. 8/291 İsmet paşa mahalle
sinde ulucak sokağın
da 

,. ,, 8/300 Ahı yakup çarşı so· 
l ağında 

,, ,, 3 301 Tabakhane mahalle 
sinde çay okağında 

Yukarda yazılı vakıf akar ve arsaların miılkiyctlerı açık artır
ma ile ~şin para ile satılacaktır. İhale 10-4-936 cuma günü saat on 
beşte evkaf apartımanında Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Satış şartlarını ve tapu senedini görmek istiyenler her gün bu mü
düriyete gelebilirler. İsteklilerin gününde müracaatları. 

(659) 1-1110 

{ırs , . c. ır • , İ yö { rul 
Basl{an l ,.... daıı : 

~ t:" 

Bedeli keşfi (16000) lira olan Kırşehir AT ATORK cactctesi va
kınına yapılacak olan HA LKEVİ binası inşaatı ı 9-3-936 tarihin
den 7 nisan 936 tarihine kadar yirmi gün miiddetle kapalı zarf usu
liyle miinakasaya konmuştur. Münakasa 7-4-936 tarihine müsadif 
sair günü saat 15 de Kırsehir C. H. Partisi binasında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus ticaret odası ve fen· 
ıni ıehliyet vesikaları ve c:~ 7,5 nisbetinde (1200) liralık muvakkat 
teminatın Halk Partisi emrine bankaların birine yatırıldığına dair 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte aynı günde saat ıs den 
evvel C. H. Partisi Ba kanhğına vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartname ve evrakı keşfiyeyi ve projeyi 
Ç, H. Partisi 1lyônkuru1undarı ala.bilir. 

Tafsibt a ma1t isti~·enler de Kır ehir C 1 
müracaat e eb lir. 

o 
aı 

1 - Elde bulunan pPn umuni, hu usi şart11 me ve m ıkavele 
pro·e1erinde v ılı vasr lar daire inde J n r a ~ cktebi için 
8758 lira kcşjf bed Jli otuz i i çe it ve mü t ' il t bur ıç · n de 3481 
lira kesif bedelli on çe it (sartnamelerinde etraflıca yazılı yazıha· 
ne, koltuk, masa, kanape ve saire). 

Mefrusat ayrı ayrı eksiltmeye konulmu tur. 
Z - Mekteb mefrusatma it kapalı z=1rf eksiltmesi 31 _ 3 - 936 

iı günü saat onda müstcıkil tabur merruşatı açık eksiltmesi aynı 
gün aat on beşte yapılacaktır. 

3 - Mektebe ait mefruşat şartnamesı 43, tabura ait şartname 18 
kuruş karşılığında komisyondan alınabılir. İlk teminat 656 lira 85 
kuruş ve 261 liradrr. 

4 ::__ 1stektilerin kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde bu-
1unacak teklif mektuplarım ve açık :ksı tme için de vesikalarını 
ekıtiltme vaktinden en az bir saat evv~l Komisvona vermiş olmala-
rı. {534) 1 - 0~2 

SAYFA 7 

olu 

Bayındır Şarh • ., 

Tahminen 400 hektarlık lı:a~ızm hana ve planl rın n tan 
zim ve tersimi işi 20-3-936 dan başlamak üzen: 20 gün :ır· dd tle 
palı zarf U"U)iyle eksilt~ye çıkarılmıstır. İstek Her rtn er· 
le mukavele örneklerini iki liraya bc!.ed:ycmizden ar y i ·r er. 

İhale günü 11-4-936 saat 11 de encümen huzurun a y 1 c t r. 
İsteklilerin şarbaylığa baş vıu:ma1an. {6"5) 1-1095 ------

Türkiye Kızılay Cemiyeti 

genel merk._ ,..· den: 

Kızılay Genel Meclisi 1936 senesı ni n ı 

martesi günü sabah sa. t onda Anbraa ~ 
nel merkezi binasında alelade içtim mı a ç 
ların yukarda yazılı gün ve saatte K1zday Gene 
leri rica olunur • 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 

1 - Başkan ve !kinci Başkanlarla Kati rın e ılır. i. 
2 - Genel Meclis Tetkik Kom·.,yonu ve Genel 

lan işleri gösterir raporların tetkiki ve 1rnb 1 
zimmetinin ı':;rası. 

3 - 1936 - 1937 büdçesinin tasdı .i. 
4 - Çıkacak üyelerin yerine di erleri 
5 - Tetkik Komisyonu üye erinın yem n s 
6 - Genel Merkez teklifleri. 

Açrk eksiltme ilanı 

si. 
ı-ııss 

Ankara inhisarlar~ müdürlüğündan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sekili tuzlasında ke if ve pro ·esi 

mu.-ibince yeniden yapılacak süvari koşu ve 'tcfeTruatı inşo tı. 
Keşif bedeli: 3267 lira 60 kuruşttn·. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evra - ş .1 ~rdır: 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele proıesi 
C - Fenni şartname 
D • Keşif cedveli 
E. Proje. 
!stiyenler bu şartname ve evrakı inbisnfar An tara baş müd Jü. 

ğü eksiltme komisyonunda görebılirler. 
3 - Eksiltme 28. 3. 936 tarihinden b«şlayıp 17. 4. 936 tarıhınde 

Cılllla giınü saat on be te İnhisarlar b:na ında b mudiır iık o a-
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulıle yapılacaktır. Ek iltmeye girebılmek 
için isteklinin 245 lira 7 kuruş muvakkat temmat ''ermesi bun n 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

Diplomalı mimar veya mühendıs olmak veya yapı işlerinden an
lar bir fen memurile iş bitinciye kadar mu terek olduguna d ir 
noterlikçe musaddak fotoğraflı vesika go termck ş rttır. 

(701) 1-1176 

ANKAl A LEV AZlM 
3ATIN ALMal\ KOMİSYONU 

ti A'N 
1 - Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan Z 2 bin kilo yul f k, p h 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. l\fozkur yulafın muhammen tutan 
16375 lira olup muvakkat teminatı 1229 liradır. 

Eksiltme 4 nisan 936 cumartesi guniı saat 15 de Konyada Kor 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. {615) 1-1031 

D. D. YOLLARI ve L.lınt. LARI U:Cv'IUM 
MÜDÜHLÜGÜ S. A. J{QIVIİSYONU 

İLANLARI: 
Muh mmen bedeli 22630 lira olan ·ıt lrarto!ll r 8-4-936 ç r-

şamba giınu t 15,30 da k:ıpalı zarf usulu ı1e An r a re ı-
nasmda satın ahnacaktır. 

Bu i e girmek isti yenlerin J 697.25 lira k m va 
kanunun tay:n ettigi vesikaları ve tekliflerı i aynı 
kadar Ko:ni on Reisli dne verme eri liizım r. Ş rtnam ler A a
ra mal eme d ·resinden, Haydarp şada te e l"ım ve evk Müd r il-
giınden p r ı olarak dagıtılmal dır. ( ) 1-1076 

1 LAN 

Muh, mm n bedeli 391 600 lira olan 400 t n yerlim d n k ü
riı 10-4-936 cuma günü saat 15-de k:apah zarf u ulu ıle Ank r da 
idc1re binasında satın alınacaktır. 

Bu i e gi mek isti} enlerin 19 414 liralık muv k cat temin t ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon Reisligine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinden alınabilir. (663) l-1111 



SAYFA 8 

Türk Hava ((urumu 

Büyiik Piyangosu 
k:adar binlerce 

• • 
ctmıştır. 

• 
z~ııgın 

6. nci keşide 11 Nisan 936 dadır. 

Büyül{ iluamiye :200.000 
)jı·adır. 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15 000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) 

liralık iki mi11 ~ af at vardır.. 

Milli Mü<lC"tfaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satın alma Komisyonundan: 

l - fahmin edilen bedeli 78 000 lira olan 32S ton Garğoil Korno 
Marine Engine oil makine yağının pazarlıkla münakasası 8 Nisan 
936 çarşamba günü saat 14 de Ankaraôa Milli Müdafaa Vekaleti 
binasında yapılacaktır. • 

2 - 390 kuruş bedel mukabilinde verilen şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün, münakasasma iştirak edeceklerin de yevmi 
mezkurda 5150 liralık teminat mektublarr ile ve 2490 numaralı ka
nuna göre belgeleri ile komisyona müracaatlarr. (662) 1-1175 

. 
' Ankara Belediye Rcisl' ~: İlanları 

1 - Yenisehirde 1038 inci adanrn 2 sayılı parselinde Osmanlı 
Bankası Direktörü Bavenin arsasiyle şuyulu ( 401) M2 yer açık art
tırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2005) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (lS0,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele -

bilirler. 
5 - İhale 8 - 4 - 936 çarşamba günü saat on beşte arttırma ve ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (643) 1-1073 

İLAN 
1 - Yenişehirde olup aşağıda ada ve parsel numaralariyle mık_ 

dar ve muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı ada fa;ı:
lası yerler açık artırma ile satılacaktır. 

2-
Ada Nr: Parsel Nr: Metresi Muhammen bedeli M. Teminatı 

Lira K. Lira K. 
1074 1 213,25 853 00 63 98 
.. 8 18,75 7S 00 5 63 
3 - Şartnamesini ve haritasını görmek isteyenler her gün mu. 

hasebeye gelebilirler. 
4 - İhale 6.4.936 pazartesi günü saat on beşte artırma ve eksilt-

me komisyonunda yapılacaktır (607) 1-1011 
İLAN 

1 - Yenisehir ile Cebeci arasında ve fidanlık yanında mektep 
sahası olarak· tesbi t olunan ( 4S23) M 2 belediye malı yer açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1130,75 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (84,81) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhasebeye gele -

bilirler. 
5 - İhale 3 - 4 • 936 cuma günü saat on beşte arttırma ve eksilt-

me komisyonunda yapılacaktır. (599) 1-1002 

-
2 300 
4 151) 
6 80 40 
8 30 kuruştur . 

1 - Havn işlerine ve veni 
çıkan lcitııı.ılara ıtid iHlnl:udan 
% t 5 tenzilat vapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
tu vü z otuz kuruştur. 

3 - Tehrik. teşekkür. evlen 
me. vefat ve katı al2ka il!lnla· 
rtndan maktuan bes lira ahnrı 

ABONE SAHTI..\RI 
' Miicldet Dahilde Haricte 

Y Pnisehirde 
' satılık arsa 

Metrosu Parsel Ada 

780 8 US? 

700 20 " 
487 21 ,, 
475 22 " 
678 23 " 
572 11 1167 

6 75 17 1182 

675 18 .. 
675 19 .. 
Şurayı devlet arkasında ve 

yeni açılan yol üzerinde ve civa· 
rında yukarda mikdarlarr gös
t erilen dokuz kıt'a arsa satılık
tır. Emniyet şirketine müracaat. 
Telefon: 1833 1-1138 

Saate çok ehemmiyet 
veren 

HASTA 1.1K1.A RI 

MÜTEHASSISI 

f)r~ (:Pvad A.rif 
Atasaıruu 

l"."> 

Y erıişehird~ 
satılıl\: ev 

Göımek ve görüsmek için Ka
raoğlanda Diş Tabibi Hamdiye 
müracaat. Tele fon : 3232 

1-975 

Satılık Arsalar 
Yeuişehirin Kibar ve merke

zi yerlerinde 40 kuruştan 15 li· 
raya kadar Telefon: 2992 

1-1007 

ULUS 30 MART 1936 PAz . .ı. RTF.Si 

Ucuz ve temiz 

l\langal 
l(ömürü 

Depomuzda en iyi Kara 

Ü ·alık ına~aza 
Adliye Sarayı kar•:;ısında Şe· 

kerci Hacrbe kir mağ"azası 936 ni 
san başrndan itibaren Üsti.in<le 
ki Salr:.rya apartımanr kapıcısı 
4 ı.-orl, "'"'::r1r;ı"t l - 10'i3 

l{iralık Ev 
Yenişehir Mısır sefareti ar

kı:.sr Konul sokak No. (3) Tel: 
2250 B. Hayriye müracaat 

1-1167 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 

BiLİT 

YAP! : Sıhhiye Depoların -
da yapılacak etü garajı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Kesif tutarı ( 10897) lira ( 15) 
ku;uştur. Keşif. resim ve şart
nam..:si bedeline karsı İnşaat şu
besinden almacakt;r. İhalesi 
8 - 4 - 936 çar5amb.:.. günü saat 
on birdedir. İlk teminatı (817) 
lira (29 kuruştur. 

Ehi itmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve· 3 üncü mad
delerinde istenen belgeler ile 
birlikte temı'lat ve teklif me k -
tuplannı havi zarflar en gec iha
le saatıncfan bır saat evveline 
kadar M M. V. Satın al:na ko -
misvonuna versinler. 
DİKKAT: Eksiltmeye gire -

cekler bu gibi işleri yaptıkları -
.• o. veya yapabileceklerine dair 
getirecekleri belgelerden Ba -
vındırhk Bakan hl'iından alma • 
caklar irin meık"'ur Ba kanh~a 
1 - 4 - 936 günlemecine kadar 
müracat olunacaktır. (623) 

1-104S 

BİLİT 
l - 71 kalem tıbbi cezaya ve

rilen fiat gali görüldüğünd~n 
yeniden o.çık eksiltmeye kon
muştur. 

}. - Hepsinin biçilen ederi 
2Sll lira ve ilk inanç parası 189 
liradır. 

3 - İhalesi 2-4-936 perşembe 
günü saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek is. 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayılr kanunun 2,3 
üncü maddelerinde istenilen bil
gileri!e ihale günü M. M. Veka
leti satın alma komi5yomına ver-
meleri. ( 564) 1-9S4 

BİLİT 
y API: Sıhhiye Deposu ya _ 

nır.a yapılacak bina ile İnbik Ma
hallen yapısı kapalı zarfla ek -
siltmeye konmuştur. 

Bun !arın keşif tutarı ( 7677) 
lira ( 45) kuruştur. Keğif, Şart
name ve resmi bedeline kar~ı in
şaat subesinden almacaktır. 

İHALESİ: 6 - 4 - 936 pazar
tesi günü saat on dörttedir. 

iLKTE.MlNAT: (575) lira 
( 81) kcrustur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenen belgeler ile birlik. 
te teminat ve teklif mektupları
m havi zarflar en geç ihale sa -
atinden bir saat evveline kadar 
M. M. V . Satınalma komisyonu
na versi.nler. (622) 1-1044 

BİLİT 
ı - Bir ve iki numaralı dikim 

evlerinde mevcut 66 ton yünlü 
kırpıntı ve 7 S ton pamuklu kır-

pıntı 10 nisan 936 cuma günü 
saat lS,30 da İstanbulda Topha
nede levazım satın alma Ko. da 
kapalı zarfla artırması yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bede
li 25770 liradır. tık teminat 1932 
lira 7 5 kuruştur. 

2 - Yünlü ve pamuklu kır

pıntılar beraber ihale edilebile

ceai gibi ayrı ayrı da ihale edi
le;eğinden her biri için ayn ayn 
Hat verilecektir. Şartnamesi 129 
kuruşa İstanbulda Lv. A. Sa. Al. 
Ko. dan alınır. Kırpıntılar dikim 
evlerinde görülebilir . 

3 - İsteklilerin teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını iha· 
le saatmdan bir saat evvel İstan
bulda tophanede levazım amirli
ği satın alma Ko. na vermeleri. 

(6S3) 1-1098 

• 

• 
• EMNiYET 

Günlük kasa mevcudunuz Kıyın etli eşya ve evrakmız için 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

IGralık ev 
Yenisehir İsmet İnönü cad

desinde 5S numaralı ve Çin elçi· 
liğinin işgalinde olan bina l 
mayıs 936 tarihinden itibaren üç 
dairesi ayrı ayrı veya toptan ki
raya verilecektir. Garajı da var. 
dır. Telefon: 3944 1-1066 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble, konfor

lu. Yenişehir Tuna Cad. Yiğit -
koşun S. ıs.. 1-1ı59 

Satılık arsa 
Yenişehir Adakale sokak 24 

No. lu (1100) metre murabbamda; 
talihlerin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracaatları 1-1166 

Satılık arsalar 
Yenisehirde Atatürk bulva· 

rmda eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanik caddesinde 
Maliye ~ubesi karşısında. 
Telefon. 2123 e müracaat. 

1 -1155 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı cıvarınrl 

Ulus Basımevınde basılmı~t· 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvaııtin 

saç l>oyaları .. 

İngiliz kanzuk eczanesi labo

ratuvarlarında hazırlanan J uvan
tin saç boyalarr muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

G.:ıyet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve nriyat mağazalarından arayı
nız. 

1 As. Fb. U. Md. Satın 1 
Alma Komisyonu ilanları 

40 takım maa kasket askeri ta-
lebe elbisesi 

40 Adet askeri talebe kaputu 
Tahmin edilen bedeli 1780 li

ra olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı melbusat Askeri Fab
rikalar Umum müdürlüğü satın 
alm:t komisyonunca ıs Nisan 
936 tarihinde çarşamba günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta. 
liplerin muvakkat teminat olan 
133 lira 50 kurus ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ·ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkiır gün ve 
saatte komisvona müracrıatlarr. 

(702) 1-1177 

ZAYİ 
1927. ci yılında İstanbul Ye

şil köy Uçak makinist okulaı.ın. 
ın oirinci devrtsinden alınış ol_ 
duğum şehadetnamemin zayiin
d<!n dolayı yenisini alacağım<lan 
eski~inin kıymeti kalmadığını 
ilan ederim. 

Kamutay polis memurlarından 
20. sayıh Arif Sayğaı1 

ı-1179 

Kiralık ev 
Necati B. Mektebi karşısın la 

No. 13 2 kat, 6 oda. Banyo, ko•ı· 
far, nezaret. 2693 e telefon ı e-
diniz. 1-1180 

{ YENi 1 SİN MALAR 1 KULÜP] 

BUGÜN GÜNDÜZ 
MAYERL1NG 

GECE 

BUGÜN BUGECE 
MASKELER AŞAGI 

Fakir bir delikanlının hikayesi Heyecanlı mevzu ile seyircilerinde 
Marie Beli - Pierre Fresnay hayretle karışık büyük bir alaka 

Çok hissi ve aşki güzel bir eser uyandırmaktadır 

FIA TLARDA FEVKALADE TENZİLAT 
Cuma günü gündüz seanslarında Balkon: sn, Peqembe günü gündüz seanslarında Ba lk'-'n : 6 -
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