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'ôtey gun- Hakimiyet{Mimye meydanmaa~toplanıp komployu telin eden'"Jc"tden bir grup. 

En Büyüğümüze kar§ı hazır - ı Kaswmonuda: Ödemişte: 
lanıp vaktinde meydana çıkarıl - Kastamonu, 22 (A.A.) _ Ca- ödemiş, 21 (A.A.} _Uğrun-
mış olan alçakça yağınçın yurdda nınıza kıymak istiyen alçakları la- da kanım, canını, malını seve se· 
uyandırdığı heyecan ve nefret bü- netlemek için cumuriyet alarunda ve vermekten . ekinmiven Ödemiş 
tün kuvvetiyle devam ediyor. Bir toplanan binlerce kastamonulu - lialkı göz bebeği Atatürk'e el uza. 
çok şehir, kasaba ve köylerimizde ların hepsinin qğrunuza kanlarını tılmak istendiğini işitince yürek -
korkunç teıebbüsü lanetlemek için dökmeğe bir kere daha and içtik- ten kopan taşkm ve coşkun bir is-
miting halinde toplanan halk yı • lerini ve hainlerin en ağır ceza - tekle cumuriyet alanında toplan -
ğınları adın<' Ulu Önderimize çe· lara carptırdmalarını sabırsızlıkla mış ve dünyanın en alçak insan · 
kilmiş olan s ıygı ve candan bağ - bekl;diğimizi arzederiz, ulu Ön latı olan bu melunlann bir an bile 
lılık telgrallt r~nı ne§irde devam derimiz. Kastamonulular adına yaşatılmıyarak gebertilmesini ve 
ediyoruz: Arslan bütün dünyaya türkün en büyüğü-

Sıvae, 22 (A.A.) - Türk ulu- ne dokunulan:ııyacağmın anlatıl -
sunun ve türk cumuriyetinin düş- masını ve bu isteklerinin yüce ka-
manları tarafından yüksek varlı D i 1 h k k n da tanıza ulaştırılmasını coşkun gös-
ğınıza suikast tertip edilmesinden a 1 terişlerle kararlaştırm~s oldukla 
ve bunun yarattığınız çelik idare - -- · rını bildirir ve bütün Ödemişlile -
tarafından önlenmeisnden ötürü Etimolojik ve Morfolojik rin sonsuz sevgi ve bağllıklarım 
eumuriyet alanında toplanan bü - sunarız. 
tün Sıvas balkı coşkun bir miting il inci Anket Şarbay Baykol, C H. P. baş-
yaparak türk ulusuna ve türk yur- kanı Yayla, Halkevi BCJ§ _ 
duna düşmanlık için varlığınıza kanı Bartm 
karşı kötü niyet besliyen hainLri 1 - Işık 
tel'in ettiklerini huzurunuzda e - 2 - Parlak 
ğilerek derin saygrlarımızla arz - 3 - Sıcak 
ederiz. Sıvculılar atlına 4 - Aıeş 

Basel ,') - G;;k 

Edirnede: 
_ Edirne, 22 (A.A.) - Suikast 

haberi batı ucundaki çocuklarımı
zın baştan başa sarsılmasına ve 
hınçlanmasma sebeb oldu. Tarihe 
başeğdiren türk ulusunun sembo · 
Hine saldıracak elleri al kanları -
mızla boğmağa her vakit hazır 
bulunduğumuzu bildirmek için 
biriktiğimiz halkevi çatısında ün
lü varlığınıza çok daha esenli ve 
başarımlı ömürler dileyerek son -
suz saygılar sunmağa karar ver -
dik. C.H.P. Edirne /lyönkurul 

Başkanı Akıncı 

Dı>nizlide: 
Denizli, 22 (A.A.) -. Ulu Ön

derimiz gözbebeğimiz Atatürk'e 
karşr suikast yapılmak isten.di~i -
ni haber alınca bütün demzlıler 
;oplanarak canlarını feda etmeğe 
bir daha and ictiler ve hüküme · 
timizin gösterdiği uyanıklıktan 
dolayı şükran duygularının yüce 
katmıza duyurulmasını istediler 
bu kötü dücı.ünceli alçakların ka
nunun en ağır cezasına çarptırıl -
malarmı be•,.1ivorlar. 

Miting Heyeti Başka·H 
FrL-:rn 

6-Su 
7- l 'er 
8 - Toprak - torpak 
9 - Yıldrz 

10 - J'rl 
1) Yukardaki kelimelerin ill< 

ve asıl kökleri nel--~tl\r '> 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek . 
ler nelerdir ve eklerin h 
birinin mana ve farkla 
bakım111dan rolleri ne ol -
muştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, v~, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Tür't sözlerinin teşe! 

külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mü:nl.:; 
müdür? 

Yukardaki ikinci dil anketimi
ze okurlarımızın vereckleri cev .... b
ları, gazetemiz yazı İ§leri direktör
lüğüne göndermeletini rica ed-Tiz. 
Simdiye kadar aldığımız cevab 
ları sırasjyle kowl:ığumuz g:: 
buttr!,, .. böyle de koyacağız. 

Yalışılwmfo: 

Kırıkkale, 21 (A.A.) - Sizi öz 
canlarından çok seven ve size bü
tün varlığıyla bağlı olan köylüleri
miz, alçak ulus düşmanları tarafın
dan size yapılmak istenilen suikast 
niyetini çılğın bir teessürle hab 
aldı. Bütün varlığımız sizin yurd 
değerindeki kıymetli vücudunu -
za sarsılmaz siperdir. Sizin ulusu
muz için ne büyük bir Ata oldu 
ğunuzu bizim kadar anlıvan dür 
manlar yalnız size değil ulusu . 
muza da suikasta yeltenmişlerdir. 
Siz yalnız türkl~rin ;leğil hüt .. ·1 

tnı\anhk i\leminin tapmdııh yüce 
bir dahi, bütün insanlığın övün
düğü barış ve med~niyet tarı 
sahihisiniz. Size suikast medeni . 
vet alemine smkasttır. Biz o hain 
leri çiğnemek. parçalamak, size te 
cavüzü düsÜnP.n kafaları ezmek 
için hepimiz ayak üstü bir işarc: · 
ni?.'" balını-" kt;ıı,yız. Bizi size canı 
mızla yurd"'nuzla ve bütün varlı· 
P.ırııı.,fa b~ıYhmıs olan tanrıdan 
sizi hasımı.,rlan çok uzun yılbr 
eksik Ptme~~sini diler alçak sui . 
kastçıların siddetle cezalandırıl . 
masmı dileriz. 

Keskin ilçesi Y ahşıhan köy
lüleri adına Sait, Y oh-:,h:zn 

muallimleri adına Ö~er 
(Sonu S. ci sayıfada) 
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Her yerde 5 kuruş 

IT AL YA -HABE StST AN SAV ASI 
' ' 

Cepheler e kay a deger 
hiç ir had· se yoktur 

Roma, 23 (A.A.) - Basın ve 
propaganda bakanlığının 26 No. 
lı bildiri ği; 

General de Bono'nun yolla 
mış olduğu bir telgrafa göre, he -
nüz işgal edilmemiş bazı bölgeler 
halkının başeğmesi ve uçakların 
keşif uçuşlarından ba~ka her iki 
cephede kayde değer hiçbir hadi
se olmamıştır. 

Asmara, 23 (A.A.) -Yab __ 
~ı gazete aytarları Dagnerei'nin 
alınmasına büyük bir önem ver -
mektedirler. 

Kontinantal Telgraf'm iddia 
ettiğine göre, italyanfar artık Şe 
belli vadisine hakim bulunmakta
dırlar. 

Royter Ajansının tahminine 

Uraylar k~urultayı 
hııgün açılıyor 

Uraylar kurultayı bugün sa:-.t 
10,30 da Halkevi salonunda iç 
Bakanımızın bir söyleviyle açıla -
caktır. iç Bakanının söylevL · 1 

sonra Başbakanımızın da bir söy
lev vermesi ihtimali vardır. Bu -
nun arkasından kurultayın asbaş
kan ve sekreterleri seçilecektir. 

Kurltayda görüşülecek işler üç 
kısma ayrılmıştır: Baymdırlık iş
işleri, Uray gelirleri ve hayatı u • 
cuzlatma çareleri. 

(Sonu 3. cü sayıfada) 

göre, şimdi yağmakta bulunan 
yağmurlar Ogaden cephesinde ile
ri hareketlere engel olmaktadır. 
Fakat topraklar kuruyunca İşgal 
hareketi devam edecektir. 

Adisababa, 23 (A.A.) - Kont 
Vinçi'nin beklediği İtalyan kon -
solosu, Moşo demiryo)u istasyonu
na varmıştır. Kont Vinçi, Moşo'ya 
giderek kendisiyle buluşacak ve 
birlikte Cibuti'ye hareket edecek -
)erdir. 

Adisababa, 23 (A.A.) - ltal
yan uçakları kuzay cephesi üzeri
ne aşağıdaki bildiriği atmışlar • 
dır: 

«Tigre halkına ... 
Kıra) üçüncü Viktor Emano -

el'in ve Musolininin emriyle, Ge • 
neral dö Bono, Ras Guksa'nm oğ • 
lu son altes Haile Selasiye'yi Aa • 
laua ve Takazze bölgelerine ilbay 
tayin etmiştir. imparator Jan'ın 
sarayı, İtalyan hükümetinin yar • 
dımiyle ihya edilmiştir. Onun e ~ 
mirlerine, bizim emirlerimizi ol
duğu gibi sayınız. » 

B. Receh Peker 
İstanbula gitti 

C. H. P. Genel Sekreteri B. R. 
Peker lstanbul'a hareket ebnit .. 
tir. Pazara kadar orada kalacak
tır. 

İngiliz başbakanı ve sıyasal durum 

lngiliz ba~bakanr B. 

Londra, 23 (A.A.) - B. Bald
vin, Avam Kamarasında demiş -
tir ki: 

« - Büyük Britanya, Uluslar 
Sosyetesinin dışında hareket et 
mek için hiç bir manevra yap 
mıyacaktır. Anlasmazlığın halli. 
gerek ltalya, gerek Habeşistan \' 
gerek Uluslar Sosyetesi için hak
kaniyet üzere olmalıdır. Bugün 
güdülen sryasacLı.n ba~ka. hh· sı . 
yasa gi.i<lülnıesi ihtin?aH yoktur. 
Bir kere chlı.a H:we e.byi=ı ?:i, ide 
başımıza hareket t.lmcyi g~:ze al
mt\dık ve hiçbir zaıu an harb d :.i -
şfüırn.., ,1 :k.» 

~ B ,ldvin, lngilkı·cdn silt.iı . 
hrr,,"' <\rltırılması l~z~:;::ıU7'P • 

Baldvinin birkaç pozu 

kaydederek demiştir ki: 
« - Kollektif güvenlik sıya • 

sası, ulusal müdafaa hizmetinde 
görülen eksiklikleri karşılamazsa 
bu sıyasayı güdemem. Uluslar SL.J· 

yelesinin bütün vasıtalarmı tüket
tikten ~onra da umudlarımızı ger
çeklcşhremezoek, mücadeleyi bı
rakacak değilim. O zaman, ulus -
lar sosyetesini tesiı li kılmak için 
ne yapabileceğimizi düşünece . 
ğiz.» 

B. Baldvin, seçimin 14 ikinci 
te$rtnde y~pllacağtnı, yeni parla .. 
mentomın başkan seçimi için 26 
ikiuci te-;rinıle toplanacağını ve 
en. ~on, resmi olarak aç1hşmm da; 
3 1lkk~: -··· _, ~-:n;J·m bildirmistir-
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İtalyanlarla Ras Desta arasında : 

Yeniden bir çarpışma mı oldu? DIŞ HABERLER 
Adiaababa, 23 (A.A.) - 200.000 ki· 

,§ilik bir kuvvetin başında bulunan Ras 
Desta, Ogaden bölgesinde yapılac .. k o

lan İtalyan taarruzuna karşı gelmek ü -
.zere Ouebbe Şibeli vadisinde ilerlemek
tedir. 

Tiğer cephesinden haber verildıgine 
göre, İtalyan uçakları Makalle b lgesı 

Uzerinde uçarak, ahaliyi habeş htiküme 
tinden ayrılmağa çağıran propaganda 
kağıdları atmışlardır. İtalyan u. kları 
Wolkait bolgesini üstuste bombardıman 
etmitierdir. 

İnsanca kayıp yoktur. 
Adisababa'da ısrarla dolaşan vavın

tılara göre, Ras Seyum kuvvetleri ile 
ltalyan kuvvetleri arasında bir savaş ol· 
muştur. Bundan başka bir İtalyan ko • 
hımın Aşangi gölüne doğru ilerlemekte 
olduğu söylenmektedir. Fakat habcş çe
vcnleri, havanın atın ııcaklığr, toprağın 
kuraklığı ev Danakil'Jerin sarsılmaz du· 
rumundan ötürü böyle bir hareketin im
kansız olduğunu söylemektedirler 

Kahire, 23 (A.A) (Royter)- Şebeli 

ncqri boyunca Raa Desta ile italyan 
Jn.rvvetleri araamda harb başladıgı hak 

kında çıkan haber ne habefler ne de 
iulyanlar tarafından teyid ediJmemiı • 
tir. Bu, herhalde münferia bir vaka 
o}sa gerektir. Cenub cephesi başko -
mutanı olan Raa Deatanın emrinde 300 

bin kişi varsa da bunlar 400 kilometre 
uzunluğunda bir cephe iizerfoe dagıl _ 

mıtlardır. 

Royter ajansının Adiubabadakl ay. 
tarı, kuıay cepbetin• bir çok müşa _ 
hitlerin gelecek hafta _yeni bir İtalyan 
taarruzuna intizar ettiklerini bildiri -
yor. Ziıra itaJyan uçakları, hele Dana _ 

kd bölgttlnde çahtmalarmı artırmı,ıar 
dır. 

I Uılyun kıudanmlı yeni 
bir bapm 

.Mogadiııcio, 23 (A.A) - Stefani a
jansı aytarı bildiriyor: 

Uebi Scebelli nehri üze.rinde bulunan 
Dangerei, Mustahul'Un 35 mil uzağın
dadır. Scayeli, Dangerei He GuerJogu

bi arasındadır. Bu itibarla, Dangerei -
nin alınması Somali c:.epbesindclii battı 
kuvvetlendirmiı bulunmaktadı:.r. 

Yabancı gazete aytarlarırun haber 
verdiklerine göre Somali cephesindeki 
süel hareketıer, t.n bir sahra harbı ka 
rakterini almıştır. 

İtalyan .manevrasının çabukluğu, 

düşman kuvvetlerini barba gi.rmek zo
runda bırakmıştır. Hafif bir yüksek 
likte uçan İtalyan uçakları, dü~anı 

bombardıman edebilmiiJerdir. Kurak 
topraklara ah~kın olan süratli kolların 
hücumları, dfüpnanı dağınık bir şekilde 
kaçmak zorunda bı.rakmıştır. 

General Graziani, süet harekete biz 
zat iştirak etmiştir .. İtalyan kuvvetleri 
bir habeş bayrağı elde etmiJlerdir. 
Harb, çok şiddetli bir fırtına hüküm 
sürdüğü bir sırada olmuştur. 

İtalyanla.r bundan başka, Grable yük 
sekliklerinde bulunan Burdoni kaleci
ğini de inal etmiılerdir. 

İtalyanların bu yükaek yere kadar 
varmış olmalarının stratejik önemi pek 
büyüktür. 

Napoli, 23 (A.A) - (Kalabrya) ve 
(Sicilya) adlı gemiler, doğu AfrikasL 
na hareket etmiılerdir. Bu gemilerin bi 
«"incisi 63 subayla 2132 nefer, ikincisi 
22 mühendis, 69 subay ve 1885 nefer ta
şımaktadırlar. 

Önemli mikdarda subay ve nefer 
yüklenmiş olan Bombardıa gemisi de 
yalıımda Afrikayı hareket edecektir. 

Cepheye gitmiyen habqkr 
aaalacalc 

Hartum, 23 (A.A) (Royter) -Ha • 
bcfıiatanın batı güneyinde verilen ıc
neJ 11efcrberlik emrinde deniliyor ki: 

c Bu emir alındıktan sonra evinde 
kalanlar uılacalctır. Herkes ıilah altı

na ahnacakts.r. Bütün erkekler ve mı:ı
rak taşıyabilecek zinde erkek çocuklar 
Adisa&abaya gönderilecektir. Evli er- • 
kekler. yiyecek tafımak ve yemek pi _ 
tirmek için karılarını birlikte götüre -
ceklerdir. Karııı olmıyanlar, kocasız 

herhangi bir kadın götüreceklerdir. Ço 
cuklu kadınlar harekete mecbur değiL 
'•rler. Fakat bu takdirde bunların ko-

uları beraberlerin~ b"'ika bir kadın 
alacaklardır. Körler veya ytiıriiyemi _ 
yenler ve yahut mızrak taşıyamıyanlar 

muaftırlar.,, 

Sıyasal gerginlil{ gevşiyor mu? 

~ir Smıwel llor"mı sih·levi iize
rim Hubeşi.4'tıııufo l.ır,.(mlıl: 
Acı a ba, 23 (AA.) - Sır SanlU 1 

Hor'ın dun veni gi söylevin bir hula a
sı çabucak gozdc:n geçirildikten sonra 
dün h mahfillerinde duyulan kır 
gınl k b 1 un oylev metninin tamamen 
ve di tlı brt surette gözd n geçiril -
mesi uı rine bır kat daha artmıstır. 

Söylevdeki lisan habeş resmi mah -
fillerini pek müteessir etmektedir. Ba
zı rniışahitler, habeşlcrin süel bakım . 
dan kendi kendilerinden başka kimseye 
güvenemiyeceklerine inanarak, hararetle 
rini degiştirmeleri ve bu u.nudsuzlukla 
geni§ ölçüde bir taarruza kalkmaları 

muhtemel olduğunu bildiriyorlar. 
İmparator henüz Edisababa'dadır 

Ve tahta cıktığmm ikinci yıldönümü o 
lan 2 ikinci teıJrİn tarihinden önce Des
sie'ye hareketi ihtimalli görülmemekte
dir. 

imparatorun Adisababadan hare 
ket ederken, merkezin garnizon kuman
danlığını Desaieden geri çağrılacak olan 
Veliahta bırakacağı ve garnizon mevcu
dunun. demiryolunu korumak için on 
beş bine ÇJkarılacağı bildirilmektedir. 

llobefler iwlyan meı•:.ilerine 
uzak 

Adua, 23 (A.A) - Geçen gece, ileri 
karakoJların bulunduğu yüksek arazi
de her iki taraf tüfek ateşi açmışlar • 
dır. Düşman bölgesinde yapılan hava 
keşifleri sonucunda, Tecaze ötesinde 
ve Gonda.r yakınında önemli düşman 

kampJarı bulunduğu anlaşılmıştır. 

ltalyan hatları yakınında dü~man 

kampları yoktur. 

Habeşleriıı yeni bir ihaneti mi? 
Asmara, 23 (A.A) - İtalyanlar tara 

hndan henüz işgal edilmemiş bulunan 
bölgelerin kabile başkanları yerli ordu
sunun Biyasal biuosu şefi kont Gherar
do deıta Portaya giderek Ras Seyumun 
kendi ordusu için biriktirdiği hububat 
depolarının anahta.rlarını teslim etmiş
lerdir. 

lıalyan uçakları t;alışıyorlar 
Adigrat, 23 (A.A) - İtalyan uçak

ları, doğu yaylası üzerinde bulunan 
Berru bölgesindeki şüpheli düşman 

gruplarını dağıtmıştır. Uçaklar bun • 
dan ba,ka Berrucutanın güneyinde bu.. 
lunan bir köyü bombardıman ederek 
yakmış ve Omager yakınındaki cepha
ne depolcı.rınr da tahrib etmişlerdir. 

1 ıalytı gene yalcınlıyor 
Roma, 23 (A.A) - Adua ahalisinin 

köle olarak parasız yol yapılmasında 

kullanıldığı, İtalyan kıtalarımn baskın 

yaparak hayvan gasbettikleri, halkın 

ise açlrk tehlikesi karşısında olduğu 

hakkında Adisababada çıkarılarak bazı 
yabancı gazeteler tarafmdn neşredilen 
haber ktsin olarak yalanlanmaktadır. 

l.ibyatl.1ı genel af 
Roma, 23 (A.A.) - Libya genel il 

bayı Mareşal Balbo, son günlerde stya -
sal mahkumlar için genel bir af ilan et· 
miştir. İsyan sebebiyle ağır hapis ce • 
zasına mahkı.1m 11 yerli salıverilmiştir. 
Mareşal Balbo bu affe layık olduklarını 
iabat edeceklerini umduğunu söylem· 
tir, 

Habeşi.ıctanda yllban(•ı dii.JJmanLıjı 
Adua, 23 (A.A.) - Stefani ajansı 

aytarı bildiriyor: Habeşistan içinde ya· 
bancı düşmanlığı 2ünden güne artmak
tadrr. Söylendiğine göre alman ve ame
rikah nrvanlar soyulmuştur. 

Öte tara(tan, Mogadişyo'dan yolla· 
nan biı telgrafa göre, Ogaden'de ge · 
çenlerde ctreyan eden harb sonucur • 
işgal edilen bir kalecikte bir İngiliz ma· 
kineli tiifeği huJunmuştur. 

Hcıbeşi3tanın Roma işgiideri 

Paris, 23 (A.A.) - Gazeteler, Sir 
Samuel Hor'un söylevinin geniş bir ar
sıulusal sükCıngözeterek yapıldığım söy
lemektedirler. 

Pöti Pariziyen, şu fikirdedir. 
«Güdülen sryasanm haklı gö terilme

sinı gözeten bu söylev çok kati bir eda 
aldığı yerlerde bile hiç sertleşmeden de 
vam etmektdir. l3u söylevde uzlaşıcı b"r 
lisan vardır. 

Maten diyor ki: 

c Bu soylev, yalnız İtalyan • habeş 
harbmda lngiltere'nin oymyacağı rolün 
istikbali için değil, fakat aynı zamanda 
genel sükun için de güven verici mahi 
yettedir.> 

Eko dö Pari gazetesinde Pertinaks 
diyor ki: 

c İngiltere, kendi başına harekete 
geçmiyecektir. Fakat, uluslar sosyetesi 
bapnsızhğa uğrarsa İngiliz sıyasasının 

esrarlı tarafları bakidir. Böyle bir du. 
rum, Avrupa'nın işlerini kolcıylattıra 
mahiyette değildir. Mademki uluslar 
sosyetesi nizamnamesinin Afrika'ya tat 
biki, bu nizamnamenin Avrupa'ya muh
temel bir tatbikini tehlikeye düşürecek 
mahiyette idi, böyle bir tecrübeye giriş 
memk daha doğru bir harket olacaktı. 

Figaro, şunJan yazryor: 

c Söylevin en önemli kısmı, İngilte
re'nin uluslar sosyetesi eserine neden 
bu kadar bağlı olduğunu izah eden kı · 
sımdır. ~giltere'yi idare edenler, ingi 
liz iaımoyunu, pakta doğru çevirmiş' 
ve bu paktın etrafında mistik bir hav 
yaratmışlardır. İngiliz kamoyunun iyic,. 
hazırlanmış olduğu bir sıradadır ki u -
luslar sosyetesi ile İtalya arasındaki 

kavga baş göstermiştir. B. Musolini bu 
psikolojik hakikatlerden haberdar ol -
muş olsaydı, başka türlü hareket cdercti. 
Çünkü, İtalya, her devlet kadar lngiltr 
re'nin Avrupa'da faal ve ihtiyatlı mev
cudiyeti ile ilgilidir.> 

Övr diyor ki: 

c Londra'daki tarafsu: gormenler· 
genel düşünüşlerine göre, Sir Samuel 
Hor'un söylevi, "vakit kazanıcı,. bir m . 
hiyet tatıyor. Onu, B. Baldvin'in söy 
levi ile yakınlaştırmak gerektir. Fran . 
sular, bu söylevi hiç olmazsa 15 günfuk 
bir düşünce devresi geçirecek olan in_ 
tiz sıyasasının bir duruş noktasını işa· 

ret olarak kar1Jılamalıdırlar. İıtikbal. 
henti% kararsızdır, ve Fransa, İngiltere
nin en önemli menfaatlerine uymıyac ,, 
olan hiçbir nsıulusal karar almıyacağr
nı !)imdiden kabul etmelidir. > 

lıalyan genıilerine ingilizlerlc luı
dise çıkarmamaları emredildi 

Roma, 23 (A.A) - İtalyan sıyasal 

çevenleri, italyan gemilerine, İngiliz li 
manlarmda 24 saattan fazla kalmama
ları için konulan yasağı, 1907 La Hey 
andlapasının fazla kesin bir tefsiri O

lara:. karfılamaktadırla.r. 

Harbın resmen ilan edilmiş o1ma • 
dığı hatırlatılmaktadır. 

Bununla beraber, hükümet Akdeniz 
deki bütün İtalyan gemilerinin !!Üvari. 
lerine çok ihtiyatlı hareket ederek in • 
giJiz gemileri ile herhangi bir haclise 
çıkarmamalarını emretmiştir. 

İngiliz gemilerinin italyan gemile 
rine selam vermekten kaçındıklarına 

dair bazı italyan gazeteleri tarafından 
yayılan haber, resmen yalanlanmakta • 

dır. 

lwlyaya İngiliz kömiirii geliyor 
Roma, 23 (A.A.) - Gazeteler, Royter 

ajansının, İtalyaya İngiliz kömürü gitti
ğini haber veren telgrafını yaymakta • 
dır. 

Bu hareketi, İngiliz kesin aıyasası • 
nın yumutaması şeklinde tefsire kadar 
gitmiyen gazeteler, İtalyaya giden bu 
ilk ingiliz yükünün zecri tedbirler ıı • 
yasasının tehdidi altında bulunan ingi
liğ kömür çevenleri arasında memnu • 
niyet uyandırdığını kaydetmektedir. 

Amerikanın cevabı bekleniyor Roma, 23 (A.A.) - Hükümeti tara 
fından geri çağrılan Habeşistanın Ro • 
ma işgüderi Negaclras Afevord, ved·ı 

için yônetker B. Suviç'i ziyaret etmiş -
tir. 

ı 
Vaşington, 23 (A.A.) - Dış bakanlığı 

Ccnevreden İtalyaya kar~ı alınan ted 
birleri bildiren ve bunlar hakkında 

Amerikanın diişünCP<'ITti hilrii.rmeye da 

vct eden büyük bir dosya almıştır • 
Buna. B. Ruzvelt izinden dönme. 

den önce cevap veritmiyecektir. 

/)eyli Telgrafın ltulyayCJ 
girmesi )'ll,<iUk 

Roma, 23 (A.A) - Haber verildiği
ne göre, İngiltere ile İtalyanın arasını 
bozabılecek yazılar yayan Deyli Tel -
graf gazetesinin 1talyaya girmesi ya
sak "dilmiştir. 

iş yeniden mnsaya mı düıecek? 
Roma, Z3 (A.A) - B. Suviç, ln • 

giltere büyük elçisi Sir Erik Dro • 
mond'u gi:iırü~ek üzere yanına ça • 
ğırmıştır. 

Soylendiğine gore habe' meselesine 
bir çozge bulunmak iızere çok önemli 
diplomatik bir çalışma harcanmaktadır. 

lttılya Libyadaki bir tümenini 
geri çekiyor 

Londra, 23 (A.A) - İtalyan müs • 
tetarı B. Suviçin Romadaki İngiliz bü
yük elçisine, İtalyan hükömetinin Lib 
yadaki İtalyan kıtalarmdan bN tümeni 
geri çekmek için enıiı verdiğıni bil _ 

ditmiştir. Elçi Sir Erik Drumımond'
un bunu ingiliz - İtalyan münasebatın 

da bir düzelme işareti olarak karşıla • 
dığını bildirmektedir. 

Royter ajanu, reıımt mahfillerin az 
çok ıhtiyath dav.randıklarmı bildiri -
yor. Bu İtalyan hareketine kartı lngil 
terenin ne suretle mukabele edeceği 

herhalde bugünkü kabine toplantısın

da görüşülmüştür. İtalyanın hita Lib -
yada fazladan iki tümeni olduğu kay. 
dedilmekteir. 

FRANSA'DA 

Fransız bakanlar kurulunda 
Paris, 23 (A.A) - B. Laval, ba -

kanlar kurulunda arsıulusal durum 
hakkında izahat vermiştir. 

Kurul: 
1 - Silah idhali, nakli ve taşınma-

sı, 

2- Asayişin muhafazası, 

3 - Toprak bütünlüğünü ve reji 
min müdafaa~ını temine matuf 1901 ta 
rihli Valdek Ruso kanununda yazılı 
tedbilflerin hızlandırılması hakkında 

üç kararname ile muhafaza teşkilatı _ 
nut 15.000 den 20 bine iblağı hakkın • 
da bir kararname kabul etmiştir. 

Hükümetin, bu kararnamelerle, halk 
cephesinde birleşen ve faşist cemiyet.. 
]erinin silahsızlandırılmasını istiyen 
sol kanat partilerini az çok tatmin et
mek istediği sanılmaktadır. 

Fransa pakta sadık 
Paris, 23 (A.A) - B. Lava! bugün 

parlamento dış işleri komisyonundaki 
diyevinde, Fransamn pakt vecibelerine 
sadık kalacağım ve gerekirse zecri ted 
birlerin tatbikine muvafakat edece~ini 
önce ltalyaya haber vermiş olduğunu 
söylemiştir. 

Bonrıi lıiikiim giydi 
Paris, 23 (A.A.) - Bayan Kotiyyon 

işinde meslek sırrını ifşa ettiğinden do. 
layı eski polis enspektörü Bonni altı 

ay hapse ve beş yüz fran kpara cezası
na mahkum edilmiştir. 

Bilindiği üzere Bonninin adı, Sta· 
viski mcsc1esi esnasında pek ziyade 
bahis mevzuu olmuştu. 

Uı\t.INIK Hı\HEKLER: 

B. Liıvino/ Moakovada 
Moakova, 23 (A.A) - B. Litvinof 

bugün Moskovaya dönmü,tür. 

Ceza giyen komiıacılar 
Sofya. 23 (A.A.) - Makedonya voy

vodaaını dağa kaldırmıı ve onu on dört 
aydanbcri ellerinde mahpus bulundur
muş <;)an L.0.R.I.M. Uycleri dün on 
be' a, hapis cezası giymişlerdir. Bu 
kurumun başkanı olan Mihailof, gıya. 
ben müebbed hapis cezası verilmiştir. 

• Zeplin balonu yola çıktı 
Friedrishaferı, 23 ( A.A) - kont 

Zeplin balonu, Crnup Amerikasrna 
doğru bu yılın on l>e"inci yolculuğuna 

tpugün çıkmıştır. 
1 

1 
B. Loyd Corc'un Sir Sa 
muel Hor'dan sorulan 

Londra, 23 (A.A.) - Avarn kwındra. 
sındaki müzakere s s r.da, B. I.oyd 
Corc si::ız alarak geçen i in i k~~.ınıJa 

Fransa ile ha ya ara mda ya nl\ mu

kavele hakkında izahlar i teır:" ~ vı: de. 

mis tir ki: 
··- Fransanm H e · st n::b e :.on o. 

mile ilgisi yoktur ve ltaly n öı:emll 
tavizler elde etmistır rr a ş!m<li t-
talya ile olan sınırını pratik s ı ırctt" mil
dafaasız bırakabilecek durunıJ~~ır 1;e 
bana söylendiğinr gem:, hu sun:l'e 18 

tümen kazanmıştır ki, hu kuv\ et alman 
ordusunun yarısına bedeldir. B··~ .. !n l. 
çin İngiliz hükümetinin de Fransa ta
raf mdan ftalyaya yapılan vad" benzer 
vaidlerde bulunmuş olup olmadığını öğ· 
renmek isterim.,. 

Sir Samuel Hor, bu sual" "hayır,. ce. 
vabınr vermiştir. 

B. Ldyd Corc. sözüne devamla, Stre· 
sada hangi İngilizlerin hangi İtalyan

larla özel surettr habeş meselesi hak. 
kında görüştüklerini ve ne görüştükle
rini sormuş vt' demiştir lı:i : 

••- O zaman bir taraftan Habeşia
tan uluslar sosyetesine ikinci müraca. 
atrnı yapmış bulunuyor ve öte taraftan 
da İtalyan askerlerinin gönderilmesine 
kuvvetle devam ediyordu. O zaman bir 
muhafazakar gazete tarafından verilen 
haberlere göre, Fransa ikinci kinundan 
eyl61e lı:adar, ıilah ve mühimmat ihracı 
yasağının mert olduğu üç ay da beraber 
olduğu halde, İtalyaya önemli mikdar· 
da şimilr maddeler göndermiştir. Bu 
maddeler silah cndü~risi için idi .• , 

Bunun üzerine. Sir Samuel Hor, 
fransrz hükümeti tarafından neşredil. 

miş resmi rakamlar bahis mevzuu olup 
otmadrğrnı sormuş, B. Loyd Corc bu 
haberin kaynağını gizli olarak kendi• 
sine bildireceği cevabını vermiştir. 

B. Loyd Corii bundan sonra zecri 
tedbirlerin tatbikinden müteessir ola.. 
cak devletlere tazminat verilmesi me• 

selsinden bahsetmiş ve bük\i..'Tletin bu 
hususta herhangi bir taahhüde girmiJ 
ve Akdenizde toplanan filonun tama • 
men veya kısmen geri alınması hakkı• 
da İtaJyaya vaidde bululllDUf olup oı. 

madığınr sormuş ve: 
" -. Zecri tedbirler sistemi önemU 

bir boşluk göstermekte ve bu da Al • 
manya, Brezilya ve Amerikanın bu iıe 
katılmamış olmasından ileri gelmekte· 
di.r.,. demiştir.,, 

B. Loyd Corc'un söylevine cevab ve
ren B. Eden, B. Loyd Corc'un herhalde 
bir tüphe havam doğurmak iıtediğinl 

kaydettikten sonra, kendisinin aak!tya· 
cak bir şeyi olmadığını, italyan . habeı 
anlaşmazlığının Streza konferansı gtın
deliğinde katiyen q,evcud bulunmarruı 
olduğunu ve bunun için Streza'da gö
rüşen üç bakanm buna dair biç bir me " 
sele ileri sürmemiı olduklarım bildir • 
miştir. 

İtalyan - habeş anlaş · 
mazlığı ve Lordlar 

kamarası 
J.ondra, 23 (A.A.) - Lordlar ka • 

marasıncla bugün italyan - habeş anla19 
mazhğı konuşmaları devam etmiştir. 

Dış Bakanlığı yönetkeri Lord Stan• 
hop, İtalya'nm kuvvetli, hoşnud ve mü• 
takar ol"ınasmda hükümetin fayda gör • 
dü~ünü bildirmiştir. Liberal Lord Mot• 
tiıton'un !talya'nm ablukası düşünill ~ 
düğil hakkındaki iddiam doğru değildir, 

Bu lordun Habeşistan'a bir tah'·itf 
heyeti gönderilmest hakkındaki teklifi· 
ne gelince, hükiimet bunu timdilik mU• 
nasip 'örmemektedlr. 

tord Stanhop bundan 80nra avam 
kamarasında seçim tarihinin teabitine 
sebeb olan Amilleri izah ederek dcmiı -
tir ki: 

'' - Ekonomik tedbirlerin teairlnf 
gösterebilmesi ir,in birkaç ay beklemeli 
la%1m gelecektir .Aynı zamanda, İtalya. 
girişmi! olduğu şeyin ne olduğunu giS • 
rünce, bu memlekette bir hayal inkisa• 
r. hasıl olacaktır. Bunun için hiik:: t 

$ene sonunıia anlasmaılığrn halli için 

{Sonu 6. rncı sayıfaıla) 
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Drş Bakanlığı yönetke 
rimiz Atinada 

Atina, 23 (A.A.) - Türkiye 
dış işleri bakanlığı yönetkerı dün 
asbaşbak:ın ve dış i~le·· bakanı B. 
Teotoki'yi ziyaret etmiş ve ken
disiyle uzun müddet görüşmüş
tür. 

İsveç elçisi gitti 
İsveç elçisi B. Bentzon, yanın

da hayam ve kızı olduğu halde 21 
ilkteşrinde Suriye ve Filistine git
miştir. Kendisi Ankaraya dönün
ceye kadar elçilik işleri işgüder 
ııfatiyle işgüderlik sekreteri B. 
Finne-Grön tarafından çevrilecek
tir. 

Yüksek Tarım ensti -
tüsünde 

Yüksek Tanın Enstitüsünde 
12 laboratuvar şefi doçentliğe, 7 
baş asistan laboratuvar şefliğine, 
5 asistan da baş asistanlığa terfi 
etmişlerdir. 

Telefon sosyetesine ve -
rilecek taksitler 

Cumuriyet merkez bankası, os
manlr bankası ve Doyçe oryant 
bank direktörleri İstanbul telefon 
sosyetesine verilecek taksitlerin 
talı vi lolarak mı, bono olarak mı 
verilmesini tesbit etmek üzere İs
tanbul üniversitesi riyaziye pro
fesörlerinden B. Fanmisesi eksper 
seçmişlerdir. 

Gayri müslimlerin 
askerlik dersleri 

Bazı okullarda türk vatandaşı 
olan gayri müslim talebeye asker
lik dersinin verilmediği anlaşıl
miştır. Bu hususta yapılan bir ta
mimle türk vatandaşı olan gayri 
müslim talebeye de askerlik der
sinin mecburi olduğu bildirilmiş
tir. 

Okullarda cumuriyet 
bayramı azadı 

Kültür bakanlığı okullara gön
derdiği bir genelge ile cumuriyet 
bayramı azadmm 28 birinci teşrin 
pazartesi sabahından başhyarak 
otuzuncu akşamına kadar sürece
ğini bildirmiştir. 

Madenler genel yar -
direktörlüğü 

Ekonomi bakanlığı madenler 
genel yar direktörlüğüne eski mu
amelat direktörü B. İbrahim Soy
kan atanmıştır. 

Yeni paralar geldi 
Yeni paralardan 25 kuruşluklar 

Finans bakanlığına gelmiştir. 
Bunların hüyüklüğü şimdiki beş 
kuruşluk bronz paralar kadardır. 
Elli kuruşhıklarm büyüklüğü de 
10 kuraşluk bronz paralar kadar 
olacaktır. Yeni paraların önümüz
deki bayramda piyasaya çıkarıla
cağı umuluyor. Yeni 25 kuruşluk
ların bir tarafında Atatürkün ka
bartması diğer tarafında da başak 
vardır. 

Yeni öğretmenler 
Bu yıl eylUl devresi içinde dip· 

loma alan öğretmen okulu talebe
lerinin sayısı 70 kadardır. Yeni 
diplomalıların illere taksimi işi 
bitmiş ve bu atanmaları onaylana-
rak ilgililere bildirilmiştir. 

ULUS 

• 

Dün elli bin İstanbullu Atatürk.e yapıl -
mak~ istenen y ağın~·ı laııetlPcli 

İstanbul, 23 (A.A.) - Atatür
ke yapılmak istenen suikasd dola
yısiyle bugün İstanbul halkı ta
rafından Bayazıd cumuriyet mey
danında tertib edilen mitingde, 
50.000 i geçen bir kalabalık bulun
muştur. Caddeler öğleden sonra 
curnuriyet meydanına bir sel gibi 
akan halk ile dolmuş bulunuyor
du. Saat 14 de tramvay servisi 
durmuş, her yerde dükkanlar ka
panmış ve cumuriyet meydanını 
doldurup taşan kalabalık, civar
daki binaların üstlerinde ve üni
versite meydanında yer almıştı. 

Cumuriyet meydanı, bayrak
larla süslenmişti. Havuzun önün
de hatipler için bir kürsü bulunu
yor ve söyliyenlerin kolayca du
yulabilmesi için her tarafa hopar
lörler konduğu göze çarpıyordu· 
Kalabalık arasında kız ve erkek 
talebeler, türlü esnaf cemiyetleri, 
ulusal endüstri birliği patron ve 
işçileri ve her sınıf halk seçiliyor-
du. 

Saat 15 de miting tertib heye
tinden B. Galip Bahtiyar, kürsüye 
çıktı ve Büyük Öndere karşı fena 
niyet besliyenleri telin ederek sö
zü hatiplere bıraktı. 

Kürsüye gelen üçüncü hatip, öğ
retmen Meliha Avni oldu. Meliha 
heyecan içinde, zaman zaman al
kışlarla kesilen söylevini verdi. 
Hasene İlgazdan sonra İstiklal 

lisesi direktörü Agah Sırrı, kürsü
ye geldi ve aynı heyecan içinde 
türkün atasına uzanan hain ve 
menfur e11eri telin etti. 

Kürsüye üçüncü hatip, öğret
men Meliha Avni oldu. Meliha 
Avninin hitabesi, manzurndu. Her 
cümlesi büyük bir alkış toplayan 
ve dinleyicileri vecde getiren bu 
manzume halkın, atasına bağlılı
ğını meydana vurmasına bol bol 
vesile verdi. Meliha Avni, man· 
zumesinin bir noktasında aynen 
sövle divorrln: . . . 

B. Baha Arıkanm bir 
tekzibi 

Ankara, 23 (A.A.) -
Ankara cumuriyet müddei u

mumisi B. Baha Arıkan, aşağıdaki 
tekzibin neşrini Anadolu ajansın
dan rica etmistir. 

22.l0.19'iS tarihli Haber gaze
tesinin birinci sayıfasmm aynı sü~ 
tununun. Ankara mahreçli tel~raf 
haberlerın~e bana atfen bir beytı
uat neşredı~ınektedir. 

19.10.1935 tarihli Ulus, Tan, 
Akşam, Cumuriyet gazetelerine 
yapmış olduğum beyanattan baş
ka hiç bir gazeteye tek bir söz 
söylemiş değilim. 

Telefonla malumat istiyen ga
zeteci arkadaşlara, tahkikatın ta
bii seyrinde cereyan ettiğini söy
lemekle iktifa etmekteyim.,. 

23.10.1935 
Cumuriyet müddei umumisi 

Baha Arıkan 

H ".'l 1kevinde yeni bir kurs 
Ankara haJkevi, bilgilerini ar

tırmak isteğile eve başvuran genç
ler için bir "tecim kursu,, açmağa 
karar vermiştir. Halkevi başkan
hğınr:ı ricası üzerine tecim lisesi 
direktörü B. Şevket Süreyya bu 
kursu idare etmeği üzerine almış
tır. 

Mirac 
. 

gecesı 

Receb aymrn yinni yedinci günü 

25-Z6 birinci teşrin cuma günü ak !:' ~mı 

(cumartesi gcr:esi) mira ç oldu ğ u ilan 

o1unur. (3130~ 

"Tam 18 milyonuz, ardında 
Ata türkün, 

"Gençlik onun yolunc!an dön
miyecek hiç geri. 

"Başımız yolundadır, türke 
can veren türkün, 

"O. hiç ölür mü imiş, dönün 
könekler geri. ., 

Sonra ,kürsüye sırasile Müçte· 
ha Salahaddin, İffet Oruz, ve Ce
malettin Fazıl geldiler ve s iddetle 
alkışlanan . birer söylev ~erdiler. 
Hitabeler hi!tikten sonra, Atatiir
ke, bir tel t"raf cekilmesine a1kı~

lar arasmil~ ve . tnnl11lukla karar 
verildi ve miting (bğıl ch. 

8 

A tal;;, 1-· • e <;Pl:•lnı tek raf: 

"Sana ve yarattığın mutlu dev
rime kıymak istiyen hainleri İs
tanhul. hiitiin yüreği ile lanetler. 

Bugiin cumurivet meydanında 
toplanan yüz binlerce halk, bu al
<;aklara karşı duydukları nefreti 
haykırdı ve sana uzanmak istiyen 
elleri daha snurfarda iken kelep
çeliyerek ne Atatück'e ne onun yii.
ce eserine kem göz atmak imkanı 
olmadığını bütün dünyaya anlatan 
cumuriyet hükii.metine inanmt ve 
güvenini herkitti. 

Bütün ti.irklük senin ve izinin 
<ırdmdadrr. İstanbul halkı artığın 
ufuklara senin bavraö·m ?ltmda 

vürümeğe and icmistir. Ve sana 
c::::ı.ldtracaklara göğsünü kalkan et
mistir. 

Ne mutlu bize ki, ulu atalarına 
ve onun yüce eserine candan bağ
lılıklarım yürekten taşan bir cos
kunlukla bir daha gösteren biitiin 
İstanbul halkının derin ve s:rsıl
maz saygı ve sevgilerini size ulaş
tırmakla bahtivanz ... 

Bundan sonra, seçilen bir he
yet, Taksimde cum11riyet anıtına 
giderek, halk namına bir çelenk 
koydu. 

"Türk Kuşu,, nun 
çalışmalan 

Türk hava kurumunun Türk
kuşu teşekkülü ç~lışnıaya başhya
h beş ay olmadıgı halde bütün 
Türkiyede yarattığı yankı göğüs
ler kabartacak dereceyi bulmuş
tur. Hele geleceğin dayancı olan 
bu günün gençleri arasmda coskun 
bir kaynasmaya sebebiyet vermiş-
tir. 

Son giinler :cinde kültür haya
tına da giren bu fikir, parlak bir 
baslangıcla Gazi E~itim enstitü
sil~de 'kenıUni göstermiştir. Ens
titü. derslerinin ~rasma haftada 
bir defa olmak üzere hir "havacı
lık .. dersi f"klemi~tir. İlk ders 22. 
10.1Q~5 sah günü öğleden sonra 
yaprlmıstrr. Uzman B. Romanof, 
enstitü atelve!>i.nde pl5.nörciilüğün 
P."avP.si. planörlerin vapıhsr ve kul
bınrlması h~kkm<la krsa hazr ma
tfim:ıt venlikten ~onra kıırumun 
otoh ·;.,ii il,. ve enstitii öğretmen-

lerinclen Vilrfan Ac::ir'in yönetimi 
altında 'T':;rkkuc::11 ;ıhmna CTidil
mic::tir. Birinci der" olmak d~lavı
sivle her ok111luva ikiser c1efa pla
nörlerle verrll" muv::ı?.ene nersi, ve 
ö<i-retmcn Vildan A c:;\re de kuru
mun mntörlü uçağı ile bir gezi yap
tırrlmrntır. 

'Bu derse hirinci grup olarak 12 
okullumuı: e-;rm\s ve e.encl,,.r1mi7 
bn '1cr~ten hfo1iik hir ktv~nc duv
m11~l::ırdır H~ft~ ir;n~c ikinc-i ~T 
mfa da avnı sekilt1P rlers verill"
rPk ve hu. sene nihavetine kadar 
.. :;,.,.,.p ktir. 

fl.,.r<le havacılık snrın1 önaer-
1f"ri nl.,r:~k gene o1mllnfarnnrzm 
i ı::itı" 1t>rin i ~~:-ı.Tnr~ v~zıvorttz: 
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Kamutavda 
Dün Fikret Sılaym başkanlı

ğında yapılan Kamutay toplantı
sında artırma, eksiltme ve ihale 
kanununa bir hkra eklenmesi hak
kındaki kanun projesi görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir. Gündemde 
başka bir şey olmadığından Ka
mutay cuma g~!nü toplanacaktır. 

Ekonomi Bakanlığının 
yeni bir kararı 

Türlü çıkat maddelerimiz hak
kında alıcı memleketlerden bazı 
şikayetler geldiğini gören ekono
mi bakanlığı bunun önütıe geçmek 
için yeni tedbirler almış ve ilgili 
tecimerlerimizin bu hususta önem
le dikkat gözlerini çekmiştir. 

Dış piyasalara aşağı kaliteden, 
kirli ve karı~ık mal göndermenin 

1
, memleketimizin genel asığ·lan ba
kımından ne derece zararlı oldu
ğunu söylemek bile çoktur. Teci
merlerimizin bundan sonra dış ül-
ke piyasalarına gönderecekleri 
malların temiz ve hilesiz olmala
rına çok dikkat etmelerinin bir 
yurd ödevi olduğunu unutmama
Jarr ta 7.ımdır. 

Türkiye genel kimyager -
ler kurumu kurultayı 
Bundan iki sene evet, yurdu

muzda calı~an Türk kimyagerle
rini bir araya toplamak ihtiyacı 

ve ülküsü He kurulmu~ olan "Tür
kiye Umum Kimyagerler Cemi
yeti .. nin üçüncü kurultavı ge~en 
cumartesi günü Relediye salonun 
da tonbınmıştır. İlk is olaral· Bü
\•ilk Ö,...rl 0 rimize ve hiiyüklerimi
ze karc:ı olan sonsuz saygı, sevgi 
v ha'?;1:ırmı tec;hit eden knrttltay. 
g-ecenlerıie öJP.n. kurumnn genel 
h1 c::kam Dr H 5.r11 MH~takm hatı

r~smı savg-r ve acı ile :Jnmıstrr. Bu 
kuru1tawfa, kurumun ilk kurulu 
sıında ?;Öz önüne ahnmrs olduğu 
gibi. esas nizamname tam ve top
lu bir kılığa sokulmuş ve ismi 
türkcelestirilmistir. Üc bucuk sa 
at süren toplanmanın sonımda ya 
pılan se<:;imde havsivet divanı icin 

Ankaradan saylav Ahmed Vefik 
Uluçay, Arzıman Nurettin, İstan 
buldan Prof. Nurettin Münşi, Mus
tafa Muhlis, Mehmet Halis; mer
kez heyetine: Vahyi Özarar, İs
fendiyar Esad, Kerim Öner, Dr. 
Bedii Şakir. Niyazi, Hayrullah 
Tevfik; mürakipliğe: Hamdi Ömer 
secilmislerdi.r. 

Y ll rd <laş: 
31 hirinci teşrin arrsnıhı

sal bir artırma ~ii11iirliir. 
Yurdda~ o ~ün diğt>r ulnı;;

lar<lan arri kalmamamız i<:in 
Bankaya az ıJn ol~a para ru
tır. 

I Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 

1 

23 Emin, 25 Misbah, 26 Cevdet, 
28 Talat, 30 Abdi, 3~ F~ik, 35 Nu
rettin, 36 Hilmi, 37 Hos:m, 38 Ah
med. 

1 it· A 3 

Yugoslavyanm Arıkaradaki y -
ni elçisi B. Branko Lazsrc:viç c! n 
Cumur Ba'.şkammıza gc.,.<>n mc':.
tubunu sunmuştur. Rı:y-.winiz, el
çiyi Çankayada, çalıP'in ulus ... / 
marşları dinlerken gö~ tcrmei:.te
dir. 

B. Fon J(eller U"e1Ji ....... 

Almanyanrn Ankaradaki yenı 
elçisi B. Fon Keller, önceden bil
dirdiğimiz gibi, dün sabahki eks
presle şehrimize gc!miştir. Res
mimiz büyük elçiyi. durakta ken
disini karşılıyanlarl~ birlikte gös
termektedir. B. Fon K.eller'e "ho.ş 
geldiniz,, deriz. 

Uraylar kurultayı 

hu~Ün a•:ıhyor 
(Başı l . cı sayı fada) 

Bu işleri inceliyecek komisyonlu 

h1.:men seçilerek çalışmalarına başlıya· 

caklardır. Bu komisyonlar için İç ba

kanlığında dayreler ayrılmıştır. 

Kurultaya verilmek üzere uraylaı~ 

birçok raporlar hazalanmıştır. Bu ra -
porlarda ileri sürülen dilekler sınıflan • 
dırılrnıştır. Bu arada iç bakanımızın baş
kanlığında kurulan 56 ttray, bayındırlık 
j,şlerinin (belediyeler imar heyeti) tara -
fmd. n yapılmasını, 57 uray da bayrn -
dı rhk işlerinin birlik kurulması surcti
le yapılmasrnı İ>temektcdir. 

Birıik kurulması için iki esas i1eri 
sürülmektedir: Bunlardan birisi urayh 

rın biribirlerine yardım etmeleri içi n hır 
lik, öteki de kredi bulmak ıcin birlik. 

62 aray da bayındırlık jı; , rinin ill .!r
de bayındırlık sosyeteler i k ırııhnak s•ı _ 
re tiyle yapılması lüzumımu ileri siir 
müştür. 

65 uray yol paralarınd ııa pay is• 

mekte, 4· uray kantar resminin yeniden 
kurulmasını, 30 uray kır bekçi:;' Ü•:n:tı 

alınmasmı, 47 uray da muh~;u:ık is.le 
rinden ücret alınmasını is temekt 4:r 

Hayatı ucuzlatma carcleri arasmd~ 

is e aCTk pazarlan n çoınlhhnno;ı, tasıma 
ücretlerinin indirilmesi, m·~ı yeti t' · , ,, 

Jcrlc harcayanlar arasındaki vastt<'I • 
azaltılmas ı giLi çareler gösterilmekte
J ir . 

Bu mevzuu gr.>zden geçirecek o1aıı 

,omisyonlar bur,Un ye y:-ı rın ealısmab . 

rrna devam ec1crdc hazırlr>rlıkt~n ~af . 

lım cuınartcı:;i günU kurultay genkuıu ~ 
luna sunacaklardır • 
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K.omşuiarımızda \ - - . / Biliyorm~sunuz 
neler oluyor? 1 yabancı gazetelerde okuduklarımızı ki ? . . 
001:.GARİST A N'DA: 

Gençlik organiza•yonu - La 
Bulgari gazetesinde okuduğumu
za göre Bulgaristan' da bu organi
zasyonun yapılması için tetkik ve 
hazırlıklar ilerlemektedir. 

Bu organizasyonun gayesi 18 
le 25 yaş arasındaki bütün bulgar 
gençlerini kuvvetli bir ulusçuluk 
havası içinde yetiştirmek, kuvvet
li ve refahlı bir Bulgaristan ülkü
süne bağlamak olacaktır. 

Bu gaye için meydana gelecek 
birlik istidadlı üyelerini teşvik 
edecek, genç nesli ihtilal devri 
büyük adamlarının zihniyetinde 
yetiştirmeye çalışacak, ruhlarda 
parolası "çalışma ve birleşmeyle 
ulusal kalkınmaya doğru,, olan ih
tilal devrinin faziletlerini yeniden 
tutuşturmaya gayret edecektir. 

Bu gayelerin gerçekleşmesi u
zun ve yorulmaz bir çalışma isti -
yecektir, harekete önayak olanlar, 
bu yolda gençlikten ve halktan 
heyecanlı bir yardım görecekleri
ni ummaktadırlar. 

Diğer yandan, pratik organi -
zasyon işi şehir ve köylerde hara
retle devanı etmetkedir. Gençler 
yığın yığın yeni birlikte rol al -
maya koşmaktadırlar. Birlik şu -
helerinin başına geçirilen gen r. -· J 

en istidadlr, en namuslular ara · 
smdan büyük bir dikkatle seçil -
mektedir. 

Bulgaristan' da işsizlik: - Ar
sıulusal iş bürosunun topladığı is · 
tatistiklere göre işsizlerin sayısı 
pek çok memleketlerde azalmak -
ta devam etmektedir. Yalnız İ§ -

sizliğin eskisine nisbetle daha art
tığı memleketler de vardır: Fran· 
sa, İspanya, Macaristan, Holanda, 
Polonya, İsviçre ve iki Ball:an 
memleketi: Yugoslavya, Bulgaris
tan. Ağustos 1935 de Bulgaristan
daki kayıdlı işsizlerin sayısı 34.369 
du. Bu mikdar 1934 ağustosunda 
25.330 ve 1935 nisanında 44.603 
dü. 

Bulgaristan işsizliğin önünü -1-
mak içinbirçoktedbirlere başvur -
muş bu arada hükümetin işçi al -
mak ve cıkarmak hususlarında ö
zel ıirket ve fabrikaları kontrol 
edebileceğine dair bir de karar -
name çıkarmıştır. 

Bulgaristan'ın iç durumu -
Elefteron Vima gazetesi Bulgaris
tan'ın iç durumunu tahlil eden bir 
yaztd& diyor ki: Belgrad'tan ... 
len haberlerden başka doğrudan 
doğruya Sofya' da da son hükümet 
darbesi meselesinin o/c 90 bükü -
metin bir manevrası olduğunu 
gösteren bazı alametler vardır. Bu 
meselenin, ilk hükümet bildiriğle
l'İnin gösterdiği kadar sarih olma 
dığı, bulgar hükümetinin sonra 
dan resmen verilmiş bazı haber 
lerin mühalagah veya doğru ol · 
madığını bildirmiş olmasiyle m-y
dana çıkmıştır. 

Şimdi Sofya'dan haber veril 
diğine göre Sof ya' da toplnm:ı.-ı 
ve bu meseleyi tetkik etmeye baş
lamış olan yüksek harb k-•rulu 
tevkif edilmiş subaylar hak' mda 
hükümetten açık deliller istem· ye 
karar vermiştir. Bunun neticesin· 
de, hükümet, bu subayl l ve 
sıv~a adamlarından bir ço~ -
l' .. T'hest ı,ıra!r:""-. !: zorPnd~ ka' ..,," 
br. Sofya sıyasal muhitleri, rl!<;er 
mevkufların da salıverileceği v. 
meselenin mahkemeye geçmeden 
kapablaca2ı fikrindedirler. Bu 
yüzden B. T oşef'in çekilerek ye 
rine B. Köseivanof'un baskanlı -
ğında bir kabine kllnılacağı hak -
landaki haberler d~ha ısrarla do 
}asmaktadır. 

Dr. HALİL ÇIRA Y 
NÜMUNE HASTANESİ DO

GUM VE KADIN HASTALIK
LARI MÜTEHASSISI 

Anafartalar, Otabatmaz apartmımı 3 

telefon 1228 
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ZECRi TEDBiRI"'ER l\'lESELESi 
Uluslar Sosyetesi ltalya'ya karşı zecri tedbirler alınmasına kar ar verdi. Bunların ilk saf hası, 

zecri tedbirler alınmasını karcı laştıran hükümetlerin, talya'ya silah ve cepane satmamağa karar 
vermeleridir. /talya zaten kendisi silô.h ve cepane yapabilecek · _,. umda olduğuna ve elinde bü
yük •toklar bulunduğuna göre, ilk bakımda tesirsiz kibi görünen bu tedbirler, harbın uzaması 
takdirinde ergeç tesirlerini gösterebilirler. 

Zecri tedbirlerin bir başka safhası da, ltalya'ya doğrudan C:~ğ ruya veya dolayısiyle ödünç 
para vermenin, İtalyan hüküm etine ve kurumlarına kredi açm ... '• gibi şeylerin ortadan kaldırıl -
mı§ olmasıdır. ita/ya, bu tedbirlere kar§ı önceden hazırlanmış olduğunu bildirmektedir. Harb 
devam ederse ltalya para bulmak zorunda olmakla beraber, lin .. n sal zecri tedbirler ltalya üze
rinde birdenbire büyük bir le$ ir yapacak gibi görünmüyorlar. 

Bütün bu olan bitenler de Fransa'mn durumunu güçleşti~r.: ' tedir. B. laval, ltalya'dan ya
na olan kuvvetlerle, Ul··slar Sosvetesi ve dolayısivle lnıriltere'den yana olan kuvvetler an.1sında
dır. Bu durumu bilen fnn:1tcrede, son kozunu oynamak için be:·· de Uluslar Sosyetesinden vaz
geçerek başka tedbirlere bas vuracaktır. 

Lecri tedbirler ı e sonm:ltırı 

15 Birinci teşrin 1935 tarihli Frank 
furter Saytrıngdan: 

Bundan sonrası ne olacak? Uluslar 
Sosyetesinin kararlan Ha.1>eşistanda ya· 
pılan harb üzerinde pratik olarak doğ
rudan doğruya bir tesir yapamadı. Zec
ri tedbirler konferansının tali encü. 
menleri İtalyaya karşı tertib edilebi
lecek ekonomik ve finansal tedbirleri 
hazırlamakla meşguldürler. İtalya ga
zeteleri şaşkınlık içinde, mukavemet 
edileceğini temin ediyorlar. Hakikatte 
ise, bir harbın, ekonomik zorluklar yü
zünden durdurulmaması lazrmgeliyor. 
mu3. Halbuki, dünya harbında merke· 
zi Avrupa Jevletlerinin abloka edilme
si sonucunda derme çatma şeylerin ha
kikiğ ihtiyaçların ne dereceye kadar 
yerini tutabildiği görüldü. İtalya eko. 
nomisi anlaşılan duruma göre bir tavur 
takınmaya karar vermiştir. Bu böyle 
olmakla beraber, öyle anlaşılıyor ki, 
Habeşistandaki süel hadisele.rin ala -

cakları şekil İtalyanın takınacağı tav
rı tesbit edecektir. Bir taraflı olarak 
İtalyaya silah sokulmasının yasak edil
mesi ve buna karşı Habeşistana serbest. 
çe sokulmasına izin verilmesinin tesir
leri ilerde görülecektir. Çünkü, yakın 
bir zaman içinde, İtalya, ne silah ve 
ne de cephane kıtlığından sıkıntı çek
miyecektir. Ardı arkası kesilmeden si
lah taşınması da gösteriyor ki, İtalya 
daha ileri yürümek için silahlı olmak 
niyetindedir. 

Herhalde itk ilerlemenin takılıp kal. 
ması, topoğrafik durumun zorlukların· 
dan ve arka ile bağların güven altına 

alınabilmesi için yol yapılması lüzu
mundan ileri geldiği şeıkJinde gösteri
lecektir. 

Cenevrede verilmiş olan zecri ted. 
bir kararı üzerinden hemiz birkaç gün 
geçmiştir. Fakat bu kısa müddet bile 
16 ıncı maddenin gerçekleştirilmesinin 

kolay bir oaşlangıç olmadığını göster 
meğe yetti. Bu yolun üstünde ayaklaıa 
dolanan birçok engeller var. Daha ilk 
adım atılır atılmaz, sosyett-de üye olan 
Avusturya, Macaristan, J\rna• ntluk gi
b: üç devlet. birge yold:uı ayııldılar; 

İsviçre it:e, ebedi tarafsızlığı ileri süre_ 
re!( büyük kayıt ve şart) H koştu. Sov. 
vdler birliğı ile Romanyd dan.ı şimdi

ıfr.:ı ileri biı hamle yaptıl:ır Bu i "~ ı 1ev· 
let, zecri tedbirlere katılmamış olan 

~le-. ıetlerin, kaçamak yolt. ul 'l ı dk knt 
lanılmamaıarı için kontro altına alın. 

ın.ıı ~ rını isti•·wrlar. Hatta Bay Tit,ıle. 
ko ile Bay Potemkin bu 1:'<onomi~< kon· 
trnı..n sos}, ı c-de üye olmı ·an J c" Jetlere 
re de tatbik edilmesini istiyorlar Bunu 
ısterken de, bu hususta en çok Birle
şik Amerika hükümetlerini dü~ündük. 
lcrini söyliyorlar. Zecri tedbir konfe. 
ran.sı içindeki bu ilk tepkiler de bir ta

rafa bırakılsın. takat. sağda ve solda, 
zecri tedbir~ere katılmanın. özel büyük 
fedakarlıklara lüzum gosterip göster

miveceği etrafındıı da kaygular baş 

gosterecektır. Bu fedakarlıkların ölçü. 
sü ise, ltalyaya ydsak edilece1< olan 

çıkat maddeleri iyiden iyiye tesbit e· 
dildikten ~onra anlas ılacaktır. Hiç şüp· 
be yok ki. bu ~ibi hesablann, teorinin 
pratikten wrılamıyacağını inceden in
ceye rlü ünnıu olan zecri tedbir yanı. 
nı tutanların sosyete toplantısmda he
men hemen elbirli ğiyle vermış olduk· 
ları karara uygun gelmesine imkan yok· 
tuı . Bu fed karlık . karara katılanların 
her bıri içın aynı ölçüde olamıyacağı 

tabıigdir Bu da adeta bir psikolojik 
m, hHit gibi Ulu~Iar Sosyetesinın hir 

ge cephesi iizerindc •esı rin göstere· 

cektir. Herhalde zaman unsuru çok 
mühim bir rol oynıyacaktrr. 

Geçici bir surette yapılacak olan 
herhangi bir tahdid herhalde. dünya 
ekonomisinın uzun müddet değişik bir 
duruma sokulmasından bamb!~ka bir 
anlamdadır. 

Zecri tedbir kararının sıyasal 

tepkileri daha kuvvetli olacaga benzi

yor. !talyaya karşı süel tedbirler alın
ması, Cene ... rede görüşülmedi. Büyük 
devletler, herhangi bir anlaşmayı güç 
bir duruma sokmamak için mutedil ha. 
reket edeceklerini anlattılar. Ancak, 
bununla her şeyi anlatmış olmadılar. 

Süel zecri tedbirlere kal'-ışmak korku
su yüzünden, hatta İngiltere ile anlaş
mak bile zor bir duruma giriyor. İşle
rin ilerdeki gelişimini şimdiflen kestir. 
mek çok güçleşmektedir. Bu gelişimin 
tarzı insanr birdenbire şaşırtacak bir 
şekil alabilir. 

Netekim Fransanın yarı resmiğ Ha· 
vas Ajansı tarafından, İngiltere ile f. 
talya arasındaki diplomasi ilgilerinin 

koptuğu havadisinin yayılmış olduğu
nu da bu gidişe katmak gerektir. Şim. 

dilik ortada. İngilterenin Cenevre 
platformundan çekilerek tek başına ve 
kendi hesabına bir sıyasa gütmek is
tediğine delalet eder bir şey oyktur. 

Böyle bir şey vapmağa kalkması, onun 
bugüne kadar gütmüş olduğu sıyasanın 
ruhuna büsbütün aykırı bir şey olmus 
olur. 

ltnlya~·a karşı kredi tıblolwsı 

15 ilkteşrin 1935 tarihli Deylı Tele
graf'dan: 

Dün Cenevrede toplanan telif komi
tesi, ltalyaya karşı 31 ilkteşrinde tat. 
bika başlanacak olan finansal zecri ted
birlerin projesini görüşmüştür. 

Bu tedbirler, finansal bir ablokadır. 

Bunda İtalyaya vasıtalı ve vasıtasız 

borç vermek, bankaların İtalya hükü
metine ve yahut italyan teşekküllerine 
kredi açmak gibi şeyler ortadan kaldı
rılmaktadır. Bu suretle İtalya ile zec. 
ri tedbirlere taraftar olan devletler ara
sında finansal kredilerin kesilmesi ka
rar altına alınmış bulunmaktadır 

İtalyanların bu zecri tedbirle.re ve 
bundan sonra alınacak olanlara 

verdikleri cevab, dünkü Tribuna gaze. 
tesinde çıkmıştır. Bunda İtalyanın bü
tün alınacak tedbirlere karşı önceden 
hazırlanmış olduğu bildirilmektedir. 

Bize soylcndiğine göre İtalya, Sin
yor Musolini'nin iş başına geldiği •n 
yıldanberi esasen borç almak usulün
den vaz geçmiş bulunmakta ve buna 
yeniden dönmek ıstememektedir. Fa. 
kat, ne de olsa, harbın ağır maı;rafları, 
giınün birinde herhangi bir istikrazı 

ve yahut ecnebi kredisıni ltalyaya hoış 

gösterecektir. 

Harbla gc'ien heı ay, İtalyanın altın 
istokunu ıızaltmakta. bu ı;uretle onu 
başkaların ııı vardımına muhtaç bir ha
le getirmektedir. Amerikanın. eski harb 

borçlarını kendısine karşı ö<lememiş O· 

lan İtalyaya paraca yardım edeceğine 

de ihtimal verilrmez. 

Almanyanın borç verecek parası yok

tuı. Olsa olsa bu memıeketın ıhracat 

tecimını artıraca~ı düşüniılebilırı;e de 
Almanya. bu tecimi normal haddinden 
ileriye götiıremiyeceğ; Lildirmıştir. 

Avusturya, Macariı.,a.ı ve Venczüel

la dünkü toplan tıoa reye iştirak etme
m•şlndir. 

Aqantin murahhası ise zerrı teJhır· 

ltre kendi mf"mlekcttnır iştıra k etlebıl-

tıesi için. bu {arcırın ,arlamentodan 

geçmesi lazırnge itliğini, parlamentonun 
ise şimdi tatil yapmakta olduğunu söy. 
!emiştir. 

Herhalde finansal tedbirlerde, eko
nomik tedbirlerde olduğu gibi sürate 
lüzum yoktur. 

Herhalde telif komitesi lngiltere
nin istediği şekilde önce İtalya üzeri
ne ekonomik tazyik yapmakla işe baş. 

lamahdır. 

Fransızlar, tedbırlere en ileri gelen 

maddelerden ba§layıp daha sonra diğer
lerine sıra getirmek fikrind edirler. Fa
kat bu başlıca maddeler. za ten harba 
girmek kararını vermiş olan İtalya ta
rafından önceden fazlaca tedarik ve de. 
po edilmiştir. Ondan dolayı, bu tedbir

lerin İtalya uzerine. birden büyük bir 
tesir yapacağını ummayız. 

Tesir1i ekonomik zecri tedbirlerden, 
İngilizlerin anladığı mana bu değildir. 

tcwal zorlu tınlar geçiriyor 

19 birinci te§rİn 1935 tarihli Frank. 
furter Saytung'dan: 

Hadiseler hızlaştıkça hızlaşan bir 
süratle sonuca doğru gidiyor. Bu ha
diseler, Cenevrenin zecri tedbir konfe
ransı ile büyük tıir incelikle zaman ka. 
zanmak gayesini güden diplomatlarm 
uğraşmalarını da geride bırakmaktadır. 

Haklı veya haksız olarak vaktiyle den
mişti ki, Sir Edvar Grey 1914 temmu
zunda tutacağı yanı kestirmek husU
sunda çok geç kaldı ve dolayısiyle har
bın patlamasına sebeb oldu. Bugünkü 
günlerin o zamanki buhranlı haftalar· 
la kıyas edilemiyeceğini biliyoruz. Fa. 
kat ne çare ki, B. Laval bugün aynı du
ı uma düşmüştür. Yorucu ve ustaca yap 
tığı işlere rağmen, Londra ile Romanın 
arasını bulmayı başaramadı. Bu anlar
daki tehlike ne Habeşistanda ve ne de 
Cenevrededir. Tehlike, kuvvetleri ço
ğaltmak diplomasısinin, görüşmelerin 

kudret denemesine çevrildiği bir zir
veye çıkmış olmasındadır. Belki Laval 

arada geçen ültimatom'a benziyen söz. 

leri yakalar ve onları yumuşatmağa mu
vaffak olur. 

Mısır - Trablus sınırındaki İtalyan 
kuvvetlerinin geri çekilmesine karşı 

ingilizlerin Akdenizdeki ana yurd do.
nanmasının büyük bir kısmının geri a· 
lınması teklifi üzerine durum gergin
leşmiştir. Belki Habeşistandaki süel 
hareketlerin durdurulması da ileri SÜ· 

rülecektir. Eğer doğrudan doğruya çok 

tehlikeli hir hal almış olan ingiliz . 
İtalyan hal tarzının gergin bir duruma 
girmesinin önüne geçmek istiyorsa, La
va! iste böyl~ ince bir iplik üstünde 
yürümek zorunda kalacaktır. Bugün 
Lava!. İtalya ve Faşist İtalya yanını 
tutan cereyanlarla uluslar sosyetesi sı

vasası güden ve dolayısiyle de. her
hangi bir Avrupa hadisesi karşısında 

ingili zlerin vardımına büyük bir önem 
vermekte ol:ın ve İngiltereye meville. 
ri nlan partilerin arasınrla bulunmakta· 
drı 

Önümüzdeki günlere nelerin bağlı 

hulunduğu. Fransada pek iyi hisscdi-
1
. • 
ıyor. 

Bugünkü günde hüküm yürüten bir 
•msur halirı alm1s olan Britanya sıkı 

tutuşunun Fıansa ile · 1talyada hayret 
uyandırdığı da büyük bir ihtimalle he 

~aba kat ı lahilir 

lngilizlenn arzuları, ne Cenevre· 
nin görüşme salonlarında ve ne de 
Fransanın dış bakanlığındaki konuş

malarda ezilip dağılmıştır. Bunun ter. 
sine olarak İngiliz arzusu, Uluslar Sos· 
vetesinin hemen hemen elbirliğiyle de· 

necek bir şekilile 111•r ilrn is nlan re z;ı 

Sağlık pasaportu: 

Bir fransız gazetesinde ok• ıdu
ğumuza göre Hitlerci gençler bun
dan böyle bir sağlık pasaportu ta
şıyacaklardır. Bu pasaport, okul
larda ve kamplarda teftiş yapan 
bölge doktorunun her isteyişinde 
gösterilecektir. Her iki senede bir, 
Hitlerci genç, sıkı bir muayeneye 
tabi tutulacak ve bu muayenenin 
neticesi sağlık pasaportunun üzta -
rine kaydedilecektit'. 

Tolstoy~un yıldönümü: 

~ 20 Sonteşrin günü, Tolstoy,. 
un ölümünün 25 inci yıldöı;ıümü, 
Sovyetler Birliğinde büyük tören
le kutlanacaktır. 

Moskova'da büyük yazarın ha
tırasına ayrılmış olan özel müze 
Tolstoy'un mektublarından, notla
rından ve elyazılarından zengin 
bir kolleksiyon'a sahihtir. 

Bu müzede yazarın çok sami -
mi dostu Çertkov taraf mdan ve -
rilmit zengin kolleksiyon en önem· 
li kısmı teşkil etmektedir. Bu kı -
sımda, içlerinde bir çok romanla
rın tam asılları da bulunmak tİ"z
re, Tolstoy'un el yazrsiyle 74.C"'O 
sayıfa . T olstoy'un dostuna ynz -
mış olduğu 917 mektub ve biiyük 
romancıya muhtelif khn,eler ta -
raf mdan gönderilmis 15 OQO mek
tub vardır. Bu vesikalar arasında 
T olstoy'un hatıra defterleri ayrı -
ca pek büyük bir kıymet taşımak
tadır. 

Tolstoy'un karısı Scfi Andri -
yevna'nm kolleksiyonları da ız 
zaman önce müzeye ilave edil -
miştir. Bu kolleksiyonlarda yaza
rın karısına gönderdiği 10.000 
mektub vardır. 

Göz yaşsız ölüm: 

§ Bundan birkaç güı önce, 
Paris'in çok tanınmış komiği Dra
nem 66 yaşında ölmüş ve cenazesi 
kaldrrılmrştrr. Ölmezden az önce 
yaptığı vasiyetinde, dostlarına, 
''başka zamanlar her vakit gül -
dürdüğü sahneye bu son çıkışın -
da gözyaşı dökülmesine taham -
mül ed~miy,.cei?'ini,, sövlemiş ol -
ması dolayısiyle cenaze alayında 
yalmz en yakm dostları bulunmuş
tur. Bu bize.vaktiyle doğu ülke -
lerinden birinde ölmüs olan çok 
tanınmış bir komiğin, ölümünü de 
gülünç yapmak için son nefesini 
kahkahalar içinde vermiş oldu -
ğunu habrlattı. Hakikaten ı 
büklüm olmuş bir halde cesedi .o
ğuyan komik sırt üstü yatırılınca 
ayakları havaya kalkmış, bacak· 
ları düzeltilmek istenince de sr.·tı 
yere ~elmemiş. Bu dun1m karşı • 
sınd ... da gülmekten başka yapıla
cak bir ~ev kalmamıı 

Nil kur~anları: 

§ Bundan birkaç gün önce Luk
sor yakınlarında büyük bir kaJ .k 
devrilerek içindeki yüze yakın yol 
cu Nile d,!tülmiiştlir. Kadın ve tr 
kek olmak lizere elli ki!=İ boğul -
mu~h1r. 

tedbirı kaıariyle daha çok kuvvetlen
miştir ki, bu arzuyu şimdi, biiyük B r i· 
tanya tarihinin her büyük anında oldu
ğu gibi, bütün kesinliği ile karşımıza di· 
ki1mis görüyoruz. lngilterenin artık 
son kozunu oynamakta olduğuna hiç 
şüphe yoktur. "Cenevre ile veya Cenev
resiz .• formülü artık bahis mevzuu ola-

,,. maz. Eğer doğrudan doğruya hissedi. 
lecek dere:ede zecri tedbirlerin mlies
sir olması düşünülüyorsa, bu, ancak ab
loka ile varı ılahili r 

Bu ahlokanın tathikinde en büvük 
pay Britanvıının donanmasına düsmek. 
terlir. 

İngiltere Ulus l aı Sosy etesinin man
dateri olarak Jlrtaya çıkıyor. Ve ne
tekim bu ablokada, pasif şekilde bile 
olsa, Fransızların da birlikte çalışma. 
tarı Iazımg<'ldiği iddiasını da buna da
yatmaktad:ı İşte Fransa Cenevre ala
n ında Uluslar Sosyetesi .. adakati ile 
ftatya dostluğu ar. sınıfa ikisinden hi. 
r is; ni seçmek gılıi ço1: ror u bir d~ıru-

rna d i.i~mii · ür 
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Atati rk için kötülük düşü11enier Türkiyenin sesini dınlesinler 
(Başı 1. ci sayıfada) 

lfurMula: 
Bursa, ll (A.A.) - Sonsuz heye -

can ve bağlılıkla bir yürek, bir dilek 
hRlinde kaynaşarak toplanan, alanları 

dolduran bursalılar sönmez ışıklarına, 

lJlu Onderlt:ı ine uzatılmak istenilen 
mclun kiista nefret ve gayz dolu feryat
larla lanet ederken bütün varlıklarının 
yolunda aiper olduğunu tekrarladılar. 

Yurdda her şeyimiz sensin .. Senin yo · 
lundan ayrılmamağa. sana gelecek her 
•eye haş koymağa andiçtik. Saygı ile 
bildirir saglığını dileriz. 
Bur<>a r .H .P. llvönkurııl başkam Konuk 

Ço,.umtltı: 
Çorum, 21 (A.A.) - Türkiyemizin 

gôz bebeği Atatürk'ünü ve dolayısiyle 

türk ulu unu can evinden vurmak itJti 
y n bir kaç hainin melanetlerini bu -
gun ışitcn Çorumlular hainleri lanet -
lemitler ve sevgisini kalblcrinde taşı -
dıkları yüksek şahsiyetinize minnet ve 
fükran duygularını ttkrarlıyarak sağ 
lıklar dilemişlerdir. 

Mitin~ komite i başkanı Özenç 

G;;nerule: 
G 'nen, 21 (A.A) -Bugün uray ku 

rulu onı.indc toplanan binlerce halk 
biıyük şahsiyetinize yapılmak istenen 
auikıocıdı nefretle telin etmiş ve Ata -
ttiıık'leri için yürekten bağlılıklarını 

tekrarlamışlardır. Memleketin derin 
saygı ve sevgilerfoi sunarız. 

Gönen halkı namına Akcalı 

Sımlırgıtlıı: 
Sındırgı, 21 (A.A.) - Sındırgı halkı 

Ata türkümüze karşı hazırlanan sui -
kasd teşebbüsiınden dolayı son derece 
asabiyetle ve tam bir kütle halinde top 
]anarak hadıseyi ve müteşebbislorini 
lanet ve istik-rahla anmıştır. Halkımız 
tamamen bütün Türkiyede olduğu gi -
bi çok kıymetli ulusal şefimiz Atatür
kümüze canla başla bağlıdır. Sındırgı 

lıların cumudyetimize ve onun Yüce 
Başkanına bağlılıklarını bir kere daha 
arzcderiz. 

Sındırgılılar adına Varol 

Sındırgı, 21 (A.A) - Bütün türk 

dünyasına ulusal benliğini öğreten tür
kün göz bebeği Atatürke uzanmak isti
dadında bulunan pis ve nankör elJeri 
Sındırgının baştan başa devrimci ve 
cmnuriyetçi halkı büyük bir miting ya 
paru nefret sesleriyle telin etmişler 
dir. Sındırgılılar Büyük Önder ve ya-
1'8tıcı tefleri Atatürk'lerine candan 
bağlılıklarını bir kere daha minnet ve 

tazim duygulariyle bildirirler. 
C. H. P. ba§kanı .Ali Reşad 

Kef(Ulda: 
Keşan, 21 (A.A) - Sana ve ülküne 

kk yürekle candan bağlılığımızı yal -
nız ve yalnız senin ~ yarattığın du.. 
rum için yapdığımızı andla söyler ve 

alçaklara lanetler ederiz. 
C. H. P. başkanı Yenice 

Hursada: 
Bursa, 21 (A.A) - Türkiye Cumu

riyetinin ve büyük türk devriminin 
ku.rucusu olan yüksek varlıgınıza canı
nı venneğe ahdetmiş olan bizler yüce 
şahsiyetinize karşı yapılmak istenen 
suikasdı derin bir tiksinti ik karşılar 
ve sana candan bağlılığımızı bir kere 

daha haykırırız. 
Halkevi ba!jkanı Kulen 

Edrenıitte: 
Edremit, 21 (A.A) - Yiıksek tüık 

varlığını belirten en bıiyüğümüziın kut 
sal hayatına yapılmak istenen suikasdı 
göz yaşları ve lanet duyguları ile kar
şılıyan butün Edremitliler hükümet 
meydanında yaptıkları mitingde Biiyük 
Önderimize candan baglılık ile saygı -
larını bildirdi. Ve ç.ok yaşamasını dile

diler. 
C. H. P. genyönkurulu başkanı Cev_ 

det, Halkevi başkam Faruk . 

lsıcmbultla: 
İstanbul, 21 (A.A) -Türk ulusunu 

esırlikten kurtaran aziz va.rlığınızı ca

nımızdan üstündür. Göz bebeğimiz gi -
bi sakındığımız yiıksek varlığınıza kıy 
rnak istiyen hainler bu suikastJeriyle 
yurdumuzun kurtuluşunu da yıkmayı 

göze alan alçaklardır. Cumuriyet devri 
nin feyzi ile meydana geJcn ulusal en
diıstri de kuruluşunu ancak sana borç
ludur. Şahsiyetinize kasteden hainle -
rin bu alçaklığını bütün endüstri er -
babı tekmil işçileriyle beraber lanet e

der. 

lsıanbııl endüstn birliği başkanı 
Dokuman 

Kllrgulu: 
Kargı, 22 (A.A) - Ulusumuzun U

lusu'na bir suikast tertip edildiğini 
dinmez acılarla duyduk. Cumuriyet a -
]anında köylülerimiz anıtınız öniinde 
toplanarak teşebbüslerini lanetle karşı
ladığımız canilerin yok ediJmesini hc

eycanla diledik. 
Köyümüz adına Talat 

A kstırtı~·da: 
Aksaray (Konya) 22 (AA) - Sana el 
uzatanları lanetliyerek sana kartı yü. 
reklerimizde beslediğimiz en büyük sev 
gilerimizi ebediyen yaşatmakta oldu -

ğumuzu yüksek katı.na sunarız, 
Bütün okulı.mıuz öğretmen ve ög -

rencileri en değerlimiz ve varlığımızın 
sonsuz atası Bizi ellerinizden öperek 
saygı il bağrınııza basar hainlere la -

neti« ederiz 

Orta olcul direktörü Yalvacar, orta 
okul son sınd f)a'·:.nı Talat 

Gölpıgarda: 

Gölpaza.r, 22 (A.A) - Büyük dev
rimi ve kuruculuğunuzu çekemiyen al
çakların teşebbüsünü lanetle 'kar§ılar 

ve seTgili phsiyetinize uzun yı11ar sağ 
lrk ve esenlik dileriz. 

Gôlpazar idman yurdu 

A l.·ş,,lıir,/e: 

Ak.şehir, 22 (A.A) - Sana değil UL 
kene el uzatacak, daha uzak illerden di 
kilecek kem gözleri taşıyan. kafaları 

kıımağa and içen yarattığın ülkenin ço 
cukları senin için yaşadıklarını bağı -
rı.rlarken daha ç.ok seneler başlarında 
bulunmanı candan diler ve melunlara 
(utansınlar, kahrolsunlar) diye haykı
rırlar. 

Akşehir birleşik yapı işleri esnafı 

adına Eren El 

Akşehir, 22 (A.A.) - Mutlu varlıg. 
na göz diken hainlere gençlik adına la
net ederken yolunda her zaman için ka 
nımızı son damlasına kada.r akıtacağı
mıza bir defa daha and içtiğimizi bildi 
rir ve uzun seneler yaşıyarak milleti -
mizi daha yüceltmeni candan dileriz. 

A kşchir idman yurdu 

Mucunfo: 
Mucur, 22 (A.A.) - Büyük kurtarı

cımızın öııderlikleriyle birçok devrim
ler yapan güç ve kültür alanındaki ta. 
rihsel yerini alan türk ulusunun bu i
lerleyişini çekemiycn, yurdda parlıyan 

eşsiz ışıkların kuvvetiyle gözleri kama
şan şaşkın suikastçıların yakalanması 

haberini sevinçle alan ilçemiz halkı hü. 
kümet meydanında yüce Atatürkün büs· 

tü önünde toplanarak Ulu öndere sui· 
kast yapmak istiyenlere karşı coşkun 

bir lanet ve nefret gösterişi yaptılar. 

Atatiırkümüzün ebediyen basımızda var 

olmaları dilekleriyle içten bağlılıkları. 
na bir kere daha and içtiler. 

Mucıır Partı Ba§kam Cender 

1'osymlll: 
Tosya, ıı (A.A.) - Büyük kurtarı

cımıza alçakça yapılmak istenilen kas
tı duyan köylü ve şehirli binlerce halk 

şimdi cumurluk alanında toplanmış çok 

hararetli söylevlerle bu kirli ellerin 
meydana çıkarılıp hemen kırılması ö
rcmle istenmiş ve alçaklar lfinetlenmiş· 

tir. 
Miting ydpanlar adına Parrı ba§kam 

Kalfa Oğlu 

Bllndınıımltı 

Bandırma. 21 (A.A.) - Bugün cu
muriyet alanında toplanan biz bandır· 

malılar 15 mılyon türkün kalbi olan sen 
önderimize bırkaç alçağın hazırladığı 
suikasti bütün yüreğimizle lanetledik. 

Yapılmak istenilen suikastin sana de. 
ğil kurtardığın türk ulusuna oldugunu 

ve ulus var oldukça sana ilişilemiycce· 
ğini bir daha acuna ilan ile yarattığın 
eseri koruyacağımıza tekrar andiçtik. 

Bandırma adına sezgin 

G;;I pa~ırtla: 
Gölpazarı, 22 (A.A) - Büyük dev

rim ve kuruculuğunuzu çekemiyen al
çakları giripnelerinden ka.rgın olan 
sngili şahsiyetinize uzun yıllarla ıağ 

]ık ve esenlik dileriz. 
C.H.P. başkanı Güvnedik 

1'urgtıtluda 

Turgutlu, 21 (A.A.) - 20 bln Tur
gutlu halkı bugün toplanarak yurdu
muza ve ulusu kurtaran ve bugünkü u. 
lusal varlığımızı kuran atamıza el u· 
zatmaga yeltenen hainleri, alçakları la
netlemiş, cumuriyet ve başbuğuna can
dan baglılığını bir kere daha .göster. 
miştir. En büyügunden en ufağına ka
dar bütün Turgutlu halkının candan 
baglılıgını bildirmek ödevini yapmama 
miısaadenizi yalvarırım. 

Turgutlu miting başıaını Talat Özkan 

M. Kt>11wlpu~mlu 
Mustafakemalpaşa, 21 (A.A.) -

Yuksek varlığınıza fena maksatlarla el 
uzatmak istenildigini duyan halkımız, 

cumurluk alanında toplanarak hainlere 
kalbinden kopan kinlerle nefret ve la· 
netleri haykırmıştır. Yurdumuzun ba
şında uzun yıllar kalmanızı ôzden dile. 
yerek en derin saygılarını sunarlar. 

C. H. partisi başkanı hidayeı 
Şarbay Niyazi 

KıuJay başkanı Dr. Kazım Şener 
Hava kurumu başkanı Çelen 
Çocuk Esirgeme kurumu Rilaı 

Ôğretmen/er adına Cahid 

lH i 1".'f'"' 
Milas, 21 (A.A.) - Ulusumuzun göz 

bebegi türkün büyük kurtarıcı ve ku
rucusu olan 1>üyük atamıza kıymak İS· 

tiyen bir hain ve serseri çetenin cenup· 
tan içeri girdigini işiden biıtiın Milas. 
lılar toplanarak sana kıymak istemek 
sefilliğini gösteren hainlere ve onun 
yardımcılarına lanetle haykırdılar ve 
büyük şefimizin uğrunda kendi kanla
rını her vakit akıtmağa hazır bulunduk
larına andiçtiler. Ulusunla çok yaşa 
Atatürk. 

I Hptırtmlu: 

C. H. P. başkanı Çetiner 
Şarbay Nazmi 

Isparta, 22 (A.A.) - Türkün biricik 
göz bebeği yüksek varlığınıza karşı ha
zırlanan melim teeŞbbüsü bütün kalbi
mizle telin eder, esemenJiğinizle gö
nenç duyan ispartalıların ölmez bağlı
lık ve saygılarını sunarız. 

P.D.D., Halk Partisi başkanı Kutlu, 
belediye reısi M. Atabakan, halkevi 
başkanı Aksu, ticaret odası başkanı Ka
mil 

Diytırbekirde: 

Diyarbckır, 22 (A.A.) - Öziamüz 
kendisinde ve kendisi özümüzde yaşa
yan, varlık VC benliğimizin timsali O· 

lan siz ulusal önderimize karşı vatan· 
sız ve alçaı< bir çetenin hazırlamıı ol
duğu suikast teşeıbbüsünü bütün diyar
tıekirliler bugün bir araya gelerek bir 
ağı dan nefretle ve lanetle karşıladılar 
ve si.t Ulu Önderimizin her işaretine 
yıldırım hızıyla. koşacaklarına ve yolu· 
muzda inanı, sevgisi ve varlığı ile ta§· 
.uadan yürüyeceklerine bir kere daha 
and içtiler ve size uzun ömürler diledi
ler. 

Halkevi başkam Çu~ukçıı 

Adapmsanndoı 

Adapazarı, 22 (A.A.) - Bir takım 
vatansız alçaklar tarafından şahsınıza 

kaı şı beslenen hiyanet fikrini işiten il
çemizin her sınıf halkı bugün cumuri
yet alanında toplanarak bu alçaıklıga 

önayak olanları nefretle andı. Btiyük a
tasına uzun yıllar türk ulusunun ba ın
da kalmasını yürekten diledi ve derin 
saygılarını sundu. 
C.H.P. ilçe yönkııml b şkam Doı:ancı 

Muğlada: 
Muğla, ?2 (A.A.) - Size kıymak is

tiyen hainlerin ele geçirildiğini duyan 
bütün Muğla halkı cumuriyet alanında 
toplanarak hainlere lanet etti ve size u
zun ömürler diledi. Gençlik coşkun 

gösterilerle size bağlılıklarını ve sizin 
yolunuzda her fedakarlığı yapmağa ha
zır olduğunu sonsuz saygılarla bildır

di. 
Muğlalılar adına Ôkmen 

l:zmirde: 
1anir, 22 (A.A) - Sen bizim göv. 

demizin başı, biz senin başının gövde
siyiz. Bize değmeyen kurşun sana de. 
ğemez. Sen türk milleti kadar ebedi • 
sin. Başımızda sağ ol. 

lşçi esnaf kurumları birliği genel 
bürosu şefi Osman 

Tepekiiyde: 
Tepeköy, 22 (A.A) - Yurdu, ulusu 

uçuruma sürüklemek için yapılmak is.. 
tenen alçaklığı duyduk. Acı göz yaşla
rı döken çocukların kutsal varlığın yo 
)unda ôlmeye hazırdır. Ataya yan ba. 

kan gôzler kör olsun. 
Torbalı C. H. P. başkanı ve şarbay 

N. Coşkun 

Galaımla: 
Galata, 22 (A.A) - Milletin göz 

bebeği olan şahsına karşı vatansız, türk 
milletiyle alakası o1mıyan kimseler ta
rafından hazırlanan fena hareketi te • 
lin eder ve seni daha çok yıllar fela • 
ketlerden kurtardığın milletine bağış • 

lamasını Tanrıdan dilerim. 
Selim B. Çamlıca 

Fethiyede: 
Fethiye, 22 (A.A) - Tü.ı1kUn ulusal 

varlığı ve benliğinin kendisi olan eşsiz 
şahsınıza yağınç düzen serserilerin bu 
en hain cüretlerini telin eder. Fethiye

lilerin en candan ve bütün varlıklariy. 
le bağlılıklarını yülmek huzurlarına öz 
tazimlerimizle arzeckriz. 

Fethiye C.H.P. ilçe yönetim Jrurul 
bapallı Hilmi 

Sarbav Baha Kimi/ 

lsmiııe: 
İzmit, 22 (A.A) - Sana ve acnın 

y-.rattığın devrime te« yürekle bağlı -
yız. Öndcrliğinlc yaşıyacağmıza aon _ 
suz inancımızı bildirir, alçaklara · 'let
ler yağdırırız. 

Kocaeli 6ğretmenleri adına b~kan 
Kamran 

- Say1/ay1 çeviriniz • 

Vl.U.S'un romanı: Tefrika: 17 - Tilki, kümesler için, ancak ilkbaharda, 
yavrularını beslediği sırada tehlikelidir. 

ışıklar, birer kalb gibi, çarpıyordu. Karanlı
ğa gözleri alışık olan Terez'le Rober, yerle
rini iyice bildikleri eşya arasında, raha~ça 
dolaşıyorlardı. Terez ayakta, arkasını ateşe 
dönmüş, kendini ancak görebildiği endam 
aynasının karşısında saçlarını toplarken 

rak, iyice biliyordu. Fakat bunu, sonu gel· 
mek üzere olan bir nazlanış sayar gibi gö· 
ründü. - -------

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anarol FRANS 
Tiirkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Pol Vans, Madam Marten'e yaklaşarak: 
- Senato üyesinin adını öğrendim: 

Juaye imiş ve bir grupta asbaşkanmış. 2 ilk 
, .mun adiyle bir propaganda kitabı yazmış. 

General devam etti: 
- Hava cok kötü idi. Şemsiyeye sığın

' ıı. Lö Me~il orada idi. Canım sıkılıyor
du. İçin için benimle alay ediyordu; bunu 
iyice anladım. Sanıyordu ki, ben general ol-
duğum için. rüzgarı. doluyu ve sulusepkeni 
sevmek zorundayım. Bunun manası var mı? 
Rotil havadan hoşl2nmama.zlık etmediğini 
v ~ önümüzdeki hafta içinde, bir takım dost-
1 "yle tilki avına gi1eceğini söyledi. 

Bir an susuldu; general tekrar basladı: 
- Ona o-ideceği avdan zevk alma ını di

le im, faka; ken ~· ine imrenmem. Tilki 3'" 
güzel bir şey degildir 

Montessiii: 
- Fakat faydalıdır, dedi. 
G"ı ral omuzlarını sı 1 \:ti: 

Montessüi cevab verdi: 
- Tilki kümes hayvanlarına ada tavşan

larını üstün tutar. O, kurnaz bir avcıdır ki 
çiftlik sahiblerinden çok avcılara zarar ve
rir. Bu işi bilirim ben. 

Dalgın olan Terez, kendisine bir şeyler 
söyliyen prensesi işitmiyor, düşünüyordu: 

- Paris'ten gideceğini bana haber hile 
vermedi. 

- Ne düşünüyorsunuz yavrum? 
- Önemli hiç bir şey. 

I\ 

Karanlık, gürültüsüz, pencere ve kapı 
perdeleri, yastıklar, ayı postları ve doğu ha
lılarının sesi boğduğu küçük odada kılıçlar, 
yeniden yakılmış ateşin panltılariyle, du
varların kaplı olduğu kreton basmaları, atış 
mukavvaları ve üç kıştan kalma bozulmuş 
kotiyyonlar arasında, kıvılcımlanıyordu. Gül 
ağacından çamaşır dolabı üzerinde, bir spor 
kulübü tarafından mükafat olarak verilmiş 
bir gümüş kupa duruyordu. Geridon'un bo
yalı porselen plakaları üzerine konulmuş, al
tın yaldızlı tunçtan çiçeklerle süslenmiş, 
kıristal bir vazodan beyaz leylak dallan sar
kıyordu: ve her yanda. ılık gölgeler içinde 

Rober de bir cigara yaktı. Terez, ne lamba. 
fte mum aramaksızın, üç yıldanberi elinin 
erişeceği aynı yerde duran Bohemya billo
m kaseden firkete alıyordu. Rober, onun 
saçlarının koyu altın ırmağı arasında hızlı 
hızlı ışık parmaklarını gezdirdiğine bakar
ken gölgede tunçlaşıp katılaşan yüzü sırlı, 
adeta kuşkulandırıcı bir ifade alıyordu. Te
rez konuşinıyor<iu. 

Rober: 
- Sevgilim, artık kızgın değilsin, değil 

mi? dedi. 
Ve cevab vermesi, bir iki kelime olsun 

söylemesi için onu sıkıştırınca: 
- Dostum, size ne söyliyeyim ki? Gel

diğim vakıt şöylediğimi tekrarlamaktan 
başka ne yapabilirim? Yapacağınız işleri 
general Larivyer'den öğrenmeği tuhaf bu
luyorum. 

Rober onun hali küskün olduğunu, so
ğuk, kendi içine büzülmüş ve her vakit onu 
o kadar tatlı yapan kendinden geçişi esirge
miş haliyle vanında kalmış olduğuna baka· 

- Canım, size şimdiye kadar izah ettim. 
Söyledim ve gene tekrar ederim ki Larivye
re rastladığım zaman, ormanında tilki avla
mak için Komon'a vermiş olduğum vadi ha
tırlatan bir mektubu henüz almış ve hemen 
cevabımı da vermiştim. Bunu size bugün 
haber vermeyi düşünüyordum. General La
rivyer'in daha önce davranmış olmasına esef 
ederim, fakat ne ziy .. nı var! 

Kollarım basma doğru kaldırmış olan 
Terez ona doğru dönerek sakin sakin baktı 

' fakat Rober bunu anlamadı. 
- Demek ki gideceksiniz? 
- G~_Ie~ek hafta içinde, salı veya çar-

şamba gunu ... En çok on gün kalacağım. 
Terez, kenarına bir dal iliştirilmiş, su sa

murundan yapılma, küçük şapkasını giyi· 
yordu. 

- Bu geciktirilmesi imkansız bir şey mi
dir? 

- Hayır. Tilki postu bir ay sonra beş pa
ra etmez. Bundan başka, Komon bir takım 
yalcın arkadasları da çağırmıştır ki araların
da bulunmayısım cok caıtlarmı sıkacaktır. 

(Sonu var) 
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Kavtıhda: 

Kavak, 22 (A.A) - Sana diye can 

evimize çevrilmiş olan suikasd iş.i ni son 
gücümüzle telin ederiz. Varlığının her 
ı:erresini içimiz titriyerek kutsarız, 

Atamız. 

C.H.P. başkam lnakal, Belediye baş-
kam Akal. ı 

.Şarköyde: 
Şarköy, 21 (A.A.) - Size fenalık 

düşünecek kafalan koparmak yolunda 
Şarköy tek bir kalb halinde heyecanda • 
dır. Alçakları tel'in ederiz. Sağlığınız öz 
oli1eğimizdir. • 

C.H.P. ilçeyön kurulu başkanı 
Tek 

Acıpayamda: 

Acıpayam, 21 (A.A.) - Size kıy -
mak, sizi ve arkadaşlarınızı vurmak is -
tiyen hain elleri kırmak bizim gözbebek
lerimizi göndermek istedik1eri ölüme 
onlan göndermek için hazmz. Sizin ar
kanızda bütün bir ulus gibi biz Acıpa -
yamlılar da varız. Başımızda sonsuzlu
ğa kadar yaşayın büyük Önderimiz. 
Şarbay Akıncı, Acıp3yam miring ku

rulu Parti üyesi Hasan, ö~retmen Akol 

Anıepıe: 

Antep, 21 (A.A.) - Birkaç yurd ha
Uıinin Ulu Önderimize karşı çirkin du
nımu bele memleket gençleri üzerinde 
'ok deriıl nefret yankıları bırakmıştır. 
Gün.eş varlığınızla yurdumuzun uzun 
zamanlar gönençlenmesini dileriz. 

Halkevi başkam vekili Göğüs 

Mardinde: 
Mardin, 21 (A.A.) - Ulusumuzun 

gözbebeğine uzatılmak istenet'!. hain sal· 
saldırım tasarını Mardin halkı sonsuz 
acılar içinde öğrendi. Herkese ve ' 
ıeye karşı etrafınızda çelik bir kale gi -
bi toplanarak bütün varlığını vermeye 
hazır olan mardinliler bu iğrenç tasar 
karşuımda içten ve derinden bağlılıkla -
rmı özel saygı ve bağlılrğnnızla birlikte 
bir kez daha yüce katınıza sunarız. Ulu 
Önderimiz. 

Halkevi başkam Dr. Aziz, şarbay 
Atıf Ulusoğlu 

lzmirde: 
İzmir, 21 (A.A.) - Aziz canımı a 

kıymak istiyen melun teşebbüsü bütün 
İızroir halkı içten gelen duygularla ve 
nefretle karşılamıştır. Başımızda çok 
yıllar yaşamanızı öz yürekten dileriz. 

Şarbay Hüsnü Erkan, Parti Başkanı 
B. Girleu 

Aydında: 
Aydın, 21 (A.A.) - Zatı devletleri· 

ne karşı yapılmak istenen iğrenç ve 
menfur hareketi kurulumuz bütün ruh
la tel'in eder bu vesile ile de sonsuz in:ın 
ve saygılarını sunar. 

Kızılay başkanı N. Yaıgsn 

Termede: 
Terme, 22 (A.A.) - Türk dünyası-. 

nın yüksek ufuklarında parlayıp cihanı 
ışıldatan yüce ışığımızı söndürmek ve 
yurdu karanlıkta bırakmak istiyenlere 
ttirk ulusu, türk yardu, türk çocuğu la· 
net eder Ulu Önder. Yaşattığınız bu 
yurdda türk ulusu tilrk çocuğu sizi da
ima başta ve önde görmek ister. 

C. H. P. ilçe yönkurulu başkanı Berk 

Çarşambada: 
Çarşamba, 22 (A.A.) - Türkün u

lusal varlığı göz bebeğimiz önderimize 
el uzatmak istiyen hainlerin bu hare· 
ketleri bütün Parti arkadaşlarımız ve 
yurddaşlarımızca tiksinti ile karşılan
dı. Varlığımızın kurucusu ve yaratıcı

Atatürkümüze içter. bağlılıklarımız ve 
sonsuz sevgilerimizi sunar ve güçlü ö
mürler dileriz. 

C.H.P başkan vekili Semizoğlu 

Menemende: 
Menemen, 21 (A.A.) - Iimdi top

lanan biz öğretmenler yüksek varlığı
nıza yağmç girişmesinde bulunan ha
inleri telin eder, sonsuz bağlılıklarımı
zı bildiririz Ulumuz. 
M eneme11 ö!tretmenler birliği başkanı 

Bozüyükte: 
Bozüyük, 21 (A.A.) - Yüksek şah

siyetinize karşı suikast yapmak teşeb
büsü ile ülkemize giren seciyesizlerin 
yakalanmasından doğan sevinci şahsım 
ve kasaba halkı namına candan sunar ve 
yüksek dehanrzm ülkemizde daimi ola
rak bakasını tanrıdan dilerim. 

C.H.P. ba~kanr ve şarbay 

Kürede: 
Küre, 21 (A.A.) - Senin di.iny.ıla r

la ölçülmez y uce varlığına en ufal· bir 
kötülü k için uzanmaya yel tenin mel(ın

lara karşı bütün ulusun sana siperdir. 
Alçaklara karş ı sonsuz lanet yağdıran 

ulusun seni her zaman bütün canıyla ve· 
kanıyla koruyacaktır. Daima varol Yü
ce Atamız. 

Ofta: 

!lava kurumu ba.~kam Balta 
Kr7.1lay kurumu haşkanr Balta 

Of, 21 (A.A.) - Türk milletinin öz 
kanıyla yoğrulmuş büyük milletin bü
yük varhğrnr şahsiyt.tinde toplıyan U
lumuza yapılmak istenilen meHln ve 
kahbecc bir kastın tepelendiğine çok 
sevindik. Hainlere nefret ve kin duy 
gularımızı b;!dirirken Ulumuza uza
nacak her eli kıracağımıza and içtik. 
SonSll7- saygılar. 

C.H.P. başkanı B Sara/, ~arbay Ali 

Malk·arada: 
Malkara, 23 (A.A.) - Türklerin sev. 

gili Önderine karşı kurulduğunu gaze· 
telerde duyduğumuz suikastı nefretle 
karşıladığımı, Atatürkü gözlerinden 
kıskanan bir tilrk kalbiyle bildirir, düş

manların iğrenç maksatlarını yüzlerine 
çarparım. Osman Taşkın 

Rayazıtta: 
Bayazıt, 23 (A.A.) - Yarattığın dev. 

rimin, inarnladığm cumuriyetin en bay
rı yavrularıyız. Mavi yıldırımlar çakan 
gözlerin bizim yaşama ışıldağımczdır. 

Yaltırıklarınla yanan inanlı gönülleri
miz sana özel duygu ve sevgilerle bağ. 
lr yüreklerimiz, ilcneli bir yağınca uca
rıb sızladı, yandı. Sana kötü bakan göz
leri çıkarır, uzanan elleri kırar, tanrı. 
nm seni biz türk yavrularına bağışla
masını özden diler, ellerinden öpüp bağ

rımıza baaarız. 

Çocuk esirgeme kurumu Bayaut 
komunu aşevi yavrulau 

Y ı ldızclinde: 
Yıldızeli, 23 (A.A.) - Siz atamıza, 

bu yurdun halikına kıymak istiyen bir 
iki namerd alçakların toprağımıza ka. 
dar sokulduklarını ve bu soysuzlara 
türk adını taşıyan bazr kansızların da 

kılavuzluk yaptıklarını onulmaz acı

larla duyduk. Bununla beraber bu na
mus ve haya düşkünlerinin yurdun e. 
şiğinde uyanık zabıtamızın pozitif gay
retler iyle yakalandıklarını sonsuz kı

vançla işittik . Bu kan yoksulu y::ım. _ 

yamlara bütün urayca lanet okur, sana 
yan bakan bu gözlerin çürümesini, sana 
kıymak istiyen bu ellerin kurumasını 
yürekten dileriz, türkün ha.Jikr ve bü
yük Öııder Atatürk. 

Yrldr7#'1i halkı adına Necib Yaras 

M mı isa<la : 
Manisa, 23 (A.A.) - Gene sizi öl

dürmek istediklerini duyduk. Yüreği. 
miz ağzımıza geldi. Bizi delmiyen kur
şunun sızı öldürmiyeceğini binlerce 
halk toplanarak bağırdık. Alçakları tel· 
in ettik. Siz bizim gövdemizin başı, bi% 
sizin başınızın gövdesiyiz. Tanrı sizin 
basınızı bizim gövdemizden ayırmasın. 

Osman Ülkü, şarba.v Avni, baro baş 
kam Kfımil, spor mıntaka ba~kanı Re
§Id, Manisa say/avı K§ni, Aksen tı· 

caret odası adına Muammer, borsa ba~ 
kanı Kenan, öğretmenler kurumu adı _ 
na Şekip, şoförler birliği adına Enver, 
arabacılar birliği adına Abduş, demir
ciler birliği adına Halid, Sakarya spor 
adına Ahmed, Yıldırım spor adına Ra
şid, bakkallar adına Hilmi, kasablar a -
drna Basri, terziler ~dına Said, doku -
macılar adına Tevfik Tayyar, Şevket 
Turgut, bacacllar birliği adına Rıza 

Kulahtas, bağcılar kooperatifi B. Fu -
ad, zirai kredi kooperatifi B. Reşad, 
bahçıvanlar adına Ali, kunduracılar a -
drna Galib. 

Manisa, 23 (A.A) - Yurdumuzun 
kurtarıcısına karşı fena düşünceleri 

duyduğumuzu iğrenerek anlatırken ha

laskarımtzın kurtuluşundan da sevinç -
ler duyarız. 

Manisa C.H.P. llyas Sagır, O b~ka
nı Cemal Manifaturacı 

Çankırıda: 
Çankm, 23 (A.A.) - Atatürk'e kar

şı yapılacak suikastı tel'in için bugün 
yapıl.ın toplantıda Atatürk'e bağlılık 
saygı gösterisi yapıldı. Bugün Çankırı· 
nın pazarı olmak dolayısiyle cumuri :,.r ·t 
alanına köylii ve şehirli on~inlerce halk 
toplanmıstı. H . Üçok 

lJ L U S 

Zo11,.:uldulda: 
Zonguldrık, 23 (A.A.) - Türk ulu . 

sunun yaratıcı ve yaşatıcı en k utsal var
lı ğına kıymak alçaklığına düşc.:-ıler olJu
ğunu duyan zongulclaklılar dünyada h . 

kadar vatansız, vicdansız insanların y;ı 

şayabileceğini görmek bahtsrzhğı kar~ 
srnda i r. t ırabla sarsıldıla r. İlksi 1.Jikt • ., 
sonsuzluğa u zanan bir tarihin en ulı· ı 

olan türk Önderine uzanmava yeltenen 
hiyanet eli o tarihin ve ıılıt sun çat;:>a ı• 

kalbini koparrr ak için uzanan mel un b ir 
kara canavar pcnçesidir. Tür1< uluc;un 
ve tiirklerin en ulusuna k:ırşı saldırma

yı kuranları on ın yarattığı devrimi 
cumurluğu korumaya andiçen tiirk ço -
cuğ u şimşekli ve yıldırımlı yumrukl.ı 

riyle ezmeye, parçalamaya her an ha r 

dır. Ulu Önder türkün ve türk tarihi -
nin başmda ülküsünün gün eş dalgalı bir 
bayrağı gibi yükselen kutsA-1 varlığınız 
karşısında bütiin zonguldaklrlann bı 

co~kun duygu ve sönmez inanla uğrunu
za can ve baş ko;.•duktarmı bir daha tek 
rarlar, bi.itün halkın sonsuz saygılar ı 

ve kayıtsız, şartsız bağlılıklannr yüct 
ka tmıT.a sunarız . 

Şarbay Uluğ, tecim oda::;r B. 11. F. 

Ömer, Hava K. B. S. Bozkurt, Halkevi 
yönkurulla11 B. Dr. Altrok, Ç. esirge -
mc K. B. 1- Soy ak, Kı~rlay K. B. H. 
Yusel, Ulusal tutum ve ekonomi B. H. 

Özgür, İH·i birliği 8. C. Ay>al, ma -
denciler K. B. E. Kerimol, mühendis. 
Jer K. B. C. Tan, Baro B. T. Bilgin 
busın adına Zonguldak gazetesini çıka 
ran A. Karaoğuz, idman bölgesi B. Dr. 
N. Pekesı, Zonguldak spor M. B. Bur
han Belge, acentalar K. B. Emin Çivi, 
bakkallar K. B Ali Tuııa, berberler K. 
B. Halil llim, elektrikçiler K. B. Re -
fik Yaltrrrk, ekmekçiler K. B. Ruhsal, 
yapımcılar K. B. Naki, hammallar K. 
B. Mehmed Coşkun, Kasablar K. B . T. 
Mete, kahveciler K. B. l. Karabacak, 
kunduracılar K. B. Tutasın, lokantacı. 
lar K. B . Kerim Suner, Marıavcılar 

Kurumu Başkanı M. Kayuludal, ma

nifaturacılar K. B. Rıza Resme, Otel. 
ciler K. B. Fehim, şoförler K. B. Fa
zıl Çetin, sandalcılar B. Hasan, terzi _ 
/er K. B . A. Sabır 

lzuıitte: 
İzmit, 23 (A.A.) - Şehrimizde bin

lerce halk uray önünde çok heyecanlı 

bir miting yaptılar ve ulumuz Atatürk'e 
kıymak istiyenleri tel'in ettiler. Atatürk 
can evimiz, onun önünde hepimiz bütün 
Türkiye va.rdır. Ona kıymak istiyenle -
ri kahredeceğiz. Sadalan saatlerce bin
lerce ağızdan bliylik ve heyecanlı bir 
dalga gibi göklere doğru yükı.eldi. 

Yunüs Nüzhet 

H rırrıouada: 
Burnova, 22 (A.A.) - Biiyük var 

lığınıza kıymak istiyen nankörleri bü • 
tün Burnovalı1ar çol.uk çocuk anıtınız 
önünde toplanarak içten ve öz yürek • 
ten gelen duygularını gözyaşları ve hıç
kmklariyle anlattılar. Ve hainlere lanet 
ettiler. Ve başımızda daima esen kalma

nızı dilediler. 
Ç. Kavuı.çuoğlu 

Kalecikte: 
Kalecik, 23 - Büyük Önderimize 

kasdetmek istiyenlerin meH\nca teşeb. 
büslerini nefretle karşıladık. Atatürke 
uzanan elleri kırmak için bugünkü top
lantıda bütün kalecikliler tekrar and 
içtik. 

Gençler birliği naınına: Coşkun, şar. 
bay Ali, C. H. P. başkam Osman 

r===~ 
;~ Büyük piyangosu ~ 
~ .Şimdjye kadar binlerce kişiyi ( 

zengin etmiştir: ~) 
Yeni tertib planını ~örünüz 

1. inci keşide 11 ikinci
tesrin 935 h~Clir. 

Büyük ikraıniye 
25.000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (?" "00) 
liralık bir mükafat vardıT. 

PJanları okuyunu2 ve bu zen · 
gin piyangonun talihlileri 

arasına girini2 ... 

Yağrnç teşebbüsünü telin,. 
için yurddaşlar yer yer 

r 

İ t;_d y ;;11 ha be~ ö nla~ -
n1azlrğ"I \'C Lo,rd1ar 

kamarrtSJ: miting yapıyorlar 
Esld~clıirde: 

Eskişehir , 22 (A.A.) - Bugün yurt 
ve: türklük düşmanlarının Atattirkümii
ze karşı hazırladıkları suika~t dolayı

d y1c bliyük bir miting yapılmıştır. Mi
tinge 30 bin kişi geldi. Öğretmen Ce-

mal ve Faruk Şükrü söylev verir ken 
blıtün hah; ağlıyor ve kahrolsun hain
ler diye bağırryordu. Bu sırada bir öğ
retmen mini mini bir talebesini elinden 
tut.:ırak kürsüye çıkardı. Halka onu 
gösterdi. Sevimli çocuk "Atamı öldüre
mezler,. diye öyle bir haykırdı ki mey
danda ağlamıyan kimse kalmadı. Halk 
hainlerin şiddetle cezalandrrılmasmı 

bekliyor. 

8oluda: 

Bolu, 22 (AA.) - Atatürke yapıl· 
mak istenen suikast haberlerini bugün 
okuyan Bolu h:ılkı a1çaklara derin bir 
kin ve nefret beslemiş, bu alçaklığı tcl
in etmiş ve Atatürke sonsuz sağlrklar 
ve minnet ve bağlılıklar izhar eylemiş
tir. 

4/yorulo: 

Afyon, 22 (A.A.) - En büyüğUmUe 
Atatürke kıymak istiyen ulus ve yurd 
düşmanlarının bu alçakça yeltenişlerini 
acı ve tiksinti ile duyan Afyon halkı 
bugün genel bir toplantı yaparak bu U· 

ğursuz ellerin kırılmasını bekledikleri
ni ve Atatürk yolunda kanlarının son 
damlasını dökmeğe olan andlarını ye
nilediler. Ve hainlere karşı içlerinden 
kopan derin nefret duygularını duyur
dular. 

Radrumda: 

Bodrum, 22 (A.A) - Ulu Önderi -
mize hainler tarafından suikast tasar
landığı haberleri burada büyük bir he 

yccan doğurmuştur. Şehrin her köşe -
sinden bu anda akın akın gelen yurd
daşlar cumuriyet meydanmda toplana.rak 
Ulu Atatürk'ümüze karşı hainlerin dü 
şündüğü suikastı hcyecanlr söylevlerle 
telin ettiler. Sevgili Atatürk•e saygı 

ve bağlılıklarını bildirdiler ve hainle -
rin şiddetle cezalandmlmasıru istedi • 
ter 

Kaşta: 

Kaş, 22 (A.A) - Bugün yapılan 

mitingde Cumur Başkanımız Atatürk'e 
suikastla yeltenen soysuzlar lanetle a 
nxlmış ve buna teşebbüs edenlor~ karşı 

derin bir hınç ve nefret gösterilmiş, 

Büyük Önderimize uzun ömürler te -
menni edilmiştir. 

Giresunda: 

Giresun, 22 (A.A.) - Cumur Baş -

kanımız büyük Atatürk'e karşı suikast 

teşebbüsünü bildiren ajans haberi şehri

mizde duyulur duyulmaz halkımızın duy 

duğu teessür ve heyecan çok bil · 

yük oldu. Buglin saat 16 da dükkan

larım, mağazalarını, evlerini kapıyan 

tüccar, esnaf ve kadın erkek bütün halk 

cumuriyet alanında toplandı. Birçok ha

tipler tarafından heyecanlı söylevler söy

l::ndi. Genç hatiplerden biri söz söyler· 

ken heyecanından ağladı. Cumuriyet 
alanım dolcluran binlerce halk kahrol -
sun hainler. Türk milletinin en büyüğü
ne bakacak kem gözü biz oyanz. Ona 
kalkacak kolu biz kıranz diye bağır ' 
lar. Giresunlular bu hain düşünceyi nef 
retle, lanetle karşdadL Büyük Atatürk't 
ve cumuriyetine candan sevgi ve bağh -
hklarını bildirdL 

lile<le: 

Zile, 22 (A.A.) - BüyUk Önder A
tatürk'e alçakç?. yapılmak istenilen sui
kastı duyan on binlerce halk bugün cu
mcriyet alanında büyük bir toplantı yap 
mışlardır. Heyecan içinde olan halk 
"yaşasın Atatürkümüz, kahrolsun ona el 
uzatmak istiyen hainler,, diye bağırmış· 
tardır . 

lnel,olııda: 

(Uaşı 2 . irıo Stej :f«ıı',;l 

teklifler yCi pıiaı:.rl g ı m sanma ktad tr. Burı

dan dolayıdır ki bı: ıaı ih y,.ni ııeçirm: 

uygun düşmiyecektir.,, 

Lordlar kamarasında i~çi mai ıfilıc. :. 

nin eski lideri Lord Jonsonhr dem:-;lir 
ki 

"- İtalya'da zecri tedbirlerden mü
teessir olan, hakiki mesullar dcğ ıldir 

İtalyanların biraz sıkılmaları lazım gc -
leceği doğrudur, fakat B . Musolini bu 
yüzden bir pirzola bile eksik yemiyecck 
ve makarnasını yemeğe devam ede . 
cektir.,, 

Hatip, Versay andlaşmasınm hemen 
değistirilmesini istemiş ve bu andlaş . 
manın yazılı olduğu kağıda bile değ . 
mediğini söylemiştir. 

Liberal Lord Lotyon, habeş anlaş . 
mazlığının barışçı bir esas içinde ve ltaı· 
yanın haklı istekleri gö'zönünde tutul -
mak suretiyle hallini istemiş ve uluslar 
sosyetesinin zecd tedbirler vasıtası ol
mak sıfatiyle müessirliğinden daima 
şüphe etmiş olduğunu bildirmiştir. 

Hatip, ingiliz hükümetni, uluslar sos. 
yetesini bir (arsıulusal sü bakanlrğt) 

haline sokmamaya çağıran General s,..u
ts'un düşüncesine iştirak etmekte oldu
ğunu ilave etmiştir. 

İNGİLTERE'DE: 

Mareşal Peıen Lorulrada 
Londra, 23 (A.A.) - Mareşal Petrn 

buraya gelmiştir. Fransa ve İngilter" 
Birleşik eski savaşçılar federasyonun• ; ı 
konuğu olarak Londrada üç gün kala
caktır. 

Bir ingiliz gemisi bir italyan 
gemisine çarptı 

Londra, 23 ( A.A.) - Portsait'tcn 
bildirildiğine göre 7000 tonluk Eritiş 
Vorkman ingiliz sahrınç gemisi liman 
methalinde Balveder adındaki ?400 ton. 
luk italyan süet nakliye gemisiyle çar· 
pışmıştır. İki gemi de az çok hasara 

uğramışsa da yollarına devam etmişler
dir. Belveder Musavva limanına italyau 
kıtaatı nakletmektedir. 

Uçman Kingsford yolda 
Croydon, 23 (A.A.) - Kingsford, 

İngiltere ile Avusturalya arasında bir 
uçuş yapmak üzere bugün hareket et. 
miştir. 

2 ispanyol gemisi Cebelüıtarıkıa 
Cebelüttarık, 23 (A.A.) - Sanchez 

ve Almi ismindeki İspanyol barb gemi
leri, Fasdan buraya gelmişlerdir. Öteki 
cüzütamların da yak:nda buraya gelme. 
si beklenilmektedir. 

Gandiye göre irıgili:ı barıı 
severliği 

Bombay, 23 (A.A.) - Gazetelere 
göre Gandi, fngilterenin barış severli
ğine inanmakta olduğunu, çünkü huyl11 
huyunu değiştirmiyeceğini söylemiştir . 

Söylendiğine göre Mahatma, bir cleve
nin bir iğnenin deliğinden geçme-cıinin 
ingilizlerin kuvvete başvurmaktan vaı 

geçmelerinder. daha · kolay olduğ"'lu 

söylemiştir. 

B. Avenol Londra' da 
Londra, 23 ( A.A) - Uluslar sosye 

tesi genci sekreteri B. Avenol bu.ra -

ya varmıştır. 

Yurddaş: 

Cumuriyet hayram1m1zm 
son günü aym zamanda ar
!ôlmlu~al artrrma ~iiniidür. 

O :.riiu 18.000.000 Tiirk hi· 
ribiri iizerine 1 O kuru' ·hi
rikrlin;elf'r ve bn parayı ban
kaya yatrsalar o ~iin bir mil
yon lilf>kiz yiiz hin lirn top- ı 
lamr. 

Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 

le bir çetenin cenup hududumuz iciR
de y;ıkalarıchğını duyan bütün halk lJU

giin cumuriyet meydanında toplar.tir 
ve bu alçaJı:iarı telin etti. Bunların ;ıtia-
lct sa~an curnuriyet kammlarımı7nı en 

İnebolu, 22 (A.A.) - Hainliği ulu
sal savaşımızda beliren Çerkes Etem al
çağı ve arkadaşlarının Rüyük Şefimize 
~ .. :4,,c:t V"''~" ı. ~1hi melOn düşünceler- l 

:.ğxr ce :ı:alarmıı çarptırrlm;:ıcımı vr h•ı

•· ' i1- kurtarıcımıza srmst•7. v;ı r1 ık ve s~•:-
1 ' ar diliyerek değerli atalarına olan 
r(l ülmeı bağ-1.thklıırrnı ! Ö<ıterdi. 
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arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandıklannda bir biriktirme hesabı açbrarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasında ıoo kişiye aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 
ikinciye 
Uçüncüye 
Dördüncüye 
Beşinciye 
Akıncıdan ellinciye kadar 
Elli birinciden ~cüye kadar 

100 Lira 
80 " 
60 ,, 
40 ,, 
20 ,, 

10 " 
5 " 

Kma Birincikinmıun 7 sinde Ankaracla Merkez bina
sında çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
lamı paralarını 7 birincikinuna kadar çekmemeleri li-
zımdır. 1-ı....tM&4 

KVÇVK ANNE 
Francim Gaal 

Uçak makinisti aranıyor 
Türkkuşu için müsabaka ile Y eşilköy makini~t 

okulu mezunu bir makinist alınacaktır. 111teklilenn 
ilgili kiğıtlarile beraber hergün Hava km mnu mer-
kemne başvormalan. 1-4767 

ürk Maarif ı 
Cemiyetinin" 

Yenişebirdeki ilk ve orta 
okulunun 

Birinci smıflannda açılan şubeye .
1 1 

yeniden 

Talebe yazılıyor 
Yazılmaya 31 • 10 - 1935 de IO D .erilecelrtir. Ço

cuklanm yazdmnak istiyenlerin ça bak clavrumaları. 
Teh 2877 (3163) 

Nal111 Beşinci Daire Su 
işleri Müdürlüğünden: 

Keııf bedeli 6285 lira 82 kuruş olan Kilometre 8 hendi ile Ak
köprü bendinde yapılacak taqıi.rat 19·10-935 de icra edilecekti. Ya
pılan Uan 2490 tıumarah bnuna uygun olmadığından "yeniden 24 
Tepfnihet 935 tarihinden itibaren 15 gün mUQdetle ve, -kapalı zarf 
•aulile eksiltmeğe konmuştur. Eksiltme teşrinisaninin 9 ncu cu
martesi günü saat 11 de Nafıa Beşinci Daire Su iıleri Müdürlü
ilindeki eksiltme komisyonu tarafından yapılaca~ır. İste~lile!1n 
eksiltme ve artırma ve ihale kanununda yazılı vesıkalarla ••mdurtı 
kadar yapmış oldukları işler'1e teahhüdlerini if.a ettiklerine dair 
vesikalarını Teşrinisaninin 9 ncu cumartesi gilnli saat 10 na kadar 
Beşinci Daireye vereceklerdir. Muvakkat teminat ~70 liradır. Şart. 
name ve p'tojeyi görme-k için her gün mezk6r daıreye müracaat 
edebilirler. (3128) 1--4829 

Ankara Belediye Reisliği tlanlan 
CEZALANAN ESNAF 

ltıklar caddeainde 11 numaralı düklWıda bakkal Kemal boauk 
Yal uttıpdan bet. Doğanbeyw mahall~ıinde ~atuniye eokağmda 
bakkal Elmas bozuk sirke sattıgından Uç, Cebecıde 25 numaralı fı
rın müsteciri Mehmet, Keçiören yolu tberinde 15 nmmralı fmn 
ma.teciri Mustafa, Cebecide 3 nmnarab fmncı Ramb. Sanayi cad
desinde :u numaralı fırıncı Sadettin. A t~mda 27 aumaralı fı
nncı Niyazi itfaiye meydanında 5 numaralı fmncı Arif, ltmetpa
p maba11esi~de Halk fırını milJteciri Nuri, 1Coyuppuann~a 7 nu
maralı fırıncı Süleyman hamur <ekmek çıkarcbkJanndan yırmiter. 
Yenitchirde Ordu evi altında 6 !'umaralr dtlk~da Abdullah bo. 
zuk zeytin yağı sattığından beş hra para cezaaıyle cezalandırıJmış-
lardır. (3161) 1-4844 

Ankara Askerlik şubesinden: 
An.karada bulunan yerli ve yabancı yüksek ehliyetnameli kısa 

JtlzmetHler l/2.Teşrin/1935 de yedek subay okulunda bulunacak 
tekil~ ıevkolunacaklarından en geç 27 /Teşrin 1935 ıünilne kadar 
şubeye miiracaatları. illn ohınur. (3154) ' :t-48351 

KUrUL" y 
Ankara Evkaf 01iidiirlü!!iinden: 
Gökçeoğlu maha11esinde İstiklal caddesinde ikinci vakıf apar

tunanrn 7 numaralı İsviçre sefaretinin bo,alttığı daire kiraya veril
mek üzere açık artırmaya konmuJtur. 

İhalesi 1-11-935 cuma günü saat on beşdc katf ihale olunacağın
dan kiralamak ve görmek i1tiyenlerin Ankara Evkaf ~irekt6\'1Ujil. 
ne müracaatları. (3140) 1-4819 

imar MüdiirJüğiinden: 
KJmcJeıı i1timWc Muhammen bedel 

edildfll Mahallesi sokalı Ada No. parsel No. Lira 
Bay Cemal Hatuniye Ak dibek 185 4 80 
Bayan SUreyya Hacı Esbap A cıca 190 4 200 
Bay t. Stiphl imam Yu.U Acıca HO 7 100 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 5.11.935 salı giloü sa
at on beşde bilmUsayede satılacağmdan taJiplerin İmar J.fOdürlü-
ğündeki komisyona müracaatları. (3141) l-4820 

Müstakil Jandarma taburu 
kumandanlığından : 

1 - 18.10.1935 gilnlemecinden açık ekailtmeıai açılan 140.000 ki
lo yemeklik oduna verilen fiat komisyonca liyik bat görillmediiin
den 2490 No. 1\1 kanunun 43 cü maddesi macibince eksiltme on 
gün uzatılara<k 28.10.1935 pazartesi günü saat 15 de. 2 - Ve ekailameai 
açılacalmdan isteklilerin eksiltme saatinden evet teminat mektup· 
Jarmı komisyondan vermeleri ve daha fazla izahat almak istiyenle
rin hergün jandarma müstakil tabur karargahı içindeki komusyo-
nuna baş vurmaları ilan olunur. (3143) 1-4823 

Türk Hava kurumu alıın ~ahın 
komisyonundan: 

30 bin cilt aynı.bık 200 bin cilt .aamkh aymlık ahtı "'Aynıyat 
Müıbmu., ile 1Q11btflif boyda 30 bin tebyizlik ktfıt 70 bin firmalı 
zari 50 bin kağıt rozet bastırdacak 413 te mühür kudırılacak ve 
açık eksiltme ile 25-10-935 saat 15 de. mllnakasaıı yapılacaktır. İs· 
tekli olanlar şartnamesini her giın pıyango direktörlüğü muhaae. 
besinde görebilirler. (6547) 1--4809 

Ankara Numune hastanesi 

baştabihliğinden: 
ı _ Haatanenln muhtelif §\lbelerine ait 309 kalem alatı tıbbiye 

15 gün müddetle kapalı zarf aauJU ile eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli qıubanımcai 9892 liradır. 

2 _Liste ve evsaf şeraitini görmek iatiyenler Ankara Nümune 
Hastaneai bat tabibliğine ve 1stanbulda Sağlık ve Soıyal Yardan 
Direktörlüğüne müracaat edeceklerdir. 

3 - Eniltme g.ıı.9-l5 cumartesi günü saat 10 da Ankara Nü-
mune hastanesinde yapılac:akhr· 

4 _ Bkailtmeye gınnek lıtiyenler ~41 lira 90 kurufluk teminat 
mektupları veya vezne makbUzları getınneleri lhmıdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yasılı. UçilncU maddede yazılı 
saatten bir saat evetine kadar Aııkara Numune hastanesine gfti
rilecek ve eksiltme koınisyonu reisliğine makbuz mukabilfnde ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü mad. 
de de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olmasr lhımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı alitın her bırinin fiatını ihtiva eden müfre
datlı faturalar teklif mektubuna raptedilecektir. Aspri Faaı li~ 
teler mecmuu nazan dfkılıate alınmak suretiyle tayin edilecektir. 

(3113) 1-4812 

~ur:•;ı1 U \' A N 1 Ş 8,C:: :': 
44 aenedir durmadan çıkmakta olan bu hafıa)ü 

"eafmli gazetenin An~'t!a satış veri A K B A Ki 
tapevidlr. Senelik abolM 10 lira. SaYJBı 20 kımıf. 

Ankara Askerlik Şubesinden: 
ı - Şimdiye kadar mu•az.aflık hizmet J•pmam11 tam himıetli 

ve son yoklamamıda topçu. bava, suvari, latihkim, nakliye, muıb, 
muhal>ere, demiryoJ andına •yrılanlardan 316 dan 329 dahil jan
darma deniz, gUmrük uıufiarmdan olanlarından 316 dan 330 dahil 
doğuma kadar olanlardan kimlerin askere g&derileceklerine dair 
celp cetvelteri k:ISy ve mahalle~re gönderilmiştir. 

2 - Bunlardan gümrU1r sınıfına 2/2.teşrin 1935 ve di&eı sınıflar 
ise 4/2.tqrin/1935 de- 9ubede bulunacaklardır. 

3 - Bunlardan bedel vermek iatiyenler ikinci teırin üçilncU 
gitntl aqamma kadar bedellerini verebilirler 

4 - Bu iJiıı muhteviyau Ankarada bulunan diğer ıubelere men-
aup yabancı erat icin celp verinnerlir. (3163) t-484.5 

ı:---------------------1 Milli Müdataa Vekfileu Satın A!ma 

1 Komisyonu ilanlan 
i 

BILIT 
ı - ~ır metreaiae biçilen eder 

35 kuru1 olan 3200 metre baki 
ve 3180 metre kurşuni astarlık 
bez açık eksıltme ile satın alına· 
caktır. 

2 - İhalesi 25-10.935 cuma gü 
nü saat 15 dedir. 

3 - Şartname parasız komiL 
yondan verılır. 

4 - Eksiltmeye gırecckler 167 
lira 48 lcurutluk ilk ınanç para
sı mektup veya makbuzlarile ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
deki belgelerle birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(2935) 1-4550 

BİLİT 
Serom aşı evinde mevcut üç 

büyük ve uç orta boyda altı baş 
domuz artırma ile satılacaktır. 
Satış günü 25-10-935 cuma gü
nü saat 14 dedir. Bliyüklerin be
herinc 15 ve küçüklerin beheri 
ne 10 lira f iat biçilmiştir lıtek
liler 563 kuruşluk teminatlarile 
birlikte satış günü ve saatında 
komisyonda bulunmaları ve do. 
muları gHrmek için de Etlikte 
serom aşı evine ba,vurmaları. 
Artırma M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. (3082) 1--4748 

İLAN 
Hava müsteşarlığı ınşaat şu

beli için bir mühendise ibtivac; 
vardır. Ucret bidayeten 126 lira
dır. İstekli olanlar nüfus te~ke
reai. bal tercümesi ve dinloma 
tasdikli suretleri ite bonservis. 
sıhhat raporu ve fıtihdamma ma 
ni bir baJi olmadıfı balrkmda 
emnivet Md. btlınühal mubata 
Jarivle Hava müıte.&'rlıiına mü· 
raçaat etmeleri talip fazla bulun. 
duğu takdirde mUsabaka imtiha-
nı npılaca~ı. (306g) 1--4733 

BlLlT 
1 - Bir metre1lne blcilen •· 

der 51 kurut olan 120 bin metre 
laci.ert renkte iş elbıilelik bez 
kapalı sarflı elrıiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 5 ~kinci teşrin 935 
sah günü saat 15 dedir. 

3 - Şartname 306 kuruşa M. 
M. V. satın al~ Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
4310 liralık ilk ioanç PUIJI mek
tup ve makbmluıle bırJllte ka• 
nuııi tekilde hazırlayacaldan 
teklif mektuplarını ihale uatın
dan bir saat evvel M. M. V. aa. 
tın alma Ko. na vermeleri. 

(3047) 1--4726 

BlLtT 
Serum ap evinde mevcut (5) 

adet Otoklav tamir edilecektir. 
Tamir bedeli (lOQ) liradır. Pa
zarlığı 26-10-935 cumarteai ıU
nU saat 10 dadu. Tamir edilecek 
beş adet Otoklavlara takılacak 
parçalarm adedini •nlM'tk ve 
şartnamesini görmek tlzere her 
gOn il. M. V. utın alma komis
yonuna mtlraciıat ve puarlıla gi
receklerin belli giln •e uatınde 
18tm alma konıil}IOIHIDA pime. 
leri. (3132) 1-4814 

BlLtT 
ı - İhaleıi feshedilen 150 

ton ağır Benzin kapalı •arfla 
t-ksiltmeye ~oııın111tur. 

2 - lhaınl U.10.935 cama 
güntl saat 11 dedir. 

3 - Hepıinin biçilen ederi 
48750 lira ilk inanç paraıı 3656 
liradır. 

4 - İhaleye gireceklerin 2490 
sayıh kanunun 2, 3 ündl madde· 
lerinde istenilen bilgelerlle te. 
minat •e teklif mektuplarım I· 
hale aaatmdan bir saat evvel M. 
M. V. Satınalma komiayonuna 
vermeleri. (2900) 1--4546 

BİJ..İT 
(500) tane buiu marpuçu bat

lıjı ile :rataiı Mtm aı-ak ..... 
re ~· eklilıme,e JronuJıDuttur. 
Hepsinin tutan (830) liradır. 
Enaf ve prtnm1eler paruıs o
lanık lromi1YomnD111clan .ıı... 
caktır. 

baleti 4.XI.ta5 puartai ıtl
nl uat 11 dedir. ilk teminat 12 
lira 25 bruttur. Bblttmeye il· 
recelııler 2'90 ..,w bnamı ı 
ve 1 8ndl maddelerinde istenen 
beılıeterile ihale gün ve vaktin
e M. M. V. Satın alma komis
yenuııa geleceklerdir. (3066) 

1-4764 

B1L1T 
Bir baş nakliye koşumu hay

van pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazatlığı 25-10-935 cuma gi19ıft 
saat 10 d ıhr Taliplerin bayva. 
nile birli e belli gün ve saatın· 
da ııı. M. V. satın alma kqmis· 
vn"'""'" e:e1rneJ~rı (313~} 1+4815 

BllJT 
. 1 - Hepsine biçilen eder 459 

buı lira olan 855 ila 900 bin met. 
re ya.ılık elbisc:Jik btz kapah 
zarfla ekulltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 ıkinci teşrin 935 
sah günü saat 11 dedir. 

3 - Şartname&i 22 lıra 9S ku· 
ruşa M. M. V satın alma Ko 
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gırecekler 
22110 lirahk dk ınanç parası 
mektup vey• makbuzlarıle kanun 
un 2 ve 3 iıncü maddelerınde 

yazılı ~liflerle birlikte tekhf 
mektuplarını ıhale saatından bır 
saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko na vermelen (3048) 1-4727 

BlLIT 
1 - G. ~tepteki birh! !er 

için 361.ıop jfilo un ve 822.H5n ki· 
lo arpa k~lı aarfla ekliltm 1•1 
konulmuıtur. 

2 - UhUo bir kilotuna bıçi.. 
len eder 8.3 'kuruş ve arpar'rı 3 
kuruştur. 

3 - Upan illı inanç p raaı 
2302 ve ~anm 1851 liradı 

4 - Unun ihaleıi 28-1' Q35 
pazartesi gllnü saat 14 de ve ar. 
panm da aynı giln uat 16 dıuhr. 
fhaleler Urfada Tümen satr'1 aJ. 
ma Ko. da yapılacaktır. 

5 - El$.siltmeye girecekler 
usulü ve~ile hazırladıklar tek
lif mektuplarını ihaleden bı· aa. 
at evel U~.ıda Tüm~n sa ır al· 
ma Ko. n• YemM"lerl (2933 

1--tcs2 

~ILIT 
Ankara Cebecı Aakerl Kuta· 

nesinde mevcut ve kölmeye .,. 
rılan (97) ~ allı ve malıe. 
me satıl~ır Satı§ günü 26-
10-935 ~~si gllniı saat 10,5 
eledir T~ becllli (12) lira 
49 kuruttur İstekliler alat ve 
malzemeJIİi 'gOnDek ibere her giın 
Cebeci Aıkeri Hastahanesi bat 
bekimligim: muracaat ve aatıfa 
girecekleri~ belli pn ve IU~c:M 
paralarile birlikte M. M. V. sa
tın alma 'komisyonuna gelmeleri. 

(gi'3~) 1-4817 

:atLlT 
Y A P 1 ~ M. M. Bakanlıgı da· 

ire Md. lügu eratı için yaptırıla. 
cak bir ko.;uş açrk eksiltmeye 
komnuı\ur. Kepf bedeU (4'21) 
dert bin altı rjrils ,tnm pe4l Hra 
57 kuruştpf, Ketif proje •t p.rt• 
namesi paq, ile inpat tııbeain
den alınacüfır. İhalesi 9-XI.935 
cumartesi gfmü saat onbirdedir. 
İlk temint1ı ~7 liradır. Eksilt· 
meye gire~ler 2490 sayılı ka
nunun 2, l cU maddelerinde is. 
tenen belgelerle birlikte eksilt· 
me gün ve vaktında M. M. Ba
kanlığı satm alma komiayonuna 
geleceklerc!lı. (3134) t--4827 

BILIT 

1 - ~tb:et benzin güderi. 
ainin be .erilen 415 kuruı 
gali görlildüfUnden yenıden aç6 
eailaneye ••ulıauttur 

2 - He_pliııin bedeli 2000 ilk 
teuıinatı ıso liradır. 

3 - İhalesi 1-11-935 c;uma gU· 
nl saat 10 dadll'. 

4 - EWltmeye gireceklerin 
2490 aayılı ıkanunwr 2, 3 Uncii 
maddetedp~ latent•~n bUgeJe
rile M. M. 'f(.. satıııalma kanıl• 
yonuna va~aYarı. (3131) t--4828 

~1L1T 
Kaptıkaçtı otomobili· evelce 

piyasada Çilıtmıt bulunan Kap
tıkaçtılardan aağlam bir tanesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa. 
zarlığı 26-10-935 cwnart8'İ lilnil 
saat 11 d~r. Satmak iatiyenler 
otomobill"~• beraber puaı
hk giln v'' 1ütmc1a M. M. Ba. 

bnlrtı -- Ü. --~ .......... {llJS) 1-4816 

Kiralı1'1tbfik ev 
Yenite.._ bmet n Usun 

pap caddelerinia bidettfii ~ 
ttde A-nıaturya •firiıüıt otur
duğu. lralorifer 11cak su garajlı 
ev ın<JhJeli 've'ya möblesiz toptan 
veva kat olnak kiralıktır 

AnafartılJtr r.adclesind Zenft 
saatları üstiinde Doktor Ce a.d 
Arifden aranması telefon 2Q37 

J-46 fi 
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Doktor 

Hilmi l(osar 
' Ceboci Hastahanesi Cilt, Saç, 

Zührevi hastalıklar 
Mütehassı ~ 

Balıkpazarrnda Polis nokta-~~ 
i:U karşısmda, Çıkrrkçrlar yo- ~, 

kuşu alt başrndaki evinde, ı· 
Hastalarını her gün ö~leden ~ 
sonra kabul eder. / 

Telefon: 3506 ~~ 

~~--

~"":.!-,.."" G ö Z ~]· ~) 
i\ılütehassısı ~~ 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

~parasız~~ 

~mııı11111111111ııımııımıııııııııımıııu1111ıuıııumıııımııı1111ııınıııı111111uı~ ~ 
~ ~ 

~ Dr. TURGUT 1 
ı1 Cebeci Hastanesi ~peratörü 1 
_ Hastalarını Adlıye Sarayı e 
~ = ~ kc.rşısmda Hayati apartmanın· ~ 

i 
da her gün 15 den 19 za kadar ~ 

kabule baş)amısttt. ~ 
ı mı • ıııımnmnıııruınn mııııııııuııımıını ıı e 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGl VE BELSO
GUKLU GU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al 
tmta~ sokak No. 17. Hastalarını 
· hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

Uainıa g<'llÇ 

daima güzel 
KANZUK 

Balsamin iremi 

Elli senelik biı maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış gü
zellik kremidıı Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai· 
ma :nuhafaza eder Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çillen ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruh· 
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin Hitif taze· 
liğini, cildinizin cazip ta
ravetini ancak krem Balsa· 
min ile_aıeydana çtkarabi
lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul. 
lanamaz. Tandmış itriyat 
mağazaları ile büyük ecza
nelerde bulunur Operatör 

~ ~"'+.ııt""' " 
[C ~ ~ 

~Ömer Vasfi Aybar ~~ ·~ Askeri Fabrikalar Umum~: 
J ~~ Müdürlüğü SatmaJma ~~ 

Muayenehanesini Kmacı ~ ~j Komisyonu IJanlar-ı ~~ 
~ ~ ~ ~ 

hanında 14 numaraya nak - ~ ~ 
8 kalem yazhk ve kışlık 

efrat elbisesi letmiştir. Her gün 3 - 6 1-2 ~~ 
hasta kabul eder. ~~ 

Ayle yanında 
BÜYÜK ODA 

(Mobilyasız) kirahktcr. İlan 
memurluğuna müracaat. 

1-4831 

Kiralık oda 
Şehirde iyi mobilyalı, su, ve 

~lektrik ile beraber bir oda ki
·alrktır. Aylığı yirmi liradır. 

'stiyenlerin S. G. Rumzu ile ha. 
amevimize bildirmeleri. 

1-4832 

Tahmin edilen bedeli (4357) 
lira (70) kuruş olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılr malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü satm alma komisyonun
ca 7. 2. teşrin 1935 tarihinde per. 
şembe günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Sart. 
name parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (326) lira (83) ku. 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mez.kur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3119) 1-4802 

Satılık ev ve dükkan 
Senede iki bin lira icar geti

rir eski postane arkasında Boz-
kurt mahallesinde cami sokağın. 
da dört müstakil ev ve üç dük
kan satdıktır. Görmek istiyenler 
aynı mahallede marangoz B. İs
maile baş vurmaları. 1-4770 ..................... 

Ankara Ceza evi l\lüdürlüğünden: 
Ankara Ceza evinin 935 senesi ihtiyacı için (82) kalem mualice 

16 gün müddetle aç.ek eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhamme -
nesi 1250 liradır. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi 
olan 93 lira 75 kuru~luk banka mektubu veya o mikdar paranın 
Ankara Defterdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle 
birlikte yevmi ihale olan 1. 11. 935 tarihine müsadif cuma günü 
saat 15 de Ankara Cumuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil 
komisyona ve mualicenin cins ve evsafını ve şeraitini anlamak 
üzere Cebecide Ceza evi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(3022) 1 -4691 

Memur aranıyor 
Yol, Demiryol, köprü, su ve elektrik gibi miıhim nafra işleri 

üzerinde çalışmak üzere !büyük sermaye ile kurulan şirketimiz, 
müteaddid yerlerde müdür olarak kullanmak için, müstahdemin 
üzerinde disiplin tesisine muktedir, iş adamları aramaktadır. Po
lis ve askerlikten mütekaid olanlar tercih edileceıktir. 300 liraya ka
dar ücret verileıbilir. İsteklilerin tercümei hallerini daktilo ile ve 
mukaeil tekliflerini el yazılariyle ve okunaklı bir surette yazarak 
Ankarada (Posta Kutusu 261 Beşortak) yahut (İstanbulda Posta 
kutusu 328 Beşortak) adresine bildirmeleri. (3120) 1-4826 

Türkiye Büyük l\iill et Meclisi 
ldare Heyetinden: 

1 - Açık eksiltme ile Meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 
(iki yüz) ton kok kömı.irü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdür Iüğünden bedelsiz alma-

'>ilir. 
3 - Muvakkat teminat tutarı (450) dört yüz elli liradır. "temi. 

nat Banka mektubu, olacaktır. 
4 - Açık eksiltme 7 /Xl/935 perşembe günü saat on beşte Bü

yük Millet Meclisi İdare Heyeti odasında icra kılmacaktır. 
S - Eksiltmeğe girmek istiyenler 935 senesi ti.caret. odası tes-

~ · ı ri1:7.<lanını beraber getireceklerdir. (2990) 1-4661 

ULU.., 

()evlet [)emir YoJlarnıdan: 
25 ikinciteşrin 1935 gününden itibaren Anadolu ve Toro; Sü

rat trenleri, Umumi tarife D.D./71 numarah uzun mesafe tarifesi 
ve D.D./104 numaralı arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan 
yolculara tahsis edilmiştir. 

Diğer tcnzilli tarifeler üzerinden bilet alan yolcular bu tren
lerle seyyahat etmek istedikleri takdirde: katedecekleri meslfenin 
umumi tarife üzerindn hesaplanacak ücretlerinin yataklıda seya. 
hat edenlerden yüzde 25 i ve adi vagonlarda sey<1hat edenlerden de 
yüzde 12,5 munzam ücret olarak alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (3149) 
1-4825 

Ankara ilhayh~dan: 
Ankara İli özel idare dispanseri için 11 tane Mikroskop açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. Tahmin bedeli (1815) liradır. Muvak
kat teminatı (134) liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek için 
Ankara ve İstanbul Sağlrk Direktörlüğüne ve eksiltme günü olan 
24·10-935 perşembe giinü saat 15 de İl daimi encümenine gelmeleri. 

(2973) 1-4596 

yon i baylığ odan 
Afyon Kadınana su şırketi hisse scnedlerinden 35000 otuz beş 

bin liralık hisse senedine malik olan lclarei Hususiyenin sözü ge
çen hisse ~enedleri peşin para ile esham tahvilat ve hisse senedle. 
rinin alınması ve satrlması hakkında cari hükümler ve usuller ve 
emsaller ve teamüller veçhile ve 2490 sayılı kanunun kırk altmct 
maddesine tevfikan satılığa çıkanlmıstır. İsteklilerin 1 ikinci tes
rin 935 gününe rastlıyan cuma günü ~aat on beste Afyon daiı~i 
encümeni vilayetine müracaatları. (3059 6246) 1-4 713 

Ank.ara C. l\lüdde' Umumiliğinden: 
Ankara C. M. Umumiliği emrindeki Fort markalr hizmet otomo

biline -810- lira muhammen bedelli üç bin litre benzin alınması 
açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin ihale tarihi olan 8.11-935 
(CUMA) günü saat on beste Ankara Cumhuriyet Müddei Umumi
liğinde toplanacak olan satın alma komisyonuna 60 lira 75 kuruş 
teminat makbuziyle birlikte gelmeleri ve tafsilat için müddei u-
mumili~e müracaat etmeleri ilan olunur. (3150) 1-4830 

Devlet Demır:y alları ve L manları Umum 
Müdürlüğii ilanları 

Muhammen bedeli 14273 lira olan kazma, kürek, yaba manivela 
demiri ve manivela 22.11.935 cuma günii saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1070,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 üncü madde
si mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair be. 
yanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin. 
den ve Haydarpaşada teselltim ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(3110) 1~4793 
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§ Ankara Levazım Amirliği Satın ii 
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E : 1 Alma Koı11isyonu ilanları i 
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İLAN 
1 - Izmir müstahkem mevki kıtaatmın 1,227,000 kilo odun ih

tiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalı;si 11/2.teş./ 
935 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş buçukta İzmirde 
Kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaıktır. 

2 - Odunun tahmin edilen mecmu tutarı 16587 lira 50 kuruş-
tur. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 1245 liradcr. 
4 - Şartnames~ hergün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıth olduklarına vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3. üncü madde

lerinde ve şartnamesinde yazdı vesikalarla teminatı muvakkate 
makbuzlarını ve mühürlü teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3158) 

1-4843 

İLAN 
1 - Kırklarelinde her biri 225 şer tonluk dört şartname ile ek. 

siltmeye konulan unlarm kapalı zarfla ihaleleri 8.11.1935 cuma gü
nü yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü teklif mektupla • 
rı ile kanuni belgelerini saat on beşe kadar komisyon reisine ver
meli ve saat on altıda komisyonda bulunmal[dtr. 

3 - Unun tahmin edilen bir kilo fiatı on beş kuruştur. İlk te
minatları 2142 şer liradır. 

4 - Şartnameleri Kırklareli satın alma komisyonunda görüle-
bilir. (3157) 1-4842 

İLAN 
3 - Teminatı muvakkatesi 
Manisada merkez kıtaatı ih

tiyacı için kapalı zarfla müna
kasaya konulan 240.000 kilo una 
talip zuhur etmediğinden 2490 
numaralı kanunun 40. ıncı mad
desi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak. 
tır. 

2 - İhalesi Manisada tümen 
satın alma komisyonunda 5.11. 
1935 salı günü saat 13 de yapı
lacaktır. 
2160 liradır. Muhammen fiah 12 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi 145 kuruş 
mukabilinde Manisada tümen 
satın alma komisyonundan alı
nabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunun ikinci 
maddesinde tarif ettiği vesaik 
ve teminatları ile birlikte bu-
lunmalart (3094) 1-4758 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mek

tepleri ihtiyacı olan 90 ton kok 
kömürü 28. 1. inci teşrin 1935 
pazartesi günü saat 14.17 ye ka
dar açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. Taliplerin muham. 
men bedeli 3060 liraya mukabil 
229 lira 50 kuruş teminatı evve
liyesini Kırıkkale askeri fabri
kalar muhasebeciliğine yattrarak 
vakti muayyeninde mektep satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(2895) t-4547 

&.'"f JLKTEŞRJN 1935 PER~F_Mf.I·: 

i arila genel direktörlüğünde ı: 
1 - Muhammen bedeli (680) lira Harita Genel Dircktörhi,{ti 

için bir adet Kalimatör aleti açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de (51) lira tminat makbuzlarile 4~1-935 pazartesi 
günü saat (14) te Cebecide Harita Genel Direktörliiğü satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (3106) 1-47"1 

Anl{ara güınrük~1üdürlii~ündcn: 
Müdürlüğümüz Anbarlarmda mevcut 50 kalem sahipsiz eşya 

8-11-935 cuma günü saat 10 da artırma ile satılacaktır. İsteklilerin 
güvenmeleriyle birlikte o gün Gümrükte kurulu sattş komisyonu-
na müracaatları ilan olunur. (2910) 1-4519 

Ankara Cezaevi müdürlü~nden: 
l. 

Ankara ceza evinin 935 senesi ihtiyacı için 44,000 kilo yerli 
Kadıköy kok kömürü ve 35,200 kilo mese kömürü ile 31810 kilo kı
rılmış meşe odunu 16 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli muhammenesi 3372 lira 68 kuruştur. İsteklilerin yüzde 7,5 
teminatt muvakkate akçesi olan 252 lira' 96 kuruşluk Banka mek • 
tubu veya o mikdar paranın Ankara Defterdarlığı veznesine yatı
tıldığma dair makbuzlariyle birlikte yevmi ihale olan 1. 11. 935 
tarihine müsadif c~ma günü saat 15 de Ankara cumuri1"et müddei 
umumiliğinde mütesekkil komisyona, şartnameyi görmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin Cebecide Ceza evi müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (3023) 1- 4692 

Gümrül{ muhafazaGenel 
l{omutanlığı 

İstanbul satınalma komisyonundan 
1 - Gümrük muhafaza memurları için yaptcrılacak olan 1047 

takım elbise 543 tane kapotun 1--11.935 cuma günü saat 16 da ka.. 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasrnlanan tutarları elbisenin 15705 kaputun 7656 lira 30 
kuruş olmak üzere 23361 lira 30 kuruştur. 

3 - Şartname, evsaf nümune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler elbise ve kaputun % 7,5 tutağı olan 1753 liralrk 

vezne makbuzu veya banka mektuplarını teklif me-ktuplariyle bir. 
likte saat 15 de komisyona vermeleri. (6166) 1-4521 

A~l{ara ilhayhğındaıi: 
ı - İlimiz çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 100 ta

ne 6 numara, 75 tane 3 numara yerli malı pulluğun 4.11-935 pazar
tesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılaca'lrtır. 

2 - Pullukların tutarı 3137 liradır. 
3 _.:.. Şartnamesi Ankara Tarım Direktörlüğünde görülebilir. 
4 - İsteklilerin pullukların % 7,5 tutan olan banka mektubu 

veya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ve teklif mektupfariyle birlikte eksiltme günü saat 14 de ilbaylık 
daimi encümene vermeleri. (3076) 1-4790 

Ank.ara 1 lbaylığından: 
İmar müdürlüğünce şuyulandtrılmış oları hususi idareye ait es

ki yangın yerinde 82,96 metre murabbaı arsa şuyuun izalesi için 
açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 4.11-935 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktrr. 
Artırmaya girmek istiyenler 12 lira 50 kuruşluk muvakkat te

minat makbuz veya mektubile ihale gilnli saat 15 de daimi encü
mene gelmeleri lazımdır. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (3108) 1-4776 

Nafıa Bakanhitndan: 
18193 lira 50 kuruş muhammen bedelli 555 paraçdan ibaret muh

telif cins mobilya kapalı zarf usulii ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1 ikinci teşrin 935 cuma günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Müdürlüğün~e YC!-P4acaıktır. 
İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 1364,51 liralık 

muvakkat teminatları ile birlikte 1 ikinci teşrin 935 cuma günü 
saat 14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu htısustaki şartname ve eklerini parasız olarak An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(2960) 1--4657 

Jandarma Genel l{omutanlığı 

\nl\.aruSatın AlmaKoınisyonundal. 
ı: (10) bin kilo vazelin yağı 1·11-935 cuma gunu saat 10 da 

kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Kilosuna (55) kuruş paha biçil
miştir. İstekliler 412 lira 50 kuruşluk ilk inanç sandık 'bahtı ve

ya banka !bitiği ile eksiltme saatındarı bir saat önceye kadar ka
nuni şekilde hazırladıkları teklif bitiklerini vermeleri. 

2: 100 . 150 ton kok kömrü 31-10-935 perşembe günü saat 10 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tonuna 30 lira değer verilmiştir. 
İlk inanç parası 337 lira 50 kuruştur. Eksiltme gün ve saatında 
sandık makbuzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

3: Gali görüldüğünden kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa 
çevrilen 1900 metre kaputluk kumaş 31.10-935 perşembe günü sa
at 14 de pazarlıkla alınacaktır. Bir metresi için 275 kuruş değer 
verilmiştir. İsteklilerden pazarhk gün ve saatında 391 lira 88 ku
ruşluk ilk inanç makbuzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

4: İstekliler istenilecek belgeleri göstermeleri 
5: Eksiltmeye konuları vazelin, kömür ve kaputluk kumaşın 

şartnameleri parasızdır. İstiyenler her gün komisyondan alabi
lirler. 

6: Bunların eksiltme ve pazarlığı Jandarma genel kumutanlığı 
kurağındaki c:;atm alma komisyonunda vanılaı-ach. r7ocıQ\ ı 46~3 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdilrli Nasuhi 
BAYDAR 
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HUGON BU GECE 

.hneider - Wolf Albach 
Retty tarafından temsil edilen 

1 YENi BUGÜN BU GECL 
Madge Evans ve Robeı . . ~" 

meri tarafından temsil edilen 

AŞK KADRİLİ KAÇAK SEVDALILAR 

eğlen<'eli nefis komedi mü.zikal filmi Fransızca sözlü fevkalade hir film 
SiYAH GÖZLER: Si.no n •;: .. " .. "' Harry lhur 


