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Bütün yurd tek ses halinde haykırıyor: 

Gii~lik 

HALK HAYKIRIYOR: 

T ü.rkiye hakikatini bilmiyenler_. 
lürk milletinin Atatürk'e ve onun 
deı>rim dava.ına ne kadar candan 
bağlı olduğunu görme.İidirler. O
hun sevgiai, kurtarıcı birliğin ör. 
mayaaıdır. Bu sevgiyi her neslin 
kalbi öteki neslin kalbine suna
rak, kuvvetli, 'bütün ve tam Türki
ye devam edecektir. 

Bizim kuvvetimizin, bütünlü -
ğümüziin ve tamlığımız.ın sırrı, 
şuur birliğimizdedir. Bu şuur bir
liği Atatürk'ün bize kendimizi ta
rutmasmdan, kendimizi öğretme
sinden, bizi kendimize inandu·
masından doğmuştur. Düşman, 
bu vicdan aydınlığının hiç bir kö
şesini karartamaz. 

Türk milletinin talii ile oynı;ı
~aktan ümid kesmek lazımdır. 
Her alçak teşebbüsü tam zamamn
d a ve yerinde boğazlıyarak, dü§
mana hayal beslemr~ ve rüya gör

mek imkônım btra;.!imj.·u,:.ı ;u. 

Atatürk uzakta v; -::tide de· 
ğildir. Her gün halkın kolları a
rasındadır. Hiç bir devlet reisi o
nun kadar serbest dola§maz. im
kansız olan şey onu bu kolların 
arasından almak, onun için çar -
pan kalbler arasından ona ulaş
maktır. 

Tü.rkiyenin her tarafından la
net sesleri il ' haykıran halk, yal· 
111z, bugün y . halanmış ol~n ?ir
kaç serseriye :!eğil, sayısı, cınsı ve 
çeşidi değişecek olan. düş -
m an 'a yumruk sıkıyo1'. 

Bin şekle giren d.üşmanın yal
nız gayesi değişmez: Mesud, top

lu ve ileri Türkiyeyi yolundan alı
koymak. Atatiirk'ün şahsında, 
onun bu eserine kastetmektedirlet·. 

Atatürk ve eseri, ayaktan aya· 
ğa sürünen sefil satılıkların elleri
ni ve seslerini eriştiremiyeceklet'i 
kadar yüksektedir. 

Türkiye, Atatürk'ü bilenlerin 
ve sevenlerin cenneti, onu bilip 
sevmiyenlerin cehennemi olarak, 
tarih boyunca ıürecektfr. 

Çünkü o yalnız bir zama_nda 
yaşıyanların değil, bütün yenı z'!
manlarda yaşıyacak olanların vıc
danlarına hükmeden bit hakikati 
temsil eder. 

Her yerde bağırınız, herkese 
yeniden söyleyiniz, dışarıya ve 
içeriye tekrar ediniz: Ta ki düş
man her kastının ancak bize bfr 

hizmet olduğunu anlasın! 
f. R. ATAY 
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BUGüN 
Dördüncü sayıf amızda 

}' <ırz-.-ııwıslll. ic luıberler. . . 
.'>por lıal>f•rleri ve re.~imleri 

Beşinci sayıfamızda 

R. Smmwl llor'ıw diin ı·er

diiii iim•mli si.>yfou. İ flllymı • 

lwb"~ lwrbı lwk·krnda ~on 

haberler, dı~ 1wberler ~~ 

Elli bin kişilik bir halk yığını dün Hakimiyeti 
Milliye meydanında çok büyük bir mit ng yaptı 
Büyük Öndeı· Atatüı·k' e yapıl· 

mak istenen alçakça komplonun, 
onun kurduğu şehir olan Ankara
da yarattığı nefret ve tiksintiyi 
belirtmek ve tarihte eşsiz kalacak 
olan bu namussuzluğu tel'in et -
mek için bir kaç yurddaşın teşeb
büsiyle bir miting yapılacağını 
yazmıştık. Miting dün saat 11,5 da 
Atatürk anıtının önündeki geniş 
alanda ve kadınlı, çoluklu, çocuk
lu, genç ihtiyar, ve bir kelime ile 
ulusun düşünen, gören, duyan her 
yaşta, her seviyede 50 bin kişilik 
bir yığmm önünde yapıldı. 

Merkezi Atatürk anrtı olan ve 
muhiti bir taraftan Cumuriyet Mer
kez Bankası, Parti binası, öte yan
dan Anafartalaı· caddesinin sonu 
ve Çankırı caddesinin başlangıcı 
olan bir daire düşününüz: İşte şeh 
rin bu büyük pa1'çasmda dün top
lal}an bu 50 bin ankaralı bir kalb 
gibi çarptı ve bir dil gibi konuştu. 

Daha saat dokuzda alanın dol
mıya başladığım görüyoruz. Ata
türkün sevgisini bütün asığlarm ve 
hadiselerin üstünde yaşatan türk 
ulusunun her ferdi ona karşı ya -
pdmak istenen komplonun tel'in 
toplantısında yer almaya koşmak
tadır: İste kaleden gelen yoldan 
köylü g~upları geliyor. Dün sah 
idi ve kale üstünde pazaı· vardı. 
Alıs verişe gidenler orada kimse
yi bulamadılar. Sevilen ve sevgi -
si suur haline gelen bir önder mu
habbetinin ne demek oiduğunu 
anlamak için bu daha saat dokuz
da malını satmadan gelen köylü -
nün, ;s\ni varı bırakan işçinin. 

dayresinden çıkan memurun, halk 
arasmda yer alan saylavın ve ba 
kanın ve nihayet Atatürk'ün bü -
yük eserini emanet ettiği okulla -
rın her yerden yer bulabilmek için 
nasıl akın ettiğini görmeliydiniz. 

Saat onda koca alan dolmuştu. 
Artık biz anıtın üstünden bile in
san selinin nerede bittiğini göre
miyoruz. Yalnız düzeni korumak 
icin halk safları arasında dolasan 
a"'tlı polisler kendilerine çıkacak 
bir yol açamadılar ve sıkışıp kal -
dılar. Nakil vasıtaları durdu. 

Dün söz alanlar, canilerin 
Atatürk'e kastetmek için sının . 
mızı geçtiklerini söylerken ağlı -
yan genç kızlar gördü~. Dün Ata 
türkün çocukları ellermde "ona 
yangözle bakanları ateş gibi ya • 
karız· onun canı canımızdan, var
lığı v~rlrğımızdan yücedir; o ulu 
sun taliidir, başı için başımız fe . 
da; dur dediği yerde durur; öl de
diği yerde ölürüz . ., dövizlerini bil' 
bayrak gibi dalgalandırıyorlardı. 

Miting işte bu hava içinde ve 
saat tam 11,5 da başladı. Erkinlik 
marşı hep beraber. s~ylendi. Şim
di Naşid Uluğ'u dmlıyoruz: 

_ Sayın yurddaşlarrm, 

Görüyorum ki, çok coşkunsu
nuz yüzlerinizin gerilen çizgile
rinde, gözlerinizin sert bakışla
rında Alatürk'e kıymak istiyenle
re karşı duyduğunuz lanet ve nef
ret yıldırımları çakıyor. Atatürk
ün resimlerini bağrınıza basmış 
duruyorsunuz, bu duruşunuz türk-

lüğün en aziz duygularım dışan 
vuruyor. Bizi yaradana, bizi kur
tarana karşı yüreklerimizden co
şan derin sevgiden doğan toplu
lukta, yağmç teşebbüsü önünde 
ulusun duygusunu ve isteklerini 
haykırmak İstiyoruz. 

Atatürk'e kıymak istediler, in
sanlar arasında, onlar gibi giyinip 
dolaşmaları bile, insanlık için bir 
şin olan üç beş soysuz serseri, bi
ze, yeryüzüne en büyük kötülüğü 
yapmayı kurdular. Türk~üğü can 
evinden vurmak istediler. 

Ona kıymak istiyenleri bu 
meydan tanır, insanlık tarihinin 
en yüce, en şerefli davası bu mey-

dandan idare edilirken, o caniler, 
keselerini, heybelerini doldurmak
la kalmıyarak, atlarımn boyunla
nnı bile soydukları yurddaşların 
beşibirarada'lariyle süsledikleri 
yetmiyormuş gibi, bütün ulusun 
varlığına göz koymı.ışlardı. Bu 
meramlarına ulaşamıyacaklarım 

görünce utanmadan, haya etme
den düşmana kendilerini sattılar, 
bizimle çaı·pıştılar, kancıklığın, 

9namussuzluğun katmerlisini yapa
rak defolup gittiler. içleri kin ve 
hıyanet dolu olan bu caniler, ya
dellerde uşaklık etmedik kapı bı
rakmadıktan sonra, kaçıncı defad.,. 
ki, varlığımıza el uzatmaya kalk
tılar. 

Yurddaslar, yurd sevgisi, insan
lık faziletlerinin en başmda anı
lır, bu muhakkak .. . Fakat bizde, 
yurddaşlaı-, yurd sevgisi ile Ata-

türk sevgisi biribirinden aynlmaz, 
kopmaz bir duygudur. Bu yurdu 
o bize verdi. Bizi düşman çizme. 
leri altından o kurtardı, bizi kara, 
koyu, çökmüş bir alemden, o, ışı
ğa çıkardı. Her iyilik ve güzellik 
yolunu o bize gösterdi. Atatürk 
sevgisi yalnız bir heyecan dalgası 
değildir. Atatürk sevgisi bu mil-
letin kanına, etine işlemİ§tir. Ata
türk sevgisi, şuur olmuştur, Ata
türk sevgisi ulusal Faziletin adı. 

dır. Bu ıeugi canlıdır, durmadcın 
büyür, hareketlidir, ilerler, co -
şar, yayılır. Gün, ay, ytl geçtikçe 
gelişir. 

Yurd daşlarım, 

Bütün dünya inansın ki, caniler 
hiç bir zaman, hiç bir şekil ve şa.rt
içinde Atatürk'ün bir tek kılma 
bile dokunamıyacaklardır. Dağ 
başmdaki saf bir çobandan tutu
nuz da odasında kendisini ilme 
vermiş, dalgın profesöre kadar 
milletin bütün evladlarınm en u
yanık, en duygulu olduğu tek bir 
iş, en yüce ödev, Atatürk'e bekçi
liktir. Bir millet, dünyanın en yi
ğit milleti, zekası, şuuru, iz'anı ve 
dikkati ile yeryüzünün en büyük 
kahramanını, Atatürk'ü beklemek· 
tedir. 

Hepimizin göğsü Atatürk' e si .. 
perdir, ona kötülüğii kafolarındatı 
geçirenler, kurdukları tuzağa yu
varlanmışlardır, yuvarlanacaklar
dır. 

Yurddaşlar, yalnız türk ulusu 
değil, yalmz dostlar değil, kafa.o 
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ıında in•anlık d.ıyııularmdan bir 
ıerre bile ta§ıyan kanlı bıçaklı 
tüıi< düşmanları bile ona ktymayı 
Jklından ıı~ireme~. Y eryüıünün 
hütiin yılanları, srrtfanları, cant
varları bir araya gelıeler, baıba. 
ta verseler, dünyada ıimdiye ka .. 
dar misli görülmemit bir kötülü,, 
iü yapmayı düjünaeler~ gene Ata· 
türke kıymaya ceıaret edemezler. 

B. Nufi'l Uluğ 

Atatürk yalnız bizim alemimizin, 
değil, bütün inıanlığın bugün, yaM 
rın ve yarından da sonra, her za
man parıl parıl yanan şeref güne
şidir. Onu sevmek, onu saymak 
türk milletinin inhiaarından çok • 
tan çıkmış, bütün insanlığa mal 
olmuştur. 

Yurdda,lar, böyle bir caniliği 
hula akıllarında yaşata~ canavar
ların, insanlar arasında işi nedir, 
olnmaz, olamaz, yurddaşlar ..• Bu 
caniler insanlık içinden temizlen· 
melidir. Yalnız bir ulus deiil bü-

SL! 

Kaynayan kanın 'lcar9ısınd11 bugi.ın 

coıkı.ın ve t•jjgm bir hisle luıtbimi din. 
liyorum, orada bütün dünyaya nam sal. 
mı;. cihan tarihin kl:Sk atm13 uc:;uz 
milletimin ü Hin 11t. hı\ifim SC1$İni du
yuyonım. 

Damarlarımı yııkan kwın9 taçl r 

devirmiıı, kıtalar ıahtetmit büyük \Urk 
ırkının !! Jeti vır, pu meırt ve mıığrur 
k:am yirminci asır <liinyıuırnın yarr ve· 

Jwmt§llyor. 

rind ve iOysallık acunumın kan ve a
te le yuğrulduğu bir vakitte tansıklar 
yapan, mucizeler gösteren bir insan ya
rattı. Bu insan büyük yaradılış planı. 
nm en güzel bir numunesidir. Atatiirk
ümüzdür.Atatürk kaderin bli.yük fela
ket zamanlarında. kara günlerinde bü
yük milletlere kısmet ettiği büyük pey
gamberdir ve bu habercilerin sonuncusu 
dur, yaktığı ışık dünyanın yarısını ka
ranlıktan kurtardı. İşte biz Gaziye, bu 
büyiik insana şmırlua şuursuz inanıyor 
ve inanacağız da. Çünkü o büyiiktür, bU 
yük insan da Allah gibidir. Autürlc'dc 

J)iirı/..·ti mitingde söz alanlar: So frlcm . . 'iUğ(ı: RB. Filtlmı .4ş11. 

Necmi. Baymı 8iilwyfo : 8 . . lleki cıid Esen 

tün insanlık alemi bu canavarlara 
karşı harekete gelmelidir. Onla
rın yeryüzünde yaşamak hakları 
yoktur. Her kımıldayıtları kelle
lerine malolmalıdır. 

Yurddaşlar, jnanın ki onlar hiç 
bir zaman bu kötülüğü yapamı -
yacaklardır. Atatürk' ün uğruna 
cmun bir tek kılma hepimizin başı 
'Ye canı feda olsun, bütün varlığı 
feda olsun! 

Naşid Ulugun sıksrk alkıslanan bu 
sok heyecanlı ve koca yığının dili ve 
du tiniişi.ı gibi konuşan soylevinden 
so ra '"İsmetp~a,. kız enstititsiı öğret· 

menlerinden Bayan Süheyla şu güzel 
İı} lcvini verdi : 

Ba3mı Siilıe)·ltl kurru~rıyor 

- Merot ve kahraman ._tatıirk nes-

li. ti ı rk gcncliği ; 

durmadan yaratryor ve Allah gibi hür 
yaratıyor. 

Atatürk'ün en büyük eseri, eserinin 
bu hudutsuzhıgu ve nihayeUizliğidir. 

Gene Ga:nnin en büyüle eseri, miJle_ 
tini kendisine- inandnabilme!İ, ulusun 
toplu vicdanında birleşik bir inan ya
ratması ki biz buna Gazi inanı, Atatürk 
inanı diyorw. ve Gaziye bütün varlığı-
mızla inanıyoruz. • 

Türkün bugünkü bahtlı evladı, mut-
lu ulusu. sen ne bahtiyarsın ki onun 
mucizelerini gördün. O, memleket hal
kının kafası ve s inirleri karıstırıldığı 

bir zamanda. yirminc ı asrın ba ında gel
dı ; fırtınalar, kasırgalar icinde esir 
edilmek istenilen karmakarışık b ir küt
len in kinden bUtün dunyaya şan ve ren 
turk c.umhud)ieti yarattı. 

M illi s.ıvaşr ha~rmak için Caıin i ıı 

yenınege mecbur ofduğu zorlukları ehi· 
~ünecek olms<ık g ö :dr>rimiz. karanr. 9· 
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ideal dauyı kazanmak için het' zorluğu 
ne pahasına olursa olgun yenmeğe az. 
metti. 

Iııtrrap çeken kahraman ve fcdaJcar 
tüıık "lu u içinde acı çekti, kahraman . 
hktn, fcdııkarhkta önayak oldu. Ulusal 
ve arıuulusal ııyaumızın temel ta ı 

Atattirk'Un demir iradeıile atrldı. 

Gaıi neııli, devrimci türk gençliği, 

siz bu ölmez büyi.ik iman alevinin kı· 

vılcımh ışıkT11rıliınrı. Anneler, babalar 

gene imanım var ki; $İtler ele ti.İrk Ata· 
sının en içli 'ta}lıcıl;ırı, cımclan dııııcıla
rısınız. 

Bugüıı Tl.irkiye cumhuriyetinın onu
ru. s;ıygııı. ülküsü. kuvveti her yerde 
kendini saydıracak haldedir. Tinc1 lmv
vctimi1 olduğu kadar etensel kuvveti· 
miz de canlrdır. 

Türk evladı. Atatürk yalnıt türk 
dünyasının değil biltün uluslar alanı. 

nın can verici, heyecan verici, kuvvet 
verici bir gunesidir: bir canlılık kay· 
na ıdır. Bu güne ·te daima yenileşen 

bir kııvvet. bir hareket, alevler içinde 
kııynn -an bir hayat var, yaratma var. 
Tiirk gençleri. Atatiirk'ün size emanet 
ettiği bu cühuriyet. kitnb sahifelerin
de adı geçen kuru, sade bir hükümct 
değil. tiirkün gcçnıisten kurtuluşu, ce
halttten sıyrılışı. istiklal ve istiladan 

kurtuJu ·u, yeni hayata, soysallığa giri

şi demektir. 
Büyük insan .. bu devir ve gclt:cck 

devir evlatlarınm ölmiyen ata::.ı : ş_nrası 

muhakkak ki, bugünkü senin kurdu. 
ğun gençlik türk milletini gcçmi§ten 
geleceğe ç.ekip çıkaran kuvvetli bir zen
cir gibi biri·birine bağlanan halkalardan 
ibarettir. Bu halkalar kopmaz. eriyemez 
ve koparılamaz. Onun erimez demirini 
sen döktün. hamurunu sen yuğurdun. 
Koparılamaz diyorum. ~ünkü yarat1cı 
Gazisine tapan bu halkalar aynı kan. 
aynı iman ile biribirine kaynamış ve 
Atatıirkünü U1u Gazisini çevirmiştir. 

Atatürk bu genı;:lik zencirinin. bu 
kuvvet akınının kahramanıdır. aslanı

dır. gençliğin kanıdır ; ulusun canıdır. 
Sorarım sizlere kansız genelik ya

şar mı, cansız ulus olur mu hiç 
Şaşanın türkün ozüne el uzatmak 

istıyFn saşkm,Iann perışan akıllarrna !.. 
Onlar unutmasınlar ki türkün toplu 

vicdanındaki birle~ik iman, Gazı imanı 

karşılarına diıkilecek ve onları ~n ya. 
kın !:lir zamanda inletecek, kanını dö· 

keceıktfr. 

Arkadaslar: Kanunlarımız nihayet 
aklı başı~da olan irtıanlara ceza ver
mektedir. Fakat inı.:anlıgın üstilnde o
laf1 bir v.t.rlığa suikast haıırtıyanları 

!& = 

ancak iıuanlığın üstünde düşüncelerle 
haltetmek lazımdır. Bu it ulusun ulu
sal benliğine terkedilmtlidir ki toplu 
bir vicdan gürleyen bir hükümle m(!
lunlar layrk olduğu eczayı bulabilsin
ler. 

Türk ulusu, devrimlerınin sembolü 
olan Atatürke karşı yapılacak su•kasta 
değil bu fena fikrin '\kıldan geçmesınt 
bik tahammül edemez. Bu uğurda genç· 
lik vt' ihtiyarlık Atatürk ıçin kanını 

dökmeye her an hazrrdır. 

Kahrolsunlar h iyanet ve salgmd;;n 
kurtardığı sehrin sl)kaklarında ona ha
inane pusu kuranlar. 

Kahrolsun tül"'k rnillt:tıne bır vatan, 
hır medeniyet ve bir gelec" k yaratan 
bu büyük insana kıymak istiyen ;ıiçak 

lar .. 

Hayır turk ulu.:unun inancı denn
dir. Bu büyük insan. mucızelere ve in
ı:anlığın ustüne cıkan bir kahraman ın

san silahlarının tehlikesinden daima 
korumuştur korunacaktır 

Atatürk, Ulu Gazinuz b:ıtiın bır 

genı,Jik namına söy!iyorum biz samı ta
pıyoruz. Bize sen de in.an. hepimiz' seni 
yaşatmak için kan \'f'IP.ceğız . can ı ne
ceğiz. 

Bıiyüklügun karşısında ciuyclııgumuz 

in:.w vnlığı inan ki: sana fena fikir bes
Jiyen kalayı kuruwr ve bu fikri yoğu
ran kam bir an ıçinde durdurur. 

H. lleki Said E. en"in siiylf'l'i 

Bayan Süheyladan ı.onra söz alan, 
Cumuriyet a.-kadaşımızın Ankara ayta
rı Meki Said Esen, bu toplantının ma
hiyetini kısaca kaydettikten sonra d-c
di ki: 

"- Bütün bir tarih boyunccı., meL 
unluğun bu kadar iğrenci görülmemiş-

tir. Daha r.mır boyundayken tekerlcnen 
şu kancığa bakın : bir tükrüklük ı:u -

ratı, bir fiskelik canı ve kapkara gol· 
gesiyle güne::.ı söndürmeğe çıkmış l 

Yapamazlar! 

Bütün bir yurd ayaktadır. Milyon
larca yiğit baş. ışık aldıgı, can aldığı, 

hız ve inan aldığı bu gi.ine in önunde, 
sonsuz sevgilerini sôylüyor. Bcynımi
zin nesci bu sevgiyle dokundu, yüreği
miz bu sevgiyle çaıpıyor. Bu sevgi da
m<ırfarrmıza kan, göğüslerimiıe inan 
oldu. Bu sevgi bir devrim şarkısı gibi 
ağızlanmızdadır. Bu sevgi, bi.ıi ona ve 
hepimizi biribirimize baglayan bağdır. 
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de onu bekliyor, oz varlığını bekliyor.,, 
l'dcki Saity burada ç.ok büyük bir. 

heyecanla: 
"- Başını omuzları üstünde utan

dmcr bir yük gibi taşımayanlar .. ,, dedi 
ve alanı dolduran geniş halk kütleleri
nın yüksek heyecanı karşısında bu iba
reyi ilki defa daha tekrarladıktan son
ra: 

··- Başını omuzları ustündc utan
dmcı bir yük gibi taşımıyanlar, başını 
en büyük başımız için vermesini bilen
krdir.,, dedi ve söylevine devam etti: 

"- Bunu milyonlarca kere, tck
rarlıyarak haykıra.biliriz: 

Onun yolunda, başlarımızı, her za_ 
m<L'1, güle güle, sevine sevine bir ~rkı 
söyler gibi neşe ve inan içinde ve.rehL 

liriz. 
Bu yurd ak alınlı yiğitlerin her an 

nöbette olduğu bir ışıklı ülkedir. Bütün 
ulus keskin bir öfke ile silahlı ayakta 

bekliyor. 

'l apamazlar ! 
Yalçın kayalar gibi dikilmiş göğüs

lere hangi kahpe riizgar işliyebilir? O
na uzanmak istiyen her el, çürümüş par. 
maklarmı kendi gırtlağında bulacaktır. 
Ona 'kem bakmak istiyen gözün son ba· 
krşıdır. 

Yalnız kötülük için yola çıkan kan
cık değil, daha kötülüğü aklına uğra
tan soysuz bile, ayak bastığı yerin dibi
ne geçer .. ,, 

Baştanbaşa heyecanlı olan bu aöylcv 

50 binden fazla halkın, Meki Saidle bir
likte hep bir ağız-Oan "Yapamazlar!,, 
diye haykırmalariyle kesildi ve çok al
kıslanan gazeteci aritadaşımız söylevi
ni, halkın bir tek dil halindeki coşkun 
tezahürleri arasında bitirdi. 

B. Necmi söyliiyor 

Meki Saidden sonra yüksek zıraat 

em titüsü talebesinden Necmi komplo 
karşısında gençliğin duyduğu nefret ve 
tiksintiyi anlatan şu sözleri söyledi : 

Türk ulusu, 
Bugün buraya kulaklarımızda h51a 

iğrenç yankrları iınlayan tiksin•lıren 

hortlak bir kaytaklrğı tarihin yeni bir 
kara sayıfasını teşkil edecek kahbe suı
kastçıları tanetlcmiye geldik 1 Turk:in 

gözbebeğine, canımızdan çok sevdiği -
miz, acuna varhğiyle öğünduğümiız en 
büyük türk evladına Ataturkümüze suı 

kast yapmak istediler! Çok şükür düş
manın bu kahbece pususu yerini bul -
madı. Hedefine ulaşamadı. Türkün t -

miz imanı atasına olan riyasız hevı,.risi 

Diin '.4 nuf urtalar ,·mltle~i bii-:. l.e idi ... 

. ' 
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buna ımkan vcremczdı ve vermedi! 

Tarih; faziletin ve büyüklügün nan
körlükle bu kadar igrenç bu kadar al -
çakça karsılastığım cok nadir görmii::ı -
tür. 

Bizden bızim olanı kıskanaıı bu kah 

be soysuzlaı. Ti.irk değildir. Onlar tarı
hin kancık diye kaydettiği ölülerdir. 
Görüyoı U/. ki bu kah be kaytaklar Snri

ye'de hortlıyarak sınırlarımıza kacl:ır 

geldiler. 
Türk ulusu bu uğursuz iş karsısmd.1 

bu iğrene isteklerin aksine büyük Ata -
ama dah;· sokulgan ona daha bağh öl -

çüsüz sevgilerle ilgili dimdik duruyr. ' 
Ve haykırıyor. Ben Atatürkümle 

varım onunla övUnürüm. 
Onun kılına dokunmak istiyen ka

faları ezer ona uzanmak istiyen kolları 

k:ırarnn 
Daha on rlört yıl önce kurtuluş sava

şının en tehlikeli T.amanlarmda namusu 
ve istiklali uğrunda; mahrumiyetlere 
bakmıyarak dişini tırnağına takarak, 
bütünlüğe doğru hız almak istiyen bir 
ulusun en temiz varlıklarının harab ol -
muş çöküntüleri üzerinde, yeryer düş -
ınan vahseti altında inliyen mukaddera 
tı üzerinde yaptıkları cinayetlerin kcfa · 
retlerini ödemeyi diisünmek şöyle dur
sun işledikleri günahtan savab telakki 
edecek kadar köpekleşmiş bu maskeli 
sahte kahramanlar bilmiyorlar mı, gör -
müyorlar mı, duymıyorlar mı! Türk u -
lusu Atasınrn yarattığı devrimin hızı ve 
çelikleştirici inanı içinde yalnız tarihini 
değil taliini de değiştirmiştir!. 

Yalnız ulusunun tükenmez sevgi. ve 
sayg1suu değil, tarihin bile hayranlık 
ve saygısını kazanan, acuna örnek olan 
varlığiyle bütün insanlığa öğünen türk
lük her ne pahasına olursa olsun daha 
çok uzun yıJlar ve temiz evtadınr abşrn
da görecektir. 

Bunu on sekiz milyonun bir tek 
yıirek halinde çarpan kalbi inan dolu 

ina·ıılırnn'arı bi.ıvuk sayan türk gençli -
oi vı: onun bütünlüğü dcm.!k ola 1 tiirk 
ulusu. ona \ m bakacak gözleri çıkarını
ga, ona uzanar.ak dilleri koparmağa, onu 
ulu:;ııncl::ın kıskanacak kadar bodbinlc -
şen kafaları ezıncgc mutteıiirdir ! 

Ey ulusun en büyük en asil evladı l 

Turklük hakiki varlıgını hakiki eg~
nı.:nligini senin varlıgmda buldu onu 

senin v:-ırlı ~ın<la \'Ü k<>el tcccktir. 

Binlıir fcragatıer icinde ulusunun, sa 
na olan giivcn ve inanı ile acundaki orı , 
layık oldugu yerini verdik ! 

8,ı yurdu seninle beıab~r kura 1lar 
sana inandılar ve bu yurd için inanarak 
öldüler. Biz de sana inanarak bağlandık! 
inancımızla bağhlığrmızla yaşıyoruz. 

Bizden sonra geleceklere de inandıracak 
inanarak öleceğiz! Devrim ocağının hu 
tunç varlığı öniincie andiçiyoruz, zaten 
allımız andımızdır!. 

U. ,-.;wl "''" iu in sii yle ı~i 
B N .. cmideıı sonra hukuk fakültesi 

~alebesınden B. Sadettini dinliyoruz: 

Ey türkün asil kanmı damaırların _ 

da taşıyan, ey türkün şerefiyle şeref 

duyan, onun varlığiyle yaşıyan arkadaş 

lar. ağaheykr, bacılar. analar, babalr.r .. 
Bugün hepimizi buraya çağıran 

hınç, buraya çağrran kin hepimizin 
kalbinde en büyük nefretlerin nefre -

tini uyandırdı. Ba§ımızda tasıdığımız, 

yü.reğimizde barındırdığımız onun ca -
niylc canlandığrm.ız, onun gözleriyle 
aydınlandığmuz bir adamın canına kıy
mak istediler. Fakat Türkiyenin yr -
kılmasmr istiyen bu baykuşlar, bilsin
ler ki artık türk milleti yıkılmaz. Türk 
milletinden kapılacak taht, çalınacak ha 

zine kalmadı . Gözleri kamaşan 

burnunun önünü görmiyenlerin vahşi 

nefe ·i Türkiyenin güneŞ.ini söndürmi -
yecektir. Kendilerine uygun bi.!- di;n .. n 

Heryerde A.t~türkf •• 

sar.wlmaz biıtünlüğü istiyor! Ulusunu 
aoıınun asırlarca birikmiş kini önünde, 
acun tarihinin kaydetmediği feragatler 

ve yoksulluklar i~inde yalnız ulusuna 
olan güven ve inanla onu zaferlerden 
zaferlere ulaştıran ona medeniyet alan
larında verdiği ve vermekte olduğu at
maJanlarr dı§ımızda görmiyecek kadar 

kör; 
İçimizde bilmiyecek kadar nankör -

lük edecek ve kahbece pusular peşindt 
kosarak, böyle bir cinayeti işlemek de -

~ılı polisin· lmlabalığm arw~uı 

git hattcı dtısünmck gafletinde bulunan
lar varsa hilmis olsunlar ki daha ili< 
lınılarmda ulusttn kenecilcnmiş bütün 

it, A taların:ı 0ı,1 n ölçiısüz sevgi ve 

ıundy1.:t inanlı gögü-;lcriyle karşılaşa -
ca'darrl"· ! Bi:ivlr- lıi.L" dalalete di.işccek 
het'ıaı.tlar n.:.ıc bilmelıdirler k". 

Ulusun en hüyüğüne inanan \'c L>na 

yaratmak iç.in güneşi söndürmek isti _ 

yen, bu aydrn gökleri karanlık etmek 
istiyen baykuşlar. bu yarasalar, bu vam 
pirler, artık bilsinler ki Atatürk'ün 
dört yanını çeviren kalbleri kendisine 
çelenk olan, göğüsleri, kendisine sed 
olan bir Türk milleti vardır. 

Bu memleket, bu güler yüzlü top _ 

raklar, bu aydın gökler, damarlannda 
asil türk kanı dolaşan, ünü dünyaları 
aşan türkün memleketidir. Bu memle -
ketin Büyük Önderi Atatürk tiirk mil-

tlnrı yı• t· IJ11luı1 t;ıkmm.rortnrdı 

letinc can .-erdi. Atatürkün canı da 
türk milletidir. Aradaki bağ can ba • 

ğıdır. Onu koparmak istiyenleri hiz 
İzmir kıyılarında da gördük . .Bu bağ 

İ:>keııtlcrin kör düğümü değildir. 
Hu bag milyonları bir cana bağlıyaıı, 

mi!yonları bir kalb haline getiren orta 

A:;yadan ko~Wfl gelen k urunu onüııe 

ULUS 

katını~ asırları saniyeleştirıniş her at
trğ ı adunda bir tarih yaratmış bir mil
letin bağıdır. 

Atatürk, insanlığın kanını durma -
dan içen, insanları bir orak gibi hi~n 
ölümü çok kereler gördü. 

Arkadaslar, analar, babalar, bacılar .. 

Ölüm her şeyden kuvvetlidir. Fakat 

bu ulu türk bütün dünyaya anlattı ki 
ölümü öldüren bi.r mucize vardır. Bü -
tün dünyaya anlattı ki hortlağa can 
veren bütün Avrupamn ölü adam de -
diği türk~ ciln veren bir peygamber, ha 
y:r, yalnızca bir Atatürk vardır. Bu a

dam ölür mü ? 
Bu büyük adama, bu milyonlarca 

kalbte ruhu yaşıyan bu Ulu adama sui. 
kasd yapmak istiyenler, bu dağ devir -
mek isriyen dağ fareleri, gitsinler, ken 
di dişlerine göre yem arasınlar. Gene 
söylüyorum. Türkiyede kapılacak taht, 
çalınacak hazine kalmadı. Türkün ka • 

pısrnda bu eski uşaklar hala ne istiyor· 

lar? Türkler k endi alın teriyle kendi 

ekmeklerini kazanan, kendi gilçleriyle 

şereflerıni, zaferle.rini koruyan namus.. 

lu adamlardır. 
Bu kanlarında irin dolaşan kahpe -

ler, artık bilsinler ki türk sarayında ha 

rem kapıları kapalıdır. Şehvete susa -
mış sultanların zevkini kandırmak için 
köylülerden, faki.rlerden çaldıkları altın 
taslara salyalarını dolduran saltanatı 

türk milleti bir tekmede dev.irdi. Koca 
türk milleti alnına kara damga vurmak 
istiyenlere en mükeımmel cevabı gU • 
etiyle, zaferiyle ve nihayet bütün diln
yaya örnek olan devrimiyle verdi. Biz 
bu devrimin çocuklarıyız. Biz Sakarya

da, lnöniinde, Dumlupına.rda ayağı çıp 
lak, tabanı yarık, yüzü yanık fakat yü 
reği ve alnı ak olanların çocuklarıyız. 

Cepheye sırtında cephane taşıyan, cep. 
helerde kanlariyle yurdun dört bucağı

nı solayanların çocuklarıyız. 

Ey Büyük Önderimiz, Kurtarıcımız 

h•.:r zaman seninleyiz. Bugün de and 
ic:iyoruz ki senin emanetini, senin sev
gini kalbimizde, kalbimizin kalbinde 

iJeJcbed saklıyacağız ! 

B. Ihsan konuşuyor 
En son olarak baytar fakültesi tale

besinden B. İhsan duygularını şöyle an
latıyor. 

Türk çocukları! 
Uzakta, yakında.. Sınırlarımızın i. 

çinde ve dışında bütün türkler 1 Hepi
nizi karşrmda aynı duygu, aynı heye
canla görüyor ve hepinize birden söy

lüyorum. 

Türk çocukları 1 
Bir gündeyiz .. Adına Atatürk günü 

diyorum. 
Bir kutlu ateş içindeyiz adına Ata. 

türk sevgisi diyorum. 
Türk çocukları 1 Bize ben Atatütik 

çocukları diyoruın. Atatürk çocukları 1 
Gene kara bir elin kara gölgesi ka

ra bir sayıklama gibi yollarımıza düş

mek istemiş. 
Kendini adımlarızın sesinden güç 

kurtaran bir yılan, başını yumrukları
mızın altından nasılsa kurtaran bir yı.. 
lan ayaklarımıza dolaşmak, başımıza 

kıymaık istemiş ... 
Duyduk ki Atatürkümüze kıymak 

istemişler! 
Duymuyorlar mı, görmüyorlar mı, 

anlamıyorlar mı ki: 
Atatürk ölümü çoktan öldürmüştür. 
Atatürk bir değil, birkaç değil, o 

biitiin ulustur .. 
A tatürke kıymak bütün bir ulusa 

kıymak demektir. 
Öğrenmeınisler mi ki bunu bu yer 

yüzünde hiç hir baba yiğit yapamadı. 
Yapamıyacak... Öğrenmemişler mi ki 
ayaklarımı m altındaki bu acun yuvar
lağı her cağında türk ulusunun ayakları 

al tında kalmrstır .. 

Atatilrk çocukları'· 
Bir alçak olarak doğmuş, bir alçak 

olarak yaşamış ve bir alçak olarak ge
berecek olan bir sınır harici yrlanlara 
lfinet edeyim diyonım. Lanet etmek bir 
tiirlü ici~den gelmiyor. İçimden bir 

ses geliyor: 
Türk çocuğu o veya onlar senin la

netlerine bile erişemiyecek bir 
köseye düşmüş zavallılardır. Onları ha
inliği. nankörlü~ü. alçaklığı bir teselli 
gibi beraber taşısınlar. 

Atatürk çocukları! 
Haydi hep beraber qir daha Atatür. 

kün başına and içelim. 
And .içiyoruz. 

•'Ona yan gözle bakanlnrı 

, Ankara nüfusnnu yarısına yaklaşan 
bu insan yığını komplo karşısında duy
dukları nefret ve üksinti ile "Atatürk,, 
ismine olan ebedi bağlılık ve sevginin 
Büyük Öndere sunulmasını tek bir a. 
ğızdan istediler ve cumuriyetin onuncu 
yıl marşı heyeca.ndan titreyen seslerin 
rejime olan bağlıbklarının güzel bir i
fadesi oldu. 

Dün Ankara kuruluş tarihindenberi 
bu kadar içten ve heyecanla ve bu ka
dar sık yığın halinde bir insan kalabalı. 
ğı görmedi diyebiliriz. 50 bin insanın 
dağılması ve işlerinin başına dönmesi 
bir saat sürmüştür. 

'b' k , ateş gı ı ya aTız •••• ,, 

İstanbulda bugün bir 
miting yapılıyor 

İstanbul, 22 (Telefon) - Yarm 

Atatürke yapılmak istenen komployu 

tel'in için büyük bir miting yapılacak

tır. Ayrıca pazar günü ermeni patrik -

hanesinde patriğin başkanlığında bir 

ruhant' ayın yapılacak ve Atatürk'e ya

pılmak istenen komplonun sonuçsuz ·~:tl· 

masmdan duyulan sevinç anlatılacak ve 
Atatürk•ün sıhhatı için dua edilecektir. 

Komplo yüzünden yurdda uyanan 
"eyecan devam ediyor 

Edirnedeı 

Edirne, 21 (A .A.) - Türk ulusunun 
beslediğ i kanı, ruhu ve bütün hir 11arlı -
ğı Atatürk•e karşı düşünülen yağınç ha 
b,.ri batı bucunu baştan başa sı<;rattı. 

sarstı. Bütün bi.r halk C1kul ôğ-

retmenleriyle öğrencileri Atatürk'ün 
muhtelif pozda alınmış resim1ı!rini ve 
tarihi söylevinin sonunda ti.lrk Kençli · 
ğine armagan ettiği önemli kıtabe lev -
hasını ellerinde taliıyarak Halkevine l>i
riktiJer. 

Salon ve koridorlar iki bini mütt:ce:ı
viz coşkun bir halk kütlesiyle hıncahınç 
dolmuştu. Biri kız diğeri <!:-kek iki öğ
rencinin saygı sayan elleri arasmda du 
ran Atatürk'ün büyük bir fotografı ö -
nünde sonsuz bir heyecanla ve o nisbet· 
te engin inançlarla söz söyliyen :ıy · 
taçlardan Bay Resad Kanan ve Kemalin 
bayan Vildan Uluk ve lise öğrencilerin 
den çok heyecanlı bir 5encin ve part• 
başkam İbrahim Akıncının dakikalarca 
süren ve engin bir u~ultu halinde ya 

yımlar yapan alkışlarla karşılanan canlı 
ve heyecanlı söylevlerı lP tı İJLlCl• tilrk 
terinin ulusal kahra.m.1Iııınıza karsı r. ı 

cud .:>lan b:ı~lılıklar:.., r. yıldrrırn "" · n 

lan lıalinclek: anlamını yüceltti. Alc-ıl· 

lar kahrolsun sesleri Edirne'nin t:ng ı ·ı 

ufuklarına yükseldi. Bütün bir acun;ı 

şerefli bir savaştan sonra şerefli bir ha 

nş içinde ya!?amak ve başarma örnckl~ 
ri gösteren türk Atasına uzanacak dle
ri al kanlariyle bağmağa hazır oldukla
nnı kendisine, ulusa, kamutay ile Baş. 
bakana ve genel sekreterliğe f'elgrafü 

bildiren batı hucu çocuklan devletin h er 

işimizde olduğu gibi bu iğrenç teşebbüs 
karşısında da gösterdiği başanmlığı gö· 
rüş ve duyuşunu derin bir kıvançla se • 
lamlıyarak ona sonsuz bağlrlrldannı 

gösterdiler ve ulusal marşlar söyliyerek 
toplantılarım bitirdiler. 

Ereğlide: 

Ereğli, 21 (A.A.) - Büyük 
öndere karşı yapılmak istenilen 
suikastten dolayı halkın geçirdiği 
ıstırap ve heyecanın derecesi öl
çülemez. Halk bu melfinlarm der
hal en ağır cezalara çarpttrılmala
rrm görmek istiyor. 

Geliboluda: 
Gelibolu, 21 (A.A) - Gençligin ka. 

fasında bomba dehşetiyle büyük nefret 

uyandıran bugünün gazete~indeki Ata.. 

türke suikast şaibesini okuduk. Bu 
güzel toprağın kurtarıcısına suikast de 
ği l yan gözle bakanların hata bu temiz 

havamızda nefes alabildiklerine hayret 

ediyoruz. Bu kötü ruhlu nankör im;-11-. 
l a.rı beşikteki çocuklardan en ihtiya -
rına kadar bütün türk neslinin tırnak.. 

lariyle boğacaklarını bir daha dünyaya 
bağırıyoruz. Bütün türk ulusunun üt _ 

küsünü kullanacak olan kanun emirle. 

rinden derhal bu kanı bozu.it insanların 
layık cezalarının verileceğinden emin 

olarak Tanrıdan seni başrınızdan hiç 
bi.r zaman eksik etmemesini yalvannz. 

idman yurdu başkanı Rıluııl ı 
(Sonu s. el sayıt ıda) 
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İrtif·aııı mantığı 
Türkiyemizi kurup yapıyoruz. 

Fakat bu gittikçe göz kamaştıran 
yapının arsası, daha ilk gününden, 
ne boş bir toprak ne de bir mezar
lıktı. Daha ilk gününden, kend~ İ· 
}eri dünyamızı yaratmak için, bir
çok geri, faydasız ve zararlı kuv
vetleri yere sermiş ve yapımızın 

gövdesini bu ezilen ve can çekişen 
kuvvetlerin üzerine çaprazlama o-
turtmuştuk. 

İşte bunun için, devrimimizin 
platformu, zaman zaman kımılda
mış ve gene zaman zaman, katası
m kaldıran bir yılan, çalışan ileri 
görüşlü ve namuslu ulusu can e
vinden sokmak istemis.tir. 

Bizi ne bu deprentiler yolumuz
dan alıkor ne de bu yılanlar ürkü
tür. Bel kemiğini kırarak temelle
rimizin altına aldığımız bütün bir 
irtica dünyası, sağlam kalabilen 
malsallarım herhalde uzun müd
det oynatamıyacaktır. Ve biz bu 
can çekişen, etlerine ve kemikleri
ne kurdlar üşüşmüş yarı-leşi, rad
ye-jeneralimiı ile ezdikçe onun 
kırkıncı cam da çıkmakta gecik
miyecek ve günün birinde, ne ta
banlanmızın altında deprenme/e
rinden ne de burnumuzu rahatsız 
eden kokusundan bir iz kalacak
tır. Biz, radye-jeneralimizi ta
mamladıkca ve ona nefes alacak 
bir tek nefes deliği bırakmadıkça, 
bu, başka tür/ii değil, mutlaka 
böyle olacaktır. 

* =i- * 
Hürün yurdu kaplayan uğultu, 

dün Ankarada bir kökremede şah
landı. Bu kökreme, Kemalist genç
liğin sesi idi. Bunu, cokkulaklı 
irtica işitmiştir. Gençlik dün dedi 
ki- "O'nu bizden alamazsın çünkü 
O artık hepimiz olmuştur. Kanlı 
elin birer birer bağır/arımızı de
şerse, en son bağrın icinde gene O
nu bulacaktır. Fakat O'na gene bir 
şey yapamıyacaktır. Çünkü O. 
emperyalizmi bile kapı dr ·arı et
m esini bilmiştir ... 

Fakat ircica 'ın mantığı yoktur. 
Yılgınlı {.mı geçirmek için batak
lıklar arar, tiiney ecek müsaid mu
hitler arar ve türlü istihaleler ya
parak gelir kulağımızın dibinde 
vızıldar. irtica, türk gövdesinin 
sağlıklı olmasına düşmandır. Çün
kü bilir ki. bu gövde sağlamla~tık
ça. onun içinde barınamıyacaktır. 
Onun geçim yolu, bütün mikrop
lar gibi, hasta gövdedfr. 

Kamalizm'e bütün düşmanlığı. 
ıürk gövdesini gittikçe daha sağ
hklı kılmasıdır. Kamal'e bütün 
düşmanlığı da türk gövdesini sağ
lam kılan "can,. olmasıdır. 

Fakat. irtica, hergün daha iyi 
..anlamamn yolunu bulacaktır. Çütı
fü hergün, yurdun gövdesini, A
tatürk, bir yeni sağlıga kavuştur
maktadır. 

irtica, her şeyi, ancak geberdi
ği gün tam anlıyacaktır. Çünkü 
onda mantık, yaşadıkça değil ge
berdikçe olgunlaşan bir hassadır. 

Burhan BELGE 

femyiz raportörleri ka -
nununda değişiklik 

. . 
pro1esı 

Tüze bakanlığı temyiz mahke
mesi raportörleri kanununa mü-
2eyyel bir kanun projesi hazırla· 
mıstır. HaJen adhye seçim komis-
yonu tarafından inha ve bakanlık
ça tasdik edilmek suretile tayin e
dilen temyiı ra1>0rtörleri bu pro
jeye göre <loğrudan doğruya tüze 
bakanı tarafından hakim ve genel 
savamanlar arasından secilmek 
suretile tayin edilecektir. ~ Aynı 
proje ile temyiz raportörlerinin 
aylıkları 55-70 liradan 40-45 lira
ya indirilmektedir. 

Adanada talebeler 
artıyor 

Adana, 22 (A.A.} - Bu yıl ilk 
oımıtardaki öğrenici sayısı 6.500 
(für. Bu sayı geçen yırıtinden 800 
fr -t ... ,hr. 

ULUS 

l ,Ç HA 
IST ANBUL TELEFONLARI 

B. Fon Keller geliyor 

İstanbul, 22 - Almanyanın 
Ankara Büyük Elçiliğine atanan 
B. Fon Keller İstanbula geldi ve 
bu akşamki trenle Ankaraya ha
reket c;.tti. 

Buğday durumu 
1 stanbul, 22 - Bugün İstanbu

la 591 ton buğday geldi. Şimdiye 
kadar piyasada fiat değişikliği ol
mamıştır. 

At koşuları piyangosu 

İstanbul, 22 - Vahram adında 
birinin hazırladığı plana göre at 
koşularında hava kurumu menfa
atine piyango yapılacaktır. Plana 
göre ilk ve sonbahardaki koşuların 
piyangoları 250.000 bilet karşılığı 
olarak 500.000 liradır, Bu paranın 
100.000 bin lirası masraf, 200,000 
lirası hava kurumu için kar, 200 
bin lirası da ikramiyedir. Piyan
go, müşterek bahis tarzındadır. 

Topkapr sarayındaki 
Hamam 

İstanbul, 22 - İstanbulda Top
kapı sarayında Valide dayresin
deki hamam açıldı. Hamam tıpkı 
eskiden olduğu tarzda döşenmiştir. 
Hamam, soyunma, yıkanma yer
leri ve soğukluk olmak üzere üç 
klsımdır. 

İzmirde üzüm satışları 

İzmir, 22 (A.A.) - Borsada 6 
kuruştan 15 kuruşa kadar 4984 
cuval üzüm satılmıştır. 

Uşak öğretmenlerinin 

güzel bir teşebbüsü 

Uşak, 22 (A.A.) - Öğretmen
ler bir toplantı yaparak köy öğ
retmenleri için bir geıici kütüp
hane kurmayı kararlaştırmı lar ve 
bunun icin hemen çalışmalara baş
lamışlarclır. Bu kütüphaneden u
zak köylerdeki öğretmenlerin de 
kolaylıkla faydalanması sağlana
caktır. 

Boluda cumuriyet bay 
ramına hazırlık 

Bolu. 22 (A.A.) - Cumuriyet bay· 
ramı için Bolu'da ve ilçelerinde biiyük 
ölçüde hazırlıklar yapılmaktadır . 

Merkezde cumuriyet balosu verilecek 
ve iiç yatı okulunun acılma töreni ya . 

pılacaktır. 

Gerede ilçesinde altı yat1 okulu ·•• 
urayın modern o~el ve gazinosunun arı'
ma töreni yapılacaktır. 

Düzce ilcesinde iki yatı okulu ile 
beş köy okulu, oçcuk bahçesi ve spor 
alanının acılma töreni yapılacaktır. 

11 içinde Cumuriyct bayramında 13 
yatı okulunun ac;ılma töreni yapılacak • 
tır . Cumuriyetin her yıl artan eKrl:ri 
halkı sevindirmektedir . 

Bir çok yerlerdt. 
deprem oldu 

İstanbul, 22 (A. A.) - Bugün saat 
9,35 tc üst merkezi rasathaneden Z60 

kilometre uzaklıkta ve alt merkeri top 
rağın yüzünden 25 kilometre derinlikte 
oldukca sddetli ve İstanbulda hafif su· 
rette duyulan bir teprem olmuştur. 

Tepremin merkezi Çanakkale Bogaır 

civannda olduğu sanılmaktadır. 
•.. * 

Evkaf teşkilatı kanun 
. . 

proJesı 

Hiikümetin Kamutaydan geri 
alını~ olduğu evkaf genel direk
törlüğü te5;kilat kanun projesi ü
zerinde yapılan değişiklikler ta
mamlanmış ve proje bakanlar ku
ruluna verilmiştir. Proje yakında 
Kamutaya sevkolunacaktır. Pro
jede yapılan değişikliklere göre 
yeni teşkilatta yalnız 60 me-
mur ar-ıkta kalacaktır. -

Evkaf genel direktörlüg ünde 
bir başkan ve üç üyeden ibaret 
olmak üzere bir idare meclisi ku
rulacaktır. Bu idare meclisi aynı 
zamanda İstanbul evkaf direktör
lüğüne bağlı olarak iş görmekte 
olan ve yeni teşkilat kanunu ile 
ortadan kaldırılacak olan encü
menlerin vazifesini de görecektir, 

İstanbul evkaf direktörlü-
gu yeni teşk~latta kaldırılmakta 
onun yerine Üsküdar, Beyoğlu ve 
İstanbul mmtakalarmda birer 
mıntakaevkaf direktörlüğü kurul
maktadır. Her mmtaka direktörü 
mıntakası işlerinde serbest ola
caktır. Bu mmtaka direktör
lükleri istanbulda kurulacak 
evkaf baş direktörlüğüne bağ
lı kalacaktır. Aynı proje i
ile Ankara evkaf direktörlüğü 
lağvolunacak ve bu direktörlük 
muamelatını doğrudan doğrya ge
nel direktörlük yapacaktır. 

Hazine ile evkafın alacak 
ve verecekleri 

Haıine ile evkaf genel direk
törlügü arasında mevcud alacak 
ve vereceklerin takas edilmesi 
hakkındaki kanun projesi bakan· 
lar kuruluna verilmiştir. 

Tapu direktörler: 
arasında 

Antalya tapu direktörlüğüne 
Bolu tapu direktörü BB. Saffet, 
Bolu tapu direktörlüğüne Kütah
ya tapu direktörü Asım, Kütahya 
tapu direktörlüğüne Burdur tapu 
direktörü Ali Rıza, Burdur tapu 
direktörlüğüne merkez kas}astro 
direktörlüğü tetkik memurların
dan Tevfik, merkez kadastro di
rektörlüğü tetkik memurluğuna 
Maraş tapu direktörü Haydar, Ma
raş tapu direktörlüğüne Zongul
dak tapu direktörü Salih, Zongul
dak tapu direktörlüğüne Samsun 
tapu başkatibi Maraşlı Nureddin, 
Elaziz tapu direktörlüğüne Sıvas 
tapu direktörü Celal, Sıvas tapu 
direktörlüğüne Eiaziz tapu direk
törü Receb tayin edilmişlerdir. 

Adananın çıkatı 

Adana, 22 (A.A.) - Geçen ey-
1\ıl ayında şehrimizden 4.274.856 
liralık mal çıkmış ve 466.100 lira
lık mal girmiştir. 

Aksarayın nüfusu 

Aksaray, 22 (A.A.) - Genel 
nüfus sayımı ilçenin her ceVTesin

de başarıyla bitmiştir. 
Alman sonuçlara göre, ilçe nü

fusu S8,182 erkek, 40,806 kadın ki 
ıtoptan 78,988 dir. Geçen nüfus sa
yımına göre, 7,182 fa.zlalık vardır. 

İlçe nüfusunun bir kısmı Adana 
ve Ankaraya mevsim itibariyle iş
çiliğe gittikleri gibi Aksaray ka
zasının sıtma mücadele sahası i
çinde bir yurd parçası olduğunu 
da ilave etmek gerektir. 

Sinobtın r .. ~l usu 
Alınan bı1giye ~öre, teprem. Çorlu, 

Balıkesir. Kebsud. Kütahya, Eskisehir, 1 
İzmit. ve Bursacla duyulmuştur. 

Teprem Kebsud'ta şiddetli ve si;r le
li olmuştur. Hic. bir tarafta zarar oldu

n bilrliril""'".,.,"ktedir. ( A.A.) 

Sinob, 22 (A.A.) - Sinob ili
nin genel nüfus sayımı bitiminde 
107.249 kadın 95.299 erkek olmak 
üzere ildeki nüfus tutarı 203.642 
kişidi~ 1 

So, yet spor<·uları 
İzınire ~İU:ilcr 

"-
Sovyet sporcuları dün sabahleyin 

Tarım ve Gazi T erbiye E nst i tü • 

terini ve Orman çiftl i ğini gezmişler • 
dir. Öğleden sonra saat 16,30 da Dış 

Bakanlı g ı Ankara Palasta konuklar Ş.C
refine bir çay ziyafet i verdi. Çayda 
fovyet ve türk sporcularından başka 

bi ı çok d avetlilc.r bul unmuştur. Sovyet 
sporcuları akşam 19,45 ekspresiyle iz_ 
m ire gi tmişlerdir. İstasyonda ictem bir 
t orenle uğurlanmış lardır. 

Konuklarımız bt.gün 20,10 da İz _ 

mi re varacaklardır. Bu rada olduğu gi. 
bi, İzmi-r istasyonunda da büyük tören. 
le karşılanacaklardır. Yarın onda ilba
yı. şarbayı, Parti ve spor başkanhkfa • 

23 İLKTEŞ~lN 193E ÇA..~SAMo \ 

rım ziyaret edecekler; A tatürk an.tı . 
na çelenk koyacaklar ve ehırde bır gc. 
zinti yapacaklardır. İzmir Halkevi sa
a t 16 da şerefle.rine bir çay ziyafeti ve 

recektir. 
Sovyet sporcuları ilk spor t<nıasını 

yarın 14.30 da Alsanc •• k stadyomunda 
İzmi r futbo l k r:na tal.ımı ile yap.ıcak 
lard ı r. Teni:; ve güre., macları cumar
tesi günüdür. i kinci fot~ol karşılaşma

sı da pazar ~i;nü yapılacaktıı. 

~Ol') t•tli .;ıwrculur fnwrb(llıçe 
il t• dı• har~ıla~ucaldar 

Sovyct Biıyük elç ıligındeki k-;b;l 
tören i csna:;ındcl r cncruahçc kulübü 
birinci başkanı B. Saraçoglu Şükrü ve 
genel :.ekrcteri B. M uvaffak sovyct t a
k ımının t stanbulda Fenerbahçe ile bir 

maç yapması işi ni konuşmuşlar ve sov
yet idareciler in in muva fakatlarını al _ 
mışlard ır. Bu maçın 17.mirden sonra 

yapılması mukarrer dir. Sovyet beden 
terbiyesi başkanı Moçef yoldas T ü rkiy 

şampiy onu Feııerbahçey i önümuzdeki 
y az için Moskovaya ça gı~mıstır. (A .A) 

Başbalcanımrz ve B. ŞUkrli Saraçollu, B .B . Karahan ve Moçeflt bir 11radd 

B. Karahan, B. R . Pelrerle Jronu§uyor 

'f alrıltllr tnJf~f 

Çağrrlırar salorıila. 
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DIŞ ERLER 
B. Samuel Horun Önemli bir SÖJrlevi 

İngiliz sıyasası hadiseler karşısında değişmez kal
mıştır- İngiltere pakt lehinde hareket ediyor - Süel 

zecri tedbirler ancak kollektif olabilir. 
Londra, 22 (A.A.) - B. Samuel Hor, 

Avam Kamarasındaki söylevine Artür 
Henderson'un ismini tazimle ya<letmek 
suretiyle ba§lamı§ ve sonra demiştir ki: 

··- Sıyasamız, bu hadiseler karşı -
sında dcgişmez kalmıştır. (Bakanlaı sı
rasında alkışlar). Pu sıyasanm Avam 
kamarasının ve bu memleket halkının 
büyük bir ekseriyetinin sıyasast oldu -
ğunu teyicl ederim. Britanya imparator
luğunun tesanüdü ve bele büyük domin 
yonların birlesmesi ferah verici bir va
kıadır. Bu büyük dominyonlarm dele -
gelcri kendi fikirlerini İngiltere tarafın
dan mecbur edilmeden söylemişler ve 
bizimle aynı sonuca varmışlardır.,, 

Sözü uluslar sosyetesine getirn B. 

Samuel Hor, bu genç kurumdan en çe
tin imtihanında mucizeler beklenemi
yect ğini söylemiş ve demiştir ki: 

··- Bizim icraatımız, pakt lehinde 
olan gayretlerimizden mülhemdir. Hiç 
bir emperyalist mülahaza ile hare ket 
etmedik. (alkışlar) Keza, fa~izmc hii

cum vesilesi de aramadık . ., 

Sir Hor, B. Edenin Cenevrede-ki ha. 
reketinden bahisle, onun bu hareketinin 
müttehit hükümetin hareket hattı ol

dugunu, İngilter~ ve imparatorluk de

lc:gelerinin büyük arsıulusal görüşme
lerde hiç bir zaman ikinci derecede bir 

rol alamıyacaklarmı, mesuliyetlerinden 
vazgeçemiyeceklerini ve görüşlerini giz

lemiycceklerini anlatmıştır. 

Bundan sonra, habeş meselesinin 
Strcsa konferansında resmi olmamakla 
beraber delegasyonlar arasında müna
kaşa edildiğini kaydeden B. Hor, eko
nomi1k zecri tedbirlere geçerek bunlar 

M>syete üyeleri tarafından el birliğiyle 
tatbik edilirse tesirsiz kalmıyacakları
nı, bu el birliğinin ise lazım oldugunu 
söylemiş, fransız cevabının çok ho:?nud. 
luk verici olduğunu da ilave ederek, 

lıoyJelikle iki ülke arasında dayanışma
nın kuvvetle kurulmuş olduğunu bildir-

miştir. 
Sir Hor, süel zecri tedbirler hak-

kında da sun ları söylemiştir: 

;- Süel zecri tedbirler, ancak kol. 

lcktif olarak tatbik edilebilir. Ve İn
giltere bastanberi, ancak kollektif bir 
sekilde hareket edeceğini bildirmiştır. 
İngilterenin yalnız basına harekete geç
meye niyeti yoktur. Esa:.cn ilk günden
beri Cenevrede süel zecri tedbirler me. 
selesi görüşülmediği gibi, ingiliz sıya
sası da, bu §ckilde lıir tedbiri ihtiva et
memektedir. Bugün düşünülen tedbir
ler süel mahiyette değil, ekonomi•ktir.,, 

" ... U !uslar sosyetesi bir barış aleti. 

ı.lir. Mi.inekkitlerin Süveys kanalmm 

ablokası, ve italyan münakale yolları

nın kesilmesi fikrini telkin ettikleri za

man bunu hatrrlamaları lazımdır. Bu 

gibi tehdidler, tatbik edilebildiği tak. 
dirde, habeş harbını, bir Avrı.pa harbına 

çevirmiş olacaktır. 

Uluslar sosyetesi paktr•içinde, bizi 
kabule değer bir kotarma yoluna ~ötii
recek bazı vasıtalar aranmalıdır., 

ttalyanın Uluslar Sosyetesinden ç~·
kilmemesinden hoşnud olduğunu söyli
yen Sir Hor. Sosyete üyesi. eski mütte
fik ve dost olan bu devlete karsı hiç hoş 
olmıyan bu ekonomik harekete girismek 
liizumundan kurtulunup kurtulunamı -
yacağım soruşturduktan sonra ~özüne 

şöyle devam etmiştir: 

"- Hayallerle yaşamamalıyız. Kol -
ltktif bir harekete bel b3ğ1ıyabilecek -
sek, bunu bilmeliyiz. Bağlamıyacaksak, 
onu da bilmeliyiz. Aynı ıamanda. kol -
kktif hareketi, nazari olarak müdafaa 
eden ve ameli sahada ona hücum eden

leri de bilmeliyiz.,, 

Sir Hor bundan sonra geçici olP"· 

yan şimdiki buhranın, daha derin ilaha 
genis ve meraklı bir buhrana isaret ol
duğunu söylemiş ve sözlerini "öyle l1 

tirmiş tir: 
.. _ Bunun içindir ki, Uluslar So" 

yetesine ve paktın prensiplerine bag1ı 

kalmaktayız. Ve istikbale baktığımız 

içindir ki, müsterek hareket prensiple
rinin korunmasını ve bugün anlaşmaz -
lığı sona erdirecek carenin cabuk eld( 

edilmesini difemekteviz .. 

iıalyanlar ve haheşler yeni harnıar 
için hazırlanıyorlar 

Asmara. 22 (A.A) - Tigre ct:phc

sinde sükfm vardır. İşçi ve istihkam 
.bölükleri, kervan geçidlerini al"aba ve 

otomobiJ yoluna çıevirmekte ve yakm -
da yapılacak ileri hareketin esaslarını 

hazıırlamaktadırlar. 

Tembienden gelen İtalyan yerli as
lrerled o bölgede çok önemli düşman 
kuvvctlednin bulunmakta olduklarını 

haber vermişlerdir. 
45.000 habeşin Somaliye girdikleri

ne dair Adisababadan verilen haberleı-, 
yalandır. Bunun yalan olduğuna en gü

l:el delil Dagerdnin zaptediJmiş olma-

sıdır. 

H11be~İ!ıtwuı :fil.ôlı ve ceplwne 
)·ağıyoı·. 

Adisababa, 22 (A.A) - Be.rlincr 
Tageblat gazetesin.İn öğrendiğine göre, 

Habesistana konan silah ve cephane 
amba;gosunun kaldırılması üzerinıc Ha

~iı;tana o kadar harb gereçleri ak -

mağa başlamıştır ki yetkili bir askerin 

tıöylcdiği gibi bu akın daha bir müddet 

devam ederse Habeşistan, hiç değilse 
ç.ete harbında. artık yenilemez bir kuv 

vtt olacaktı.r. Şimdiye kadar ancak su 

ba)Lların emrine verilmekte olan mit -

ralyöz askerlere de dağıtıJmağa başlan 
ımştır. İmparatorun süel danışmanları 
ki şimdiye kadar oldukça karımsar bu

lunuyorlardı, artık Habeşistanm kaza -

nacağına güvenleri va.rdır. Maddi tesi
rinden başka ambargonun kaldırılmış 
olması manevyatr da yükseltmistir. 

Yedi -~•' f in iwhmı kllrnr!-!tilmu1a 
Asmara, 22 (A.A.) - Guksc.. Deccaz 

ile bazı kabile sefleri, Tigre ve bölgesi
nin hayat şartlan hakkrnda General dö 

Bono ile görüşmek üzere itaJyan genı>} 
karargahına cağrılmışlardrr. 

Habeş kuvvetlerinin hareketleri hak 
kında generale malfımat veren etler, 
İtalyan ordularının başarısQldan emin 
olduklarını söylemistir. 

Dumdum lwrşunu ve zehirli ~az 
Londra, 22 (A.A.) - Habeşistan el· 

ç.iliği. İtalyan kuvvetlerinin ne zehirli 

gaz, ne de dumdum kurşunları ku11an -
madıklarma dair Roma'nın iddialarına 
karşı bir cevab neşretmiştir. 

Elçilik. bu "pek medeni,, harb usul
lerinin, Habeşistandaki yabancı sıhhive 
heyeti üyelerinden biri tarafından tes -
bit c-Oildigini söylüyorlar. Eğer, bu usul· 
lere devam edilecek olursa, habeş hükü
meti kendi askerlerinin de İtalyanlara 
karşı aynı vasıtaları kullanmalarına en· 
gel olamıyacaktrr. 

E.ıılri imparator lıarb bölge.~inden 
uzakla~tınlmış 

Asmara, 22 (A.A) - Dün ak~ 
dolaşan bir yayıntıya göre, Negüs tara_ 

fından 1916 danberi Harar civarında 

mahpus tutulan eski imparator Ligya

su harb sahasından daha uzak bir ye.re 

götürülmüsti.ir. 

Ambealagi bölgesinde 50 bin kadar 

habeş askeri birikmiştir. Fakat yiyecek 

bulmanın güçlüğü dolayısiyle ileri ha -

rcketi ancak bir kaç hafta sonra için 

bekleniyor. 

Habeş askerlerinden alınan iki esir 

kurşuna dizilmişti.r. Çünkü bunların Ü

zerinde Adua harbmda ölen ilk ita) _ 

yan subayı teğmen Morgantininin eş _ 

yalarından bazıları bulunmuştur. 

Yan resmi rakamlara göre İtalyan -

!arın simdiye kadarki kayıbları 97 ölü 

ve yaralıdan ibarettir. 

Hcıbeşistanm l ıalya işgiider-i 
memleketine dönii,·or 

Roma, 22 (A.A.) - Ilabesistan i~

güderi B. Negrados Afevork Chevre 
Yessus. bu sabah bütün gazetecilerden 
habersiz olarak Napoliye gitmek üzere 
Romadan ayrılmıstır. İşgüder. oradan 
dogu Afrikaya gitmek üzere vapura bi
necektir. 

/Jub,•:;isluna yllrdını için itme 
İstokholm. 22 (A.A.) - Kızrl haçm 

başkanı sıfatiyle Prens Şarlın Habı:sis

tana bir heyet göndermek icin açtığı i

ane defterine §imdiye kadar 205 bin ku. 
ron kaydolunmuştur. Bu mikdara bakı· 

lırsa, heyetin gönderilmesi isin gere

ken para toplanmış demektir. 

italvaıı resmi 
.,/ 

hildiı .. iği 
Roma. 22 (A.A) - 25 numaralr itaL 

yan resmi bildi.riği: 

General dö Bono, çektiği telgrafta, 
cephede yeni hiç bir şey olmadığını, 

fa kat silah ve takviye işlerine büyük 
bir faaliyetle devam t:dilmckte bulun

duğunu bildirmiştir. Daha i~gal edil -
memis mmtakalar muharibleri ve aha

lisi tarafından yapılmakta olan .nuta

\'aa tlar devm etme katedir. 

Aı:.mara, 22 (A.A.) - Tigre cephesin. 
de u~ italyan kolordusu, mevzilerini 

kuvvetlendi.rmektedir. İtalyan hava 

kuvvetleri dün de keşif uçu~larrna de_ 

vam etmişlerdir. 

Zecri tedbirler ne zamar 

tatbik edilecek? 
Londra, 22 (A.A.) - Morningp9st 

gazetesinin tahminine göre, ;ıecri ted
birler 31 ilktcşrinden hemen sonra tat. 

bik edilecek ve bunların tatbiki saha
sında da görüşmeler devam edecektir. 

Uluslar sosyetesi paktına karşı olan 

mükellefiyetlerini ifa eden Büyük Bri

tanya hükumeti barışçıl bir kotarma yo
hı bulunmasındaki faydayı da asla göz. 

den 'kaçırmamıstır. 

Uluslar sosyetesinin kt:sin durumu, 

ingiliz }1ükumetinçe herhangi bir ko
tarma yolunun en tesirli amili ::;ayıl

maktadır. 

Bununla beral:ıer, bulunacak hcrhan· 

gi bir cözgeoin uluslar sosyetesi ve Ha. 
beşistan kadar. B. Musolini için de ka
bulü imkanlı olması hizrnı gelmektedir . 

Şimdiye kadar uluslar sosyetesiyle 

Habcşistanı memnun edecek hiç bir tek

lif yapıJınamıııtır. 

Zeni tetlbirler Romtmyoycı z-<11·m· 
ı·ermi~·or 

Bükreş, 22 (A.A.) - Basın, Roman
yanın zeçri tedbirlere iştirakinin ken
disiyle dostça münasebetlerde bu]un
duğu İtalyaya karşı düşmanca bir ha. 
reket olmadığını kaydetmektedir. 

Zecri tedbirlerin tatbikine dair ya
pılan kararnamelerin, silah ihncatı yap
mayan yabancı ülkelere kredi açmayan 
Romanyanın doğrudan doğruya menfa
atlerini t>ozınadrğı ikri sürülmektedir. 

lnııili:der Jıalyaya kömür ı:erme-
• ye baflıyorlar 

Londra, Z2 (A.A.) - HaftalarUn.. 
beri ilk defadır ki Tynedcn İtalyaya 

kömür gönderilmiştir. İtalyanın bura
dan senede bir milyon 100 bin ton kö
mür a]makta olduğu göz önünde bulun

durulursa zararın derecesi kolayca an. 

laşılır. 

.4.merika tlaha kOTar ı:ermedi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Birçok yer

lerde çıkan yayıntılarla ilgili olarak 
bildirildiğine göre, dış bakanı, İtalya 
aleyhine Amerika tarafından alınacak 

.zecri tedbirler haklkında bir karar ver. 
mek için, muhakkak surette cumur baş
J<anı B. RuzveJt'in dÜ§ÜDÜ§ÜnÜ bekliye

cektir. 
Esasen uluslu sosyetesi daha şim

diy< kadar Birl~şik Amerika devletleri. 

SAYIFA 5 

\.omplo yüzünden yuı·dda uyaııaıı 
heyecan devam ediyor 

Jludtmyuda: 

(Başı 1. ci sayıfada) 

Sam.ı;un<lu: 

Mudanya, 22 (A.A-) - Sana ve ya. 

rattığın rejime bütün varhğı ile bağlı 
olan Mudanya gençliği sana ve büyük 
inkılabına kasdetmek istiyenleri lanetle 

yadeder. 
Mudanya Dinç kulübü başkanı Bur

hanettin Çıracıoğlu 

Gii mii15<ınt•de: 
Giimüshane. 21 ( A.A) - Halkevin

de toplanan bütün ııalk kutsal varhgı

mızın temeli olan Atatürk'ümuze yan 

bakan gözleri deşmeye ve uzanan elleri 

kırmaya and içtiler. Ve size karşı kötü 

dii.süncc !erle hareket ettikleri ani ası

lan alçakları nefretle andılar. Sönmi -

yen sevgilerle yolunuzda can vermeye 

ve yürümeye hazır olduğumuzu arze -

der ellerinizden öperiz. 

Halkevi başkanı Vehbi Akay 

llarranda: 
Havran, 20 (A.A.) - ,Kalbi Ata -

türk sevgisiyle çarpan Havran · 'i
ce varlığınıza çevrilen suikastta . ... \' -
dukları teessürü cumuriyet meydanın -
da toplanarak izhar ve mürettiplerinin 
kirli ellerini tel'in ederek tanrıdan bit
mez yaşayışlarla yurdta sonsuz bas ola
rak kalmanızı dilemislerdir. Y .ırddasla
rımın yerinde yi.ikselen isteklerini hil -

dirmekle derin hahtiyarlrk duyar. sar 
sılmaz saygılarımı sunarım. 

C.H P. Havran Yönkurulu 
Uray Başkanı Zahir 

Orduda: 
Ordu, 21 (AA.) - Dün ve bugün 

Anadolu Ajansı akıllar durduran soğuk, 

soğuk olduğu kadar iğrenç bir haber 
verdi. Bizi yasadrkça yasatan yaratd ı 

yokedecek hain bir g..ıcUn aramızdan çık

mıs olmasına yanan ve eı:;eflenen bin -
lerce ordulu bugün cumuriyet alanın -

da toplandık. Senin nrhğına uzanan 
nankör elleri kırmak, parcalamak icin 
and içtik. lanet ve nefretlerimizi hay 
kırdık. Sarsılmaı bağlılık ve andları 

mızı yüce katına yükseltirken büyü\c 
varlıgmız önünd(" saygı ile bas eğer, 

dünya durdukca ca~ ve var olmanızı tan

rıdan dileriz. 

C.11.P. b;;şkam Cevdet Seher, Şar
bay ve halkevi başkanı Şükrü Kaymaz. 
Çocıık esirgeme kurumu başkanı Cev. 
det Şahin. spor ylldıı başkanı Yekta 

Kara Mu:.tala. gençler \'Urdu ba!jkanı 

Huliisi. baro ba~aJll Hamdi, ıdraat o
dası başkanı Rifat Kalfa, bava kuı·ulu 
başkam Mehmed Fıırtun. kıulay kurıı
mıı bıışkanr Derviş Kuntman. tt!Cİm oda
sı başkam Hüsnü Akol, idman mmtaka 

ba!ikanı Ali Rua Gzirsoy. 

1'oktllt<ı: 

Tokat, 21 (A.A.) - Yurd ve ulus 
düsmanlannm siz atamıza alçakça kıy
mak istediklerini duyduk ve çok üzül · 
dük. Cumuriyet kanunları cumuriyetçi 

çocuklarının o küstahlan tamamiyle 
cezalandıracağma emin olarak ba~ı 

mızda uzun yıllar yaşamanızı öz yürek
ten diler, tükenmez ve sonsuz sevgi ve 

minnettarlıklarımızı ulu katınıza suna

nz, sevgili AtaDllZ. 

C.H.P. ve miting başkanı 
Remzi Tokcan 

Balıke3irtk: 
Balıkesir, 22 (A.A.) - Dün ve; ou

gün Balrkesir'in bütün ilçe ve k.amunle

rında binlerce kişinin iştirakiyle büyü!• 

ve heyecanlı mitingler yap" : ve bu 

mitinglerde halk Ulu Önder Atatürk'e 

suikast yapmak istiyen alçakları nclret

le ve lanetle anmış ve sevgi ile, inanl3 

bağh oldukları büyük Şefinin uğrunda 

her an ölmeye ha:nr bulundukların• 1<en
dilerine ve devrime olan bağlılıklarını 

icten gelen haykırışlarla izhar etmişler
dir. 

Cevdet 

ni İtalya aleyhine alman zecri tedbir
lere iştirake davet etmemiştir. Dii;er ta

raftan Amerikanın vereceği cevab, A
merika birleşik devletlerinin bu işte 

tam bir ~urette tarafsız bir durum mu.. 

hafazası arzusunda bulunduğunu bir 
kere da.ha belirteceıktir 

Samsun, 21 (A.A) - Bugün cumu
riyet alanında toplanan Samsun halkı 

büyük şahsiyetinize karşt bazı hainle _ 

rin yeltendikleri sefil maksadr igrene

rek karşıladıklarını ve bu alcnkların 

cumuriyetin demir pençesine gccmck

riyle ferah duyduklarını, Ulu Önder -

!erine uzanacak herhangi bir eli kır _ 

mak için bütün varlıklarım vermeye 

and ictiklerini son~uz sevgi :e bağlılık 
larla Yüksek katınıza yüceltmeyi ödev

le.rinin en büyuği.ı saydılar. 

Samsun şaıbayı Ertekin, C. H. P. 
ilyönkurul başkam Aldıkaçtı. Haikl•vi 

ba~kanı Baykal, Osman Cudı. Giirso_y 
kadınlar yardım kurumu b;ı~kaw Ay~e 

Yei,en. tayyare cemiyeti başkam Çel'lk, 
kınlay cemiyeti başkanr Nurı, cocuk 
esirgeme başkam Ali Rıza, ekonomi ve 

birıktirme ba~kanr Galib, i<Jrııan l'P-mi _ 

yerleri idman bölge başkanı Girgin. 

Samsun, 22 (A.A.) - Dün cumuri

yet alanında toplanan binlerce halk 
sevgili Atatürke karsı bazı haiQlerin 
yeltendikleri sefil maksadı nefretle tel
in etmişler ve Ulu Öndere uzanacak 
herhangi kötü bir eli .kırmak için bütün 
varlıklarını vermeye and içmişler ve 
Samsun halkınm sonsuz sevgi ve bağlı
lıklarını Atatürkün yüksek katına yü. 
celtmeyi kararlaştırmışlardır. Hep bir 
ağızdan cumuriyet marsı söyliyerek a
landa toplanan kadın erkek genç ihti
yar halkın içten gelen gösterileri çok 
heyecanlı olmuşıur. 

At.'nnosl<ı: 

Avanos, 21 (A.A.) - Yağınçcılann 

iğrenç gil"işimleri duygulu Avanos'•• 1 

sevgi ve içtemlik çeveninde derin bir iğ .. 
renme ve irkilme fırtması kopardı. Bütün 

avanoslular, bu alçak girişime ve giri. 

§enlere bir yürek duyuşu ve bütün bir 

ruh sezişi ile yağınçiıları ilcnler ve yii

reklerinin en sıcak kaynağından cosan 
sevgilerini sunarlar. 

Binlerce Avanoslu adına 
Mustafa Kıran, İsmail Ulusoy 

Er~ktez 

Erdek, 21 (A.A.) - kıymetıı haya
tınıza karşı sefil ve kirli kimselerin sui

kasta teşebbüs ettiklerini duyan bütün 
halkımız bugün Cumuriyet meydanınd·ı 
toplanmış, hain ve sefil suikastcıları tel'. 
in etmiştir. Varol Ulu, Unlü Atatürk. 

C.H.P. Başkanı Salahaddin Yücel 

hıanbulda: 
Bayazıt, 21 (A.A.) - Bugün topla

nan gençlik heyecanlarla yoğrulu duy-

gularını Atasına bir daha iletiyor. Dev

nm yolunda sana uzanacak her el, her 
~öz, her kımıldanışa karşı önündeyiz. 
$1na sonsuz sağlrk ve esenlik ve saygr. 
.1.ar. 

Ulusal tiiJ&k talebe birliği 

Rerganwdu: 
Bergama. 21 (A.A.) - Önderliğin 

altında gönüllü bir ordu gibi toplanan 
ve tek bir yürek gibi çarpan biz berga. 
mahlar sana kem bakrldıgını duyduk. 

Sana bakan kötü göz türkün kalbıne 
saplanmı!? bir hançerdir. Seni ebediye:ı 
baslarında görmek için canlarım fedaya 
hazır olan ve bunu en onurlu bir yiı-

küm bilen tıergamalılar bugün cumuri
r,et alanında toplanarak Ulu Önderimi
ze sağlık dilediler. Bu coşkun topJan _ 
tıya gelen köylüler de beraber küçük 

büyük 20 bın kişi kara kalpli hainl-eri 
lilnetlediler. Ve en kesin yolla cezalan. 
dırılmalarım hükümeten istediler. Ulu

su kurtaran, insaniyet tarihine onur ve
ren sağlığınız, başımızda çok yıllar ya
sam~mz öz rfüeğimizdir. 

111itjng heyeti Hamdi Arıkan, Haluk 
Oko,.en. Rua Dinçer, Celal Avdan, Ev. 
sar Ekman 

Kurstu: 

Kars, 22 (A.A.) - Atatürk'e ya • 
pılmak istenen suikast teşebbüı>ü karslı
larda deri!1 bir teessür uyandırmıştır:. 

Bugün Cumuriyet alanında on binlerce 

yurddaşın i~tirakiyle yapılan bir miting 
de yeltenenler lanetle amlmış ve Atatüc

ke kalkacak elleri kırmak. yok etmek 
için and icilmi§tir. Fuad 



SAYIFA 6 ULUS 

KompiO yüzünden yurdda uyanaıı 

Balıkesirde: 

Bahkesir, 21 (A.A) - Büyük kur
tarrcımız yüksek şahsiyetinize uzanan 
kirli elleri telin etmek ve önderimize 
olan bağlılığımızı göstermek üzıere on 
bınlerce halkın iştirakiyle yapılan mi

tıngin aldığı kararları yüksek baysağı
nıza saygılarımızla arzederiz: 

l - Yabancı ve kirli ellerle kara 
kalbli soysutlarm Büyük Önderimize 
hazırlatlıklan melun yağıtıcı müteca -
sirlerini Balrkesirliler ulusal bir istik 
rah ve nefretle telin ederler. 
• 2 - Hayat ve varlıklarını Atatürke 
borçlu olan BalıkesLrliler melun teşeb
büsün akim kalarak Önderlerini gene 
~;ığhkla başlarında görmek bahtmın 

verdiği kıvancı yüksek huzurlarınlza 

nlaştımıakla bahtiyardırlar. 

3 - Balıkesirliler izinizde ve yolu-
• nuzda hayatlarım harcamayı ulusal bir 

iidev bildikle.rini ve yüksek şahsiyeti
nize olan bağlılıklarım bfr kere daha 
ulaştırmakla en büyük ergiyi duyarlar. 

Miting heyeti adına Dr. Lütfi Kıc -
dar, Gündoğan 

Budum i) t>de: 

Burhaniye, 21 (AA) - Yüksek şah 
ıiyetinize kastedilmek üzere yapılan 
hainane teşebbüsü Anadolu Ajansının 
haberlerinden öğrendik. Türkün ve öz 
yurdun bu en yüksek varlığına karşı 

düşünülen bu çok çirkin yelteniş biz 
Burhaniyelilerin can evini sızlattı. Si
ze karşı fena duygularla çarpan bu ka
ra kalbler parçalanmalı, yan bakan göz
ler oyulımalıdır. Bu haber karşısında 

derin tahassürlerle kalblori çarpan biz 
Burhaniyeliler bugün köylerimizden 
koşarak gelen halkın iştirakiyle yaP
tığım.ız mitingte bu şerirleri nefretle 
ve lanetle andık. Senin ve yarattığın 
yUce ülkü uğrunda her zaman ölmeye 
hazır olduğumuza bir kez daha and içer 
uzun ömü.rler dileriz. 

Burhaniye miting heyeti adrna 
M. Taylı 

l'osyada: 

Tosya, 21 ( A.A.) - Büyük kurta
rıcımıza alçakça yapılmak istenilen kas· 
tı duyan köylü ve kentli binlerce halk 
cumurluk alanında toplanmış, verilen 
söylevlerde bu kirli ellerin meydana çı
lrartlıp hemen kırılması istenmiş ve al -
çaklaT tel'in edilmislerdir. 

IJayazıtta: 

Beyazit, 21 (A.A.) - Cammız caru
Sia siper, senbizim için biz senin için ya
tıyoruz. Dilersen ölürüz. Sana en derin 
saygı ve sevgiler. Alçaklara lanet; lanet. 

bıegölde: 

İnegöJ, 20 (A.A.) - Atatürkümüze 
tasarlanan yagıncı İnegöl idman yurdu 
gençliği tiksinti ile karşılar, sonsuz sev
g.llerini sunar. 

Kltnumoı·uda: 

Kumanova, 20 (A.A.) - Sizi yok et
mek isti yen eller kahrolsun ve kahrola· 
caktır, yasa varol. 

Kumanova türk gençliği 

Kıılada: 

Kula, 21 (A.A.) - Teşebbüs edilen 
:;uikast haberi ilçemizde bir yıldırım te
siri yaptr. Tekmil halkın istirakiyle yap
tığımız mitingde mütecasirler şiddetle 

tel'in edild. Vatansız imansız hanilerin 
bi.r an evvel layık oldukları cezayı bul
malarını isiyoruz. Başımızda daima var 
olunuz Ulu Başımız . 

t:alywlu: 

Miting heyeti adma 
Atay. 

Ealya, 21 (A.A.) - Büyük Şefimiz, 
,::föh l!lıcgimiz Atamrza hain emeller lı • 

lemeye yeltenen nankör ruhluların um
mııclığımız halde bulunduğ"unu duymak
la ~<albleri srzlayan lıalyahlar toplana -
nık türk nc.:;li içinde atalarma karşı iha
net yapacak kimse bulunmadığım bir 
a~1.!:dan söylemişlerdir. Hainler, tel'in 
edilerek atamızın yüksek saadetini dile· 
mı:;ı oldttklanm veatamıza karşı binler
ce balyalının bağlılık, minnet ve şükran 
uuygularını arz ve ih~ağa beni memur 
etrrıı.,let·dir. 

·c.H.P. Bask,1t11 İnal. Şarbay Adil 

Bursada: 
Bursa, 22 (A.A.) - Ulusal şefimiz 

Atatürke yapılmaık istenen alçakça 
kasttan ötürü Bursa sabahtanJberi ayak
tadır. Biribiri a"rdınca lanet gösterileri 
yapılmaktadır. Saat 17 de cumuriyet a. 
lanmda sayılamıyacak kadar kalabalık 
bir halk kütlesi arasmda ıbirç<ı1k hatip. 
ler söz aldılar. Halk onun yolunda a
zimle yürüyeceğini tekrarladı. Ve C.H. 
partisinden duy 6Ularmm ve dilekleri
nin A tatürlke ve yüksek huzurlara bil. 
dirilmesini istediler. 

Dursa, 21 (A.A) - Canlarına kast 
yapmak istenildiğini duyan ve dün ge
cedenberi yollara dökülerek Bur~ya 

gelen binlerce köylü bugün saat 10 da 
C. H. P. önünde toplandı:ılar. 

Ulus varlığının sana yıkılmaz bir 
siper olduğunu öne koydular, istekleri
ni ve bağlıbklarmı onlarm adma tek -

rarlar ve sağlığını dileriz .. 
Bursa C. H. P. llyönk•rulu başkanı 

Sadi Konuk 

(h-d1tda: 
Ordu, 22 (A.A.) - Türk ulusunun 

göz lıebeği sevgili Atatürke karşı kah
pece bir yağınca yeltenilmesi halberi i
limizi yerinden oynattı. Bu heyecanla 
binlerce halk cumuriyet alanında top
landı. Bu kancıkça yağınca yeltenenle. 
re karşı nefret ve iğrenmelerini yağ

dırdı. Ordulular büyük kurtarıcının uğ
runa bütün varlıklarım feda etmeğe her 
an hazır oldııklarma, ona uzanan elleri 
kıracaklarına and içtiler. Bu andlarırun 
sevgili Atatütike ulaştırılmasını ilin bü
yüklerinden açrk ve taşkın bir istekle 
dilediler. 

Ayvtdıkıa: 
Ayvalık, 22 (A.A.) - Ulu önderi. 

mize karşı tertip edildiği duyulan sui
kast haberinin halkımız ilz:eı:'inde uyan
dırdığı heyecan ve asabiyet pek büyük
tür. Şehir ve köylerden binlerce halk 
cumuriyet alanında toplanarak türk 
dünyasının güneşi ve büyük türk ulu
sunun kxymetli babası Atatürke karşı 

tasarlanan hayinlik teşebbüsünü kanun
larımızın cezalandıracağından emin ol
makla beraber hainlerin cezalarını he
men görmeleri için fazla beklemeğe ta. 
hammül edemiyeceklerini ve bunun gi
bi hiyantleri hissetikleri y7rde boğ.acak
larmı, bütün acunun bilmesi 13.zxm gel
diğini ve ayvalıklıların Ulu önderleri. 
ne bağlılıklarının canlı bir ifadesi ol
mak üzere 21 ilkteşrin gününün Ayva
lıkta Atatürk günü olarak her sene 
kutlanmasını ve bütün sevgi ve saygı
lariyle Atatürke bağlılıklarının telgraf 
ile bildirilmesini diliyerek toplantıya 

sonuç verildi. 

Muğlada: 

Muğla, 21 (A.A) - Bugün öğle -
den sonra Cumuriyet alanında topla -
nan binlerce muğlab Atatürke yapıl -
mak istenen suikasdı telin etmişlerdir. 
Halk adına Halkevi baş.kanı Aker vıe 

gençler adına da bir genç tarafından 
heyecanlı söylevler verilmiş ve suikasd 
cxlar şiddetle telin edilmişlerdir. ML 
ting çok heyecanlı olmuş ve miting he
yeti tarafından halk adına Atatürk'e 
telgraflar çekilmiştir. 

Giimiişanede: 

Gümüşhane, 21 (A.A) - Dün saat 
16 da · Halkevinde büyük bir toplantı 
yapılmıştır. Ulu Önderimiz Atatürk'e 
yapılmak istenen suikasd teşebbüsü 

herkeste derin bir nefret uyandırmış -
tır. Verilen söylevlerde türkün kut
sal varlığına uzanmak istiyen hain el. 
lecin parçalanması istenmiştir. 

Toplantı halkın ve gençliğin Ulu 
Önderine olan sonsuz bağlılık ve say
gı duygularının bir kere daha belirme 
sine vesile olmuştur. 

Toplantmın sonunda ona uzanmak 
istiy.ecek elle.rin ve başların yok edil -

mesi için and içilmiştir. 

Denizlide: 
Denizli, 22 (A.A.) - Bugün cumu • 

riyet alanında toplanan binlerce deniz • 
lili sevgili Atatürkümüze yağrnç yap -
mak istiyen melunlarr lanetlemişlerdir. 

Atatürkümüze karşı yürekten bağlılık 

ve bayrılrklannı bir kere daha göster -
mişler ve Atatürke gelecek tehlikeye 
göğüs germek için andiçmişlerdir. 

Çorıımda: 

Çorum, 22 (A.A.) - Cumur Başka
nımız Atatürk'e yapılmak istenilip yel -
tenenleri yakalanan sukisatı işiten Ço -
rum halkı büyük meydanda toplanarak 
alçakları nefretle anmışlar, bu yüzden 
duydukları acdarım ve hükümetin gös
terdiği öngörüden ötürü duydukları 

minnet hislerinin büyüklerimize bildi -
rilmesini kararlaştırmışlardır. 

Kır~ehirde: 

Kır"Şehir, 22 (A.A.) - Atatürk'e sui
kast yapılmak istenildiği haberi büyük 
heyecanla karşılandı. Köylü ve kentli 
on binlerce halk Atatürke uzun ömürler 
diledi.. Hainleri lanetledi. Büyüklerimi
ze ulusça korucu olmak için andlar içildiı. 

Miting heyeti başkanı 
Şarbay Çopur 

Diyarbekirde: 
Diyarbekir, 22 (A.A.) - Bugün sa

at üç buçukta bütün diyarbekirliler be
lediye önünde toplanarak büyük bir -ı.i· 
ting yapmışlar ve Ulu Önderimize karşı 
suikast teşebbüsünü ve faillerini nefret· 
le tel'in ederek Atatürk'ün yolunda bü
tÜn inanı, sevgisi ve varlığiyle yürüye
ceklerine ve onun her hangi bir işareti
ne yıldırım hıziyle koşacaklarına bir ke 
re daha ant içJnişlerdir. Mitingde çok 
heyecanlı söylevler verilmiştir. 

'f ekirdağda: 
Tekirdağ, 22 (A.A.) - Büyük kur

~arıcmuza el kaldırmak istiyen hainleri 
tel'in eden binlerce halk bugün saat 
15,30 da Cumuriyet alanında Atatürk'e 
candan bağlılıklarım göstermek için tek 
duygu, tek ülkü ve tek yürekle birleş -
mişler, Ulu Ön~erimize solmaız ve de • 
ğişmez mutluluklar dilemişlerdir. Mi · 
tingde çok içli söylevler verilmiş ve bü
tün tekirdağlıların isteğiyle Atatürk'e 
miting kumlu tarafından şu telgraf çe
kilmişir: 

" Sana ve senin ülküne uzanacak el· 
ler kmlacaktxr. Bu kahbece girişimi yü· 
reklerimizin derinden gelen tiksinmel.!
riyle karşılar, sana ve ülküne candan 
bağlrlığrmızr and içerek sevgi ve saygı · 
larımııla tekrarlarız, Ulu Önder.,, 

Trabzorıda: 

Trabzon, 22 (A.A.) - Ne olduğu, 

nereden ve kimlerden ürediği henüz an
laşılmamış olan hainler şebekesinin Ata· 
türk'e el kaldırma yolundaki teşebbli3 -
leri muhitimizde çok derin akisler ve 
nefret duygulan uyandırmıştrr. Bir mi
ting yaparak hislerini ve içlerini açmı · 
ya imkan bulamıyan ulusal teşekklP' r 

Atatürk'e telgrafla teessürlerini yük -

seltmişlerdir. 

Muğlada: 

Muğla, 21 (A.A.) - Bugün cumuri
yet alanmda toplanan binlerce muğla. 
lı tür.k yurdunun, türk ulusunun değer
li varlığı büyük önderine uzanmak isti

yen alçak eli kırmak için and içti. Bu 
kötü girişim önünün vaktinde alındı
ğından ötürü Muğla sevinç içindedir. 

Yalmz size değil, türk ulusuna da geç. 
mi§ olsun. Muğlalıların ve kültür genç
liğinin sarsdmaz bağlılıklarını ve son
suz saygılarını sunarken uzun yaşayış

la!' dileriz. 
Halkevi başkanı Aker, §arbay vekili 

Tevfik, C.H.P. ilyönkurul ba!jkanı Ka. 
ra, tecim ve endüstri başkam Adnan, 

kültürcüler adma Özkaya 

Ojt.a: 
Of, 21 (A.A.) - Acı bir duygu kar

şısında bağmruzm bendi taştr. Hainler 
bilsinler ki, cumuriyetin bekçileri ulu
larına uzanan her eli koparır. Sağlığı
nızı diler ve candan saygılarımızı su. 

narız. 

Of gençler birliği 

Karacasuda: 
Karacasu, 21 (A.A.) - Türkün kal

bi olan büyük varlığınıza damarlarında 
kötü kan taşıyan ıbazı meHlnların kirli 
eıterini uzatmak tasavvurunda oldukla
rı haberi ilçemizde derin bir nefretle 
duyuldu. Bugün toplanan beş binden 
fazla halk yüce önderlerinin yolunda 
en ufak bi.r işaretle her dakika ölmeye 
hazır bulunduklarını andlaşarak çözül
mez bağlılık duygularım yüksek onuru
nuza sunmayı yalvarıyorlar. 

Miting başkam ~arbay A. Trıru?Pr 

heyecan devam ediyo 
Adanada: 

Adana, 21 (A.A.) - Gençlik bugün
kü güzel ve neşeli anlarını değerli şah
sımzm varlığına ıborçludur. Şahsınıza 

kalkacak hain bir el arkanızda inançla 
koşan gençliğin bükülmez ıkolu, eğil

mez azmiyle katiyen indirilecektir. 
Böyle bir hain teşebbüsü Adana et.kek 
lisesi gençliği nefret ve iğrençle kar. 
şılar. Yaşayın, var olun. 

Erkek lisesi 

Şarköyde: 
Şarköy, 21 (A.A.) - Türklüğe şe

ref, gençliğe güven olan varlığınıza fe
nalık düşünecek hainlerin kafalarını 

parçalamak için Şarköy gençliği bir 
tek yürek halinde, heyecan içinde çarp
maktadır. Çok yıllar yaşamanız öz dile
ğimizdir. 

Genç Altıokcular b.aşkanr 

Ayvalıkt.a: 
Ayvalık, 21 (A.A.) - Gözbebeği. 

miz büyük şefimize karşı alçalk ve se
fil düşüncelerle yapılmak istenen sui
kasti telin için toplanan bütün Ayva
lık halkt büyük önderine, sevgili Ata. 
türtklerine bir kat daha bağhhğınr can
dan, gönülden izhar ettiler. Hergün 
içlerinde yaşattıkları sizi her yıl .bugün 
de toplu anmak için 21 birinci te!'?rini 
Atatürk gnüü olarak onayladdar. Sizin 
yolunuzda can vermekte bir an tereddüt 
etmiyen biz ay\Talıklılarm sonsuz sev
gi ve saygılarmm kabulünü yalvarırız. 

CH.P. başkam F. Doğan 

Tavasta: 
Tavas, 20 (A.A.) - İlçemiz halkının 

kalbinin üzerinde yaşayan siz en büyük 
başımıza hainane uzatılmak istenilen 
elleri kırmak, /başlan ezmek arzusu ile 
yurddaşlar toplanarak bu hain hareket
leri lanet ve nefretle karşılamıştır. 
İlçemiz halkı, umumunun uğrunuzda 

caa vermeyi cana minnet bildi.klerini 
arza bizi tevkil etmiştir. Sonsuz saygı. 
larımızı sunarız. • 

Şarbay S. Güngör, Parti ilçe başka
nı H. Türkmen. 

Bayındırda: 

Bayındır, 19 (A.A.) - Varlığımı

zın köıkii, enerjimizin kaynağı, gözbe
beğimize gene bir hain elin alçakça u. 

zanma teşebbüsü haberini nefret ve la
netle karşıladık. Kalhimizden bile kıs

kandığımız bizim mefkuremiz Kamfil 
meflkllresiyle kaynayan, coşan hisleri
miz maddi ve manevi varlığımız senin. 

le övünür. Seninle yaşar ve ölmiyecek
tir. Atamız-a kast, tür.kün bugününe ve 

yarınına kasttır. Buna teşebbüs eden
lerin ve edeceklerin vah haline. Atamı
za sonsuz dirim diler, candan bağlılık. 
larımızı sunarız. 

Şarbay Kami, C.H.P. başkam Çele
bı'oğlu, gençler birliği başkanı Giln

doğdu. 

SıvasUJ: 

Sivas, 22 (A.A.) - Atatürke suikast 
yapmak teşebbüsünü işiten binlerce Sı -
vas halkı büyük heyecan içinde cumuri
yct alanında toplanmış, soysuz suikast -

çılar için lanet ve nefret sadalan gökle

re yükselmiştir. Söylevlerin sonunda bü:
yük Atatürke sevgi ve saygı telgraftan 

yazılmış, toplantı hep bir a~ı~dan cu -
tnuriyet marşı söylenerek sona ermiştir. 

Yozgaıta:· 

Yozgat, 20 (A.A) - Bizden olmı -
yan bir takım soyu bozuk hainlerin Ulu 

şahsınıza hazırlamış oldukları bir kom

plonun ortaya çıkarılmış olduğunu 

duyduk. Size uzanacak el ulusun kal
bine uzanır. Varlığını varlığınızda bu
lan memleket gençliği Yüce şahsına u.. 

zanacak elle.re en derin kinini bağırır
ken bütün gençliğin etrafınızda çelik 
bir çember olduğunu en ~erin duygu 

ve sonsuz saygılarınuzla arzederim. 

Yozgat Halkevi başkam Refet Aksoy 

Kasıamonuda: 
Kastamonu, 22 (A.A) - u.ıu Ön -

der Atatürk'e yapılmak istenilen men

fur suikasti telin için bugün cumuriyet 

alanında -ltadm erkek binlerce yurdda
şın iştirakiyle bir miting yapılmış pek 

çok söylevler söylenmişti.r. 

T, M. Yaman 

T rabzonda: 
Trabzon, 21 (A.A) - Bugün aldı _ 

ğımız ajans haberi üzerine bütün ulu _ 

sal kurumlar Parti kuragıncla toplana
rak Ulu şahsiyetinizde toplanan türkün 
bütün kutsal varlıklarına el kaldırmak 
teşebbüsüne cüret olunduğunu nefret 
ve hey.ecanla duyduk. Türk devrimint: 
türkün evrensel tarih ve ülküsünün ve 
soysal diriminin Ulu Başına el kaldır

mak alçaklığına yeltenen haydut şclıe. 
kesini Trabzon halkı iı;rentiyle telin 

etmekteyiz. 

C.H.P. ilyönkurul ba§kanr Ruln 
.şarbay Kadri Evren, tecim odası başka
m Atıf Saruhan, Halkevi başkanı Zülı 

tü Saruhan, klulay başkanı Cavid, ço. 
cuk esirgeme kurumu başkanı B. Naz
mi Pamir, idman mıntakası ba.~kanı. 

Hamdi, C. H. P. merkez kamun yön -

kurul başkam Harun. 

Kır şehirde: 
Kırşehir, 21 (A.A) - Sana · kasdct

me.k istiyenleri Janetliyen ve sana u -

zun ömürler ve başarılar dileyen Kı.rşe
hi rliler yaptrkları köylü ve şadı o~ bin 
den aşağı olmıyan toplantıda bu dilek.. 
terini tekrarladxlar. Hepimiz ı>aygı ve 

sevgilerimizin kabulünü istirham ede -

riz. 

Şarbay T. Çapar, miting heyeti ce_ 

isi A. Gönen. 

Muşta: 
M~, 21 (A.A) - Sen bizim göz be 

beğimi:z ve baş tacmırz, sana uzanacak 
elleri kırmaya, o elleri ta.şıya11 vücud -
/arı yo.lc etmeye ve böyle alçakça bir 

düşünceyi kökünden kaldırmaya yarat
tığın evimizde bugün sözle.ştik ve and 

/aştık. 

Muşlular namına Halkevi başkanı 

Kamil Koton 

Aydında: 
Aydın, 19 (A.A.) - Aydm halkev • 

lileri zatr devletlerine karşı yağmç yap
maya yeltenenleri şiddetle itenler, kop
maz bağlılıklarını ve en derin saygıla
rını sunarlar. 
Aydrn halkevi başkam avukat N. Akkor 

Ankarada: 
Ankara, 22 (A.A.) - Okulumuz öğ

r.etmen ve talebesi varlığımıza fena göz
le bakanları telin eder. Her anı bu YUl"
da sonsuzluk veren ömrünüzün çok u
zun olmasını diler. 

Ankara Kız lisesi 

Gönende: 
Gönen, 22 (A.A.) - Melfin suiıkast 

kam.unumuz ve çevı.:: sinde layik oldu
ğu nefretle karşılanarak Parti önünde 
toplanan binlerce kadın ve erkek, bu 
canilerin bir an evel ıayik oldukları ce
za ile tecziyelerini heyecanla partimiz. 
den dilemişlerdir. Kurtarıcımız ve ba
şancımız büyük önderimizin mukaddes 
hayatlarının muhafazası için her şeyi 

göze alan milletimiz bu melfın ve .cani
yane hareketi Hinetle yad,, ederken, Ulu 
başkanın prensiplerinden ayrılmıyacak
larmı vıe ebediyen sadık kalacaklarım 
and içerek bu vesile ile bir daha tekrar 
ehiklerini ve sonsuz saygılarımızı ar
zederiz. 

C.H.P. Gönen Kavak başkam 
Hüseyin B<J§ar 

* ~ * 
Gönen, 21 (A.A.) - Bazr vatan ha-

inlerinin şahsına karşı yapmak istedik
leri suikast hadisesini ha;ber alan ka
m .nuz halkı bugün teessürler içınde 
top~cıumıştrr. Yüksek kanunlarım ıı ın 

bu t: 'leri kıracağına şüphemiz yo~ tur 

sağlıklar dileriz. 
C.H.P. yönkurul ba~bm ıV ÇC'ı ırı 

"'~ * 
Gönen, 21 (A.A) -Bl!gÜn urayr · 

mrz önıinde toplanan sayısız halk yığı

nı yuksek şahsiyetlcrinize kar~ı yapıL 

mak istenen götülüktcn duydu~u ig -

rençlikleri haykırarak Parti önüne gel 

diler. Bozuk kanlı çcrkes Etem ve ona 
uyan alçaklara karşı nefret ve lanet 
duygularını göstererek Alatürk't' son
suz !>ağlıklar diledi1-ıerinin, der~n ..;ev_ 

gi ve bağhhklannın duyurulnıasmı b

tediler. onsuz saygılarıımııla kalıuliin .i 

yalvarırız. 

C lf P. fJaskam 
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.a.ı1ıt...ı...1•tr (w._~ 767' - · w 111:•wbe~ ~---· ~··· ....... .....--.... . -.-1. ı. 4 N ;,;,,,- aaı1\ phrl;ir ···~ Sini taat 1 de llbayblr 
l - Qııda phltip ••.r;:;ı:::.. ela U4- lııal• U.C. ~ •c'mms ••11•>ı:b tso76) tı-4ıeo. 

wri1en ftat -.bmca ,.tWI ...,_. = sarf" ....... ---------------------
-" u. tk1'1il•tJ• ... ,......,. nimin ..... · 

11~· ' el komutau)ıiı 
lhaleai 6.lt·ts5 çarpmba gDnD utt U cledlr ilk. WIDinat 3366 i~ -----e-
lldlı.. itNMlllli ltt•lreı komuteı• IMnl abu ~unu 
..... - --· aulllllPllMlt .-ebljir. tlteklUerin ilk teminat 111ck.· ra 

" 81 ..... ._.. Wı _,.- Unueuıl •· !. ~cfl mad~ele· ••-~• 
; t.f .,.7: .... bidMIM hıldif ıaektuplannr vaktı muayyenınde 
.,: illalo ... rq t p bil ..... Jin4 adar fındıklı •ııı alma ko· 
....... u -.....-lılJu .......... (ıoll) l-47S4' 

tL Atll 
1 (iamiMa dalüliMeJli a.at ft ...... ~ ile IC· 

rGm ~ evindeki hayvanların ibtiJllçlan için kapalı nrf1a mlna• 
~ .......... sıoaoı •• yulafa itte kil çıkmadılmdana. ,.... 
dilriilmttttir. 

2 - PU•bwı + 2. tct 935 puarteli aPDil aat ~r 
~ _ ~ mecnm tut'M'I 280t7 lira 60 hrut olup ili temi .. 

... 2ıvı1ıa 7 hraftar. _ lal'tlmnnf fler cdn Ankan lcvaum. amidlji utm alma 

hlll• .. 5m1flll'l~-~=·eaceklerin Z.490 numaralı 'kanunun 2, 3.. 
IBoi .....ıeıerin.r &in" ittfsa eden ftAl'i ft nnm*bt. feminatla. 
n il.- birbıtu betli atin ft snatte ~ Lc'ftlun Aınırltlf satın 
.... 111ımf nana gdmelen ~ l--4124' 910 tLAN 

1 _ Gamızon .. dahilındeıki kıtaat •e. milHICBlt ihbyacı müteah. 
hit namı hesabına olnıiak Ullen il* mil--6 .. ~rab b .. 

nun 43 üncü maddesi mucibince 10 pn untılan 9000 kılo sade 
nu ğına istekli çıkmadıiiHan. 1N def• bir 1191 ,...11.,_ dlktilmüitüt. 
ya 2 _ tııc pazarlrfı 4-11-935 tarihıne mihadff paaıteıı pil mt 

11 dir. · ı ııaniaat Jlkateai 
3 - Yatın mecmu tutarı 8~ lıra 0 "' ı ••• 

141 lira 25 kuruttur. . 
4 - 1ateklilcr prtn-caini bu &\in lromi~ ~ 

laf &lbi puarlıp ittüak edecekler _.nea P. n lılMtıc '9mi: 
.., IDUftkbt& --bulut ite Wrlik&c Aabra ı.e.as.a ..ırllp 
utm alma. k.U.,anunda buluamalan. (3U9) 1-4111 

iL AN 
Tsrabusun i.ıt:Mta ~ takriben 91875 Jinılıık 256 ton fabnb una 

bk ay iliacJc tuarblila almmau muvafık g6ıltd81111dcn yeai~ ü
.-meye çıbrılmlfbr. Şartnamesi para11 mukabiHnde bmiıyon· 
... almabilir ArUnaa eksiltme tınbumıda kalMs utwı lllma llo
my nundı bir ary içinde puarlıkla yapılacalmcfu lıtelrlilerin 
D.ll ~935 pnüae ...._ 2397 lira muvakkat. teıa ' alen it. WslL 
w hmiayoaamma muracaatlan. (3141) 1--412'l 

iLAN 
ı - .MlııGI ............. lerillia... .. ..... 

Ja tamir ettirilecektir. ---~ .... i at 
2 - Puarlılı 8. 2.Tef. fS5 tadlline -- cumm .-· aa 

OD ~rde /=:;~ulan ıa-ur makuaeknnin ketfi ( 9) bra o
hlp ..._._ aMWalııbteai (9.f) hnı1tur. ..,..._ai ve keıfi ~ Levazım &mırJiiı aat111 alma 
-~ı - :taJl ""'n ıiktililr lateldilerin t. gıbı ışlerle ı tipi 
k~sy~nu~ai er b 181tetmekri mecbaridır. 
ett~l~~euatl~~e~rak edeceklerin bellı pn ve. eaa( tta Ankua 
Levazım Amirffli uıtm alma ~ gelmelerı 3142) 1-4822 

tLAN 
o.ms.n ........ ti ... anelilı ıhtiy~·- sarfe. 

1 - J:.---•t ha-..ı.r• 4iJMek iaert 470.IOO ki1o aama-
kıtaat ve IDuoı;- r • 

Fidanlığı 
DirelP.;•~ıt~•n~.._ 

~ Onnan ıe1cır aallaaındae lleimaia aeri ı~in. JO ,,. 0.-. 
m,an f.\danJığı dai,rea& 14İll 2 ki ceımn 32 ,._. ,.rH temia W: ~ 
milrü bedeli ihale ~I gün zarfında Mannara. ve fidanlıkta teslim 
edilmek üzere 23 'I. e.y~l 9.15 dea 6 Tepiaiaanı 935 tt kadar 15 pn 
_. .. itti• .... ..aıı.'1 ,. konulınuttur. 

Tlllfp o .. dma ~ mtlnatuayı anluna\:r bere _.. fida-
1* lllildlri,etfae ..-... din• olan 6 tqria-- tBSrt ; ' ...,_ 
.. ._, ısa"' U ..,.._ atrçıale vill~ mııllwbe ralWU:ıij.,. ................ ~ ı_.. 

ııa i9lelılf ptmadı~ Mr q 
ıc;erisin.11 ,.arbla d ......... 
tUr. 

2 - Puubtı 24 ilktetria '3S 
tarihine ıutlapn per~ cL 
nU saat t1 * JNIPll•P •. Mita 
kOr umarnn t.-rı 119 .. O
lup ilık tftillt•fl 881 lira 15 Jını. 
l'Uftur. ,_..,, ..... ·~ 
na iairlili utJD allna komi•· 
,__. hergün ~ d 

• - PaarlıfA e e. 
ceklerfn teminatı .-ı»ate 
...... lan ile lirlit* .-,yen 
saate kadar ko••J& > blllun 
malan (844) ~ 56 

iLAN 

Cına 
Terlik 
P...U fllnl fi 

Mıkta ı 
adet 

Mu ham. 
men B 

lira 
140 
680 

- ,ift 
400 

Plldaıa .. 
Y1ln falla T•._. 
Yan çorap; 
Tire Ç011p 
Pijama 
Yliakldıiwi 

- -- --171~· 
~ 
200tmnm ... 

tn. teınilUab Un k 
114 ~ 

Kırull••.._._. _. 
tepleri ihtiyacı olaıt clobs b· 

lem -•- açık eWl&me au. 
retiyla 2S 1. - 9SS nma glDü 
IUt 14 17 .,. u.. -- ...... 
CaktD' 

TalipJerın muhamınıea. bede· 
1i olan 2863 liraya mukabıl (214 
lıra kurO' teminatı enelı e 
•ni Kmldıale •keri fmrıkalu 
muhaar ılıgıne at r rak vak. 

ninde komi yona m • 
f-4534 

SıERllAY&: 
tH,TlY AT AltÇESl• 
TBDA \JOl-DKKI BAM•WOTL.t\8 
Den ... .._ ...... ,,,,,. 
ICanwa ' ... ied ..... jw 
tnfikM ltMim .. ,. • ·wlri .... 
.n,.t 
u..lltıe ectilea ewaa nalseıiırc .... 
Jdyeai 
Karşıbit tamamea akın elaı k ilt· 
Yete ................ 

TÖRK LiRASI llEVDUATI: ...... 
v.aeti 
DG'+IZ llZVDUKrl: 
Vıdesıs 
Vadeli 
MUHIELIP 

J 

Mülga Aksaray vilayeti mefsuh Giftçi 

Kardeşler kocaperatif şirketi tasfiye 

Hail IMlly..Mle ...,......_ 

tinin kati hdino n: 
Alrtff-... 
Lin Ku 

23406 00 Ziraat ban.kuı beNbı 
1647 50 Eelqm'" '8bftJ&t 
9147 37 O.,d ....... ..ıJar 

153 10 Demir bq.. ve .. ırupt 
2099 53 Etllal anemi 

2573!1 79 Borçlu aeae•few 
8131 38 Alttı • .,...~. --

P..U~ 
Liıa .... 
..... 11- Sennqe. 

6852• 61 Yekün. 68SU 67 
A~uray, Anpsun ve Koçhiaar kazaları, koylen şahsiyetı ma.ne

viyelcrıle AbaıaJ lcluei .b...-,. 9f bdMiJ"inin oııtak balaa
dukları Çıftçı ıkanteıler kooperatif ıırWtinin beyetı umum ycta lla 
taafiye için 11.10.1935 tarihnlde Abaray merhaınde topla...ıtı 
tasfiye memurları tarafından tanzim k~lpıan yukarda yazılı kati ve 
nUaat biUDçoyu tetkik ve kabul eyleclı~ı ticaret kanunu hiıkw.le 
rine tevfikan ilin olunur. 1-4805 

Kapcib Zarf Usuli 

u 



1üdiir·lüğiiıı Jen: 
Muh nım n lıelcl 

uzerınden alına-

Cm ı 
Ar 

M vkıi Muhammen b delı cak M Tevkifat 
Ahıyakup. Mezarlık S 2500 187 50 

Bo tanı, Sogukkuyu 3421 25 57 
Depo Koyunpazarı, pideciler 48 3 60 

1 - Yukarda cins ve mevkıleri ve muhammen bedelleri ve mu
v kkat temınatları yazılı akarat ve ,arazıı vakfiyenin mulkiyeti 
açık artırma usuliyle ve peşin para ile artırmaga konulmuştur. 

2 - lhle 4 Teşrinievel 935 tarihıne tesadüf eden pazarte::.i gu. 
mı saat on beşde Ankara Evkaf Müdiırliığiınde yapılacaktır. 

3 - İzahat almak ıstiyenlerin her gün Ankara Evkaf Müdürlü-
~iıne muracaatları. (3087) 1-4752 

ııkara t~vl{af ~lüdürlüğüııden: 
ı - Ank rada Tabakhane mahalle inde harap tiyatro, muskıtat 

,e kere3te fabrikalarile müştemilatı ve lıahçenin mülkiyeti satıl
mak üıere kapalı zarf usuliyle ve peşin para ile artrrmağa konul· 
mu tur 

2 - Muhamme11 bedeli on bır bin liradır. 
3 - İhale 4 te rinibani 935 tarıhine tesadüf eden pazartesi gi.ı. 

nu aat onbeste Umum Müdürlüğün tasdikma talikan Ankara Ev
kaf Müdürlüğunde ihale yapılacakttr. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını yevmi ihaleden hir saat 
evveline kadar komisyona vereceklerdit. 

5 - Muvak'kat teminat sekiz yür. yirmi liradır. (3086) l-4751 

is ınırta asliye hukuk.undaıı: 
hvaı ta İnhisar ı<laresine izafetle Muhakemat memuru Yaşar 

tarafından bparta sabık İnhisar idaresi muhakemat memuru Ali 
Riza "e arkadasları aleyhine açtığı alacak davasını cari muhakeme
sinde Muddeialeyhlerden Ali Riza namına çıkarılan gıyap kararı
na miıd leialeyhin i:ıtanbul taraflarına sittiği bildirilmi" olmasın
dan tebligat yapılamamış ve Müddej Yaşar Ali Rizanm ikametga
hı meçhul bulundugundan ilanen gıyap kararmın tebliğinı iste. 
mis olması iızerine Müddeıaleyhe ilanen gıyap kararını tebliğine 
ve 'muhakemesinin de 7.11.935 tarihine talikine karar verilmi$ yev. 
mi muhakeme olan mezkur günde gelmediginiz ve işbu gıyap ka
rarına ıtıraz etmediğiniz veya bir vekil göndermediginız takdirde 
bütun vakıaları kabul etmiş nazariyle bakılacagınız gibi muhake. 
meye kabul edilmiyerek muhakemenin gıyabınızda bakılacağı gı
yap kararı makamına kaim olmak iızere ilan olunur. (3031) l-4722 

ııkara l~vkaf l\ üdiirlüO-ündt~n: l""' 
ı - Polatlı kazası dahilınde Muhatlı n.ımiyle maruf çiftliğin 

miılkiyeti satılmak uzere kapalı zarf usuliyle ve pesn paria ile ar. 
tırmağa konulmu tur. 

2 - Muhammen bedel on bir hın yedi yuz doksan altı liradır. 
3 - İhale 4 Teşrinisani 935 tarihine tesadüf eden pazartesi 

gunu saat on beşde Umum Müdürlüğün tasdikina talikan Ankara 
Evkaf Mudürlüğünde ihale ya acaktır 

4 - Talip olanlar teklif m tuplannı yevmi ihaleden bir saat 
evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

5 - Muvak<kat teminat sekiz yüz seksen dort lıra yetmış ku-
ruştur. (3085) 1-4750 

Gümrük ve İnhisarlar vekilliği 
l\1iifettiş muaviııliği 

mü~ahaka inıtilıanı 
Vckillık Teftış heyetine 35 er lira aslı maaşlı dort Mufettiş 

muavını musabaka ıle alınacaktır. 
1 - Bu imtihana girebihnek için: 
A) Memurlar kanununun dörduncü maddesinde yazılı vasıfla-

r< hai. bulunmak; 
B) ~aşı otuzdan yukarı olmamak: 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak: 
D) Mülkiye, hukuk, yüksek ticaret ve iktısad mekteplerinden 

veya bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten mezun 
bulunamk: 

E) Ahlak ve seciye itibarıle kendisine güvenilir olduğu anla. 
§ılmak gerektir. 

2 - İstekli olanlar ilcinci te~rinin onundan önce dilekçe ile 
Vekillik Teftiş Heyeti Reisliğine miıracaat edip oradan verilecek 
basılı istek kağıdını, eklerile birlikte ve Üzerlerinde anlatıldığı gi
bi, eksiksiz olarak doldurup en geç ikinci teşrinin 20 sine kadar 
Vekalet Teftiş Heyeti Reisliğine ulastırmı bulunacaklardır. 

3 - .:;teklilerden evsafı yukaırki şartlara uygun görüldüğü 
kendilerine bildirilenler birinci kanunun ikinci pazartesi günü di
leklerine göre ya Ankara veya İstanbulda mali, iktısadi ve huku. 
ki mevzular dahilinde tahriri imtihana çekileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar Ankara'da ayrıca bir de şi
fahi imtihan vereceklerdir. Bunun günü ve buna kimlerin girebi
leceği Vekillik Teftis Heyeti Reisliğince adreslerine bildirile. 
cektir. 

5 - Şifahi imtihanda da kazananlardan, ilmı eserlerinden isti
fade edilmekte olan yabancı ulusların dillerinden birini bilenler 
üstün tutulacaklardır. (3102) 1-4786 

Devlet Demıryolları ve L manları Umum 
Müdürlüği1 ilanları 

3000 lira muhammen kıymetli on bir kalem manometre ve yedeği 
gümrüklenmiş olarak teslimi şartile 5 Birinci Kanun 935 perşembe 
günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf usulli ile 
satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 225 Iiralrk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği ve ikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince 
işe girmeğe kanuni manileri bulurunadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri liizımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinde ve Haydarpasada tesellüm ve sevk müdürltiğünde dağıtıl-
maktadır. (3081) 1-4781 

Tiirl{iye Büvük l\'lillet l\lecli i .. .. 
tdar He)1etiııdeıı: 

ı - Acık eksıltme ile M.:clis ve miıştemılatı kaloriferleri için 
(ikı yuz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Ş rtnamesi Meclis Daire Müdiırliığimden bedelsiz alına-

bilir. 
3 - Muvakkat teminat tutarı (450) dört yiız elli liradır. "temi. 

nat Banka mektubu, olacaklrr. 
4 - Açık eksiltme 7/XI 935 perş mbe gunu saat on beşte Bü

yük Millet Meclisi İdare Heyeti odasında icra kılınacaktır. 
5 - Eksıltmeğe girmek istiyenler 935 senesi ticaret odası tes-

cil r"i ,..ı~nım beraber getireceklerdir. (2990) 1-4661 

ı~ Doktor ~·•ı ]~ko ıoıni taJ ,)) . 
J-lilnıi lr o~ar :• Basliaıılıg'i1ndan: 

anlı ·I' iir {( fi!; 1 

1 
' . ' ~ 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, • 
Zuhrevi hastalıklar 

Mütehassı 4 

l Balıkpazarmda Polis nokta.~. 
~~ sı kar ısında, Çıkrıkçılar yo- ~ 

l kuşu alt basındaki evinde, "I 
·~ Hastalarını her gün ögleden ~~ 
>.~ sonra kabul eder. >,~ 
~ Telefon: 3506 > 

--~~-'"~ 

l\Iütehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 

İuıııa Dr. TURGUT 
e 
'.'.'.'. Cebeci Hastanesi Operatöril 
§ 

!§ Hastalarını Adliye Sarayı 
~ kc.rsısında Hayati apartmanın 
- da her gün 15 den 19 ra kadar 

kabule başlamıştır. 

Ui Hekimi 

. llıza Ol{tay 
• 

Adliye arayı karsısında 
No: 5 Telefon: 3881 
Gece gündüz 
kabul eder. 

anır ıııımm ı 

Doktor 

Ji ~laruf (j n ver 
DERİ, FtRENGl VE BELSO· 
ôUKLUôU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında A 1 
tıntaş sokak No. l 7. Hastalarını 

herf{{in 9-13 ve IS-20ye kadar 
k;ıbul eder 

açları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

aç Ek~iri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komoien saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, ta. 
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalannda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK · 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Bıız dolabı 
Frigidaıre, 20 cilt ansiklopedi 

Brockhaus, di kis makinesi, co
cuk arabası ve saire satılıktır. 
Yenisehir Selci.nik caddesi 40 A 
Telefon: 3102 1-4824 

lmtıyaz sahibi ve Baş..'11u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi Civarmda 
Ulu& Basımevinde basılmış· 

Ut. 

1 - Turkofıs tarafından nesredılecek olan Turkıye Adres ki. 
tabının tab'ı kapalı zarf usulıyle münakaşaya ,konmuştur. 

2 - 600-700 sahife kadar tutacak olan bu kitabın beher forma
sının muhammen bedeJı 160 yuz altmı liradır 

3 - İhale 4 ikinci tesrin 1935 tarihınde Ankarada Ekonomı Ba
kanlığı binasında Türkofis Daıresinde yapılacaktır. 

4 - Talip olanların umumı artname ve hususi sartname su. 
retlerini almak üzere Ankara Ti.irkofi:s Merkezine ve İstanbul Türk
ofis şubesine müracaatları lazımdır. Bu evrak meccanen verilir. 

5 - Talip oJanların 450 dört yiiz elli liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tuyin ettiği evrakı ve kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerin 4 ikinci tesrin 1935 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (3114) 1-4774 

Türl{of'i '<1'e çıkarıl aca)c Türkçe 
ve ITraıısızca bültenlerin basılması 
açık. ek siltmeye ko·n~1lmuştur. 

1 - Türkofis tarafından Türkce ve Fransızca ayrı ayrı olarak 
her on be~ günde bir çıkarılacak bültenlerin basılması açık eksilt. 
me ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4-ikincitc~rin-1935 pazartesi günü saat 10 da An
karada Yenişehirde Ekonomi Bakanlığt binasında toplanan Türk. 
ofis satm alma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Gerek türce ve gerek de fransızca bültenlerde kullanıla
cak kağıt ve kaplık Türkofis tarafından verilecektir. 

4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak olan Türk
ofis on bei:i günlük türkçe ve fransızca biıltenlerin beher sayısı için 
baskı adedi türkçe için l500, ve fransızca için 1500. olmak üzere 
3000 dir. 

5 - Mayıs 1935 gayesine kadar olmak üzere 14 türkçe, ve 14 
fransızca !bültenlerin fenni şartname mucibince basılma ve cildlen
mesi bedeli 1100 lira olarak tahmin edilmiştir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara Merkezınde 
İstanbul subesinde meccanen veriiir. (3115) 1--4773 

Anl\:ara valiliğinden· 
Mahalle::.i 
Boyacı Ali 

Umum 
Mevkii :;okağı Cinsi No. 
Şamhoğlu Ev ıs 5346 

Metruke 
No. Mü::.temilatı 

292 3 oda hela mutfak 
odunluk 

Yukarda yazılı evin ıcarı mukaddema talilıine ayda 15 lira be. 
delle ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilememesinden ihalesi 
feshedilerek yenidn açık artırmaya konulmuştur. İhal 5-11·935 sa
lı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve 
pey sürmek üzere yevmi mezkurda 7 lira 20 kuruşluk dipozito mak. 
buzile defterdarlıkta kurulan komisyona miıracaatları (3079) 

1-4763 

Aııl\:ara valiliğinden: 
Asagı ayrancı mevkiinde kain 360 metruke No. lu 4 oda hala ve 

mutfağı müştemil evin aylık 8 lira bedeli icarı muhammen üze. 
rinden icarının ihalesi 1-11-935 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. isteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 7 lira 20 
kuruşluk dipozito makbuzile birlikte yevmi emzkfırda Defterdar. 
lıkta toplanan komisyona müracaatları. (2998) 1-4654 

P.T.1,. Baş n iidürlüğiinden: 
l - İdari ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde teslim edilmek şartiyle 207 ton kok kömürü kapalı zarfla 
e-ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 2 inci te rin ikinci cumartesi gunü saat on birde 
Basmüdürlük komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnameyi Başmüdürlük kalemine müracaatla 
her gün görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat 574 liradır. 
5 - İsteklilerin eksiltme c;aatından nihayet bir saat evveline 

kadar teminatlarını Başmi.ıdürlük veznesine yatırılarak teklif 
mektuplarını komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. (3041) 1-4703 

Aııl{ara ilhaylığından: 
ı - İlimiz çiftcilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 168 ta

ne sap arabasının 4-11-935 pazartesi giınü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı tanesi 73 liradan 12264 liradır. 
3 - Şartname ve nümunesi Ankara tarım direktörliiğünde gö. 

rülebilir. 
4 - İsteklilerin arabaların % 7,5 tutarı olan banka mektubu 

veya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbu
zu ve teklif mektuplariyle birlikte eksiltme güniı saat 14 de 11-
baylık daimi encümene vermeleri. (3077) 1-4811 

MUHTELİF ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedelı (70000) 
lira olan vukarda mıktan ve 
cinsı yazılı malzeme Askeri fab
rikalar Umum Müdürliıgü satın 
alm.ı komisyonunca 7 /2. Teşı in/ 
935 tarihinde per;ıembe günü sa
at 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (üç) lira 
(50) kuru::. mukabilinde komis. 
yondan verilir. Taliplerin muvak~ 
kat teminat olan (4750) lirayl 
havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona müra-
caatları. (3015) 1-4704 

Kiralık 

han e l e r 
Yenisehirde Kazım p a cad

desinde 7 odalı 17 No. h hane 
ile Vilayet evleri arkaınnda ve 
dere ağzındaki evin üç oda ban
yo ve matbah ve tarasdan ibuet 
üst katı kiraltktır. 

Divanda Bay Alime müracaat. 
1-4768 

İngilizce ders 
Kısa bir zamanda ıyı ve 

- doğru İngilizce öğrenmek is
tiyenlere tecri.ıbeli ve mukte
dir bir öğretmen ders vermek. 

- tedir. Evlere de gelebilir. M. 
G. rumzu ile idaremize bildir-

1-4796 

S TILlK YE\ KİR LI K 

Konforlu ev 
Çankayada 6 odalı, havagazı, 

su ,elektrik sofaj santral, 8 do
nüm bahçe, garajı havi ev kiıa 
lık veya satılıktır. 

1368 telefon numarasına miı-
racaat. 1-466Q 

Kiralık 
Yenişehir Mımar Kemalettin 

mektebi civ:ırı onovluk sokak 
No: 12 1-4808 ..................... 
Satılık ev ve dükkan 

Senede iki bin lira icar geti
rir eski postane arkasında Boz-

kurt mahallesinde cami okagın. 

da dört mı.istakil ev ve üç dük
kan satılıktır. Görmek istiyenler 
aynı mahallede marangoz B. İs
maile baş vurmaları. 1-4770 -Kiralık büyük ev 

Yenişehirde İ met ve Kazım 
pa-;a caddelerinin birleştiği kö
şede Avusturya sefirinin otur
duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev ınöbleli veya möblesiz toptan 
veya kat olarak kiralıktır. 

Anafartalar caddesinde Zenit 
saatları üstünde Doktor Cevad 
A rifden aranması tele fon: 2037 

1--4670 

.Taııdarnıa geııel llomutanlıg1 nl{ar< 
satınalma komisyonundan: 

1: Ankarada kapalı zarf eksiltmesile ::.atın alınacak e yaya ait tafsilat (4) cü maddede yazılıdır. 
2: Kilimi~ 163, Battaniyenin 165, çamaşırlık bezin 266, yazlık elbiselik kumaşın da .artnamesi 364 ku

rus kar;ıılıgında her gün komisyondan alabilirler. 
3: Eksiltmeye girmek isti yenler kanun ve şartnamede yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuzu veya 

banka mektubu içinde bulunan teklif mektuplarını eksiltme vaktından en son bir saat evci Ankarada 
Jandarma genel komutanlığı kurağında ,,atın alma komisyonuna vermiş olmaları. (3089) 
4: Eşyanın: Miktarı: Değeri İlk teminatı: İhale tarıhi 

adı adedi Lira: kuruş Lira: kuruş Günü: saat 
Kilim 10,000 32,500 O 2437 50 11.11-935 pazartesi 11 
Battaniye 4400 33,000 O 2475 O 13-11-935 çarşamba 11 

metre 
Camasırlık bez 
Yazlık elbiselik 

177268 53,180 40 3909 2 15-11-935 cuma 10 

kumaş l 17700 70,620 o 4781 o 18.11-935 pazartesi 10 
1-4R10 

SİNEMALAR ( . i 
[ YENi 

: 1 
BU GECE (KULÜP) BUGÜN BU GECE 

J•~ ........ hneider - Wolf Albach Madge Evans ve Robe 
Retty tarafından temsil edilen meri tarafından temsil edılen 

AŞK KADRİLİ KAÇAK SEVDALILAR 

eğlenceli nefis komedi müzikal filmi Fransızca sözlü fevkalade bir film 
SiY AH GÖZLER: Siıno n - Simon, Harry Baur 

• 


